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 Vstávať ráno z  postele 
s vďakou, že človek môže 
začínať nový deň, ako-
by patrilo iba tým skôr 
narodeným. Niet sa čo 
čudovať. V  každom ob-
dobí života sme kdesi 
zaradení, v  ktorejsi aj 
vekovej kategórii, ktorá 
má svoje špecifi ká a  za-
padá do súkolia existen-
cie života na tejto zemi, 
v štáte, v obci.
 Tí mladí (v miestnom 
zastupiteľstve) to akosi 
„našliapli“. To ako nová 
metla.... „Držím im 
palce, fandím im...“ A...? 
Otáznikov môže byť, isto, 
veď každá zmena ich 
ponúka vždy niekoľko. Ba 
pamätáme si slogany na 
prevádzkach: Nemožné 
(požiadavky) vybavíme 
do troch dní, zázraky na 
počkanie... alebo to bolo 
naopak, podstatné, že 
ľudia boli, sú a  vari aj 
budú netrpezliví.
 Noví členovia miest-
neho zastupiteľstva 
kmitajú a... výstupy sa 
nekryštalizujú podľa 
predstáv netrpezlivých 
ani do troch dní ani na 
počkanie. Šťastie, že ro-
zumní držia päste.
Asi to stojí za to.

Vydavateľ

V 
čí
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e:

KRÁTKE SPRÁVY1   Zberný dvor odpadov   2   Z radnice 
• Rokovanie miestneho zastupiteľstva • Otázky 
starostovi   3   Slovo Novovešťanov • Prvý 
krok... • Pozvánky na plesy   4   Kultúra   
5   Spoločenská kronika • Valentínske rande 
• Hravý a milý   6   Z príspevkov čitateľov
7   Inzercia   8   Z policajného zápisníka 
• Jazykové kurzy • Futbal a futbalisti

 

• Klzisko na Hlavnom 

námestí je otvorené 

denne 10ºº - 22ºº h.

• Zápis do 1. ročníka

ZŠ I. Bukovčana 1

4. 2. od 15.00 do 18.00 (piatok)

5. 2. od 8.00 do 12.00 (sobota) 

Podrobné informácie nájdete 

na www.bukovcana.sk

• Zápis do 1. ročníka 

ZŠ Pavla Horova 16

4. 2. od 15,00 do 18,00 (piatok)

5. 2. od 8,00 do 12,00 (sobota)

www.zshorovaba.edu.sk

• Daň za psa v roku 2011

v rodinnom dome 7 Eur

v bytovom dome 42 Eur

je splatná do 31. 1. 2011

• Upozorňujeme vodičov 

na dodržiavanie 

dopravného značenia. 

Do pozornosti dávame  

žltú súvislú čiaru 

- značka V12b, 

ktorá vyznačuje  úsek, 

kde je z obidvoch 

strán tejto čiary 

zakázané zastavenie 

a státie vozidiel. Vozidlá, 

ktoré budú stáť na 

zakázaných miestach, 

budú odtiahnuté. 

 Vo štvrtok  20. januára 2011 sa 
brána školy otvorila v popoludňajších 
hodinách pre predškolákov. Rodičia 
a budúci prváčikovia si hneď pri vstupe 
mohli pozrieť našu webovú stránku, 
prezentáciu všetkých aktivít školy, 
o ktorú sa postaral žiak 6. B triedy 
Patrik Ondrašina. Na prvom poschodí 

si v triedach namaľovali masku, obrá-
zok na kachličku, zhotovili srdiečko. 
Veľký záujem prejavili aj o počítačovú 
učebňu a vyskúšali si jazykové labo-
ratórium. Ako odmena všetkých čakala 
ochutnávka rôznych jedál, ktoré pri-
pravili naše kuchárky za pomoci žiakov 
„kuchárikov“.

(lacnejší ako likvidácia čiernych sklá-
dok)
 Účelom navrhovaného zberného 
dvora odpadov bude prevádzkovanie 
zariadení na zhodnocovanie od-
padov (štiepkovač rastlinného od-
padu a drvička stavebného odpadu) 
a zber kovových, ale aj ostatných 
nebezpečných odpadov. Má byť 
umiestnený v priestoroch dvora bývalej 
Textilanky (v súčasnosti Denova). Obe 

prevádzky budú fungovať v jednom 
areáli.
 Termín začatia a skončenia výstavby 
je v roku 2011.
 O podrobnostiach sa mali možnosť 
dozvedieť obyvatelia Devínskej vo 
štvrtok 20. januára 2011 na verejnom 
prerokovaní správy o hodnotení činnosti 
Zberného dvora odpadov za účasti 
pracovníkov magistrátu hl. m. Bratislavy 

V Základnej škole I. Bukovčana

Deň otvorených dverí

Zberný dvor odpadov

(Pokračovanie na strane 2)
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DEVEX 2

(pán Tokoš), Fi. Adonis Consult ako 
spracovateľ dokumentácie (RNDr. 
V. Kočvara), z Obvodného úradu 
životného prostredia (Ing. Prerovská), 
starostu a poslancov MČ DNV, refer-
ent životného prostredia MČ DNV (T. 
Rattkayovej.
Pri pohľade na súčasný dvor prevádz-
ky je zrejmé, že je zatiaľ nevyužitý. Po 
dobudovaní by mali v týchto priesto-
roch pracovať: Denova, požiarnici 
a zberný dvor odpadov. Ani jedna 
z prevádzok by nemala negatívne 
ovplyvňovať dopravu okolia a ani 
životné prostredie .
 Na verejnom prerokovávaní 

prekvapil malý počet obyvateľov 
Devínskej. Buď ich tieto otázky ne-
zaujímajú, alebo sa spoliehajú, že 
pracovníci mestskej časti spolu so sa-
mosprávou problémové veci vyriešia.
 Podľa § 23 ods. 3 zákona o posu-
dzovaní vplyvov na životné prostredie, 
informujeme týmto verejnosť, že do 
zámeru je možné nahliadnuť, robiť 
z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné 
náklady zhotoviť kópie na MÚ DNV, 
Novoveská 17/A, Odbore výstavby 
a životného prostredia, miestnosť č.20 
v úradných hodinách:
pondelok: 8.00-12.00 a 13.00-17.00
streda: 8.00-12.00 a 13.00-16.00
piatok: 8.00-12.00                      r

• Najsilnejší zážitok z nového praco-
viska?
 - Sobášenie. Viete si predstaviť, že 
robíte dobrý skutok, cítite energiu, ktorá 
sála zo sobášených, z hostí, z celej miest-
nosti? A tá sa prenáša na všetkých.
• Najhorší zážitok?
 - To sa radšej nepýtajte. Postupne sa 
ich budem zbavovať.
• Najťažšie rozhodnutie?
 - V tom zhone nevnímam naj. Je 
veľa vecí, ktoré zastali a treba ich 

riešenia poposúvať ďalej. Napríklad 
na Istrijskej 68 dobudovať okolie, 
treba riešiť priestory tzv. kapustárne. 
Chátrajú a sú už životu nebezpečné. 
Treba tam vytvoriť oddychovú zónu. 
Priestory na futbalovom štadióne 
treba riešiť. A to som nezačal hovoriť 
o školách a škôlkach. Takže...boli 
sme vytypovávať parkovacie miesta...
vydržte, postupne sa začneme posúvať 
dopredu.

r

(Pokračovanie zo strany 1)
Zberný dvor odpadov

Dnes otázka pre starostu 
MČ DNV Milana Jambora

Z radnice
Hoci zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva MČ DNV bolo 
25. januára 2011, teda päť 
dní po uzávierke, podarilo sa 
nám zachytiť niekoľko bodov 
a do pripraveného priestoru ich 
umiestňujeme.
• Nepochybne zaujímavým bude 
návrh VZN č.1/2011, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 
o pravidlách času predaja v ob-
chodoch a času prevádzky služieb 
na území MČ DNV. Celé znenie je 
možné prečítať na internete na 
stránkach mestskej časti DNV 
a na úradných tabuliach. V prí-
pade potreby uverejní aj Devex.
• Miestne zastupiteľstvo odvola-
lo doterajších členov dozorných 
rád v obchodných spoločnostiach 
Devínskonovoveská televízia 
a DNV šport a vymenovalo 
nových. Dozorná rada DTV:
J. Rajchl, P. Krug, M. Čorej, 
V. Hečko, M. Lisý, dozorná rada 
v DNV športe: J. Tittel, M. Lisý, M. 
Ružovič, J. Rajchl, P. Rajkovič. 
Do funkcie konateľa bol zvolený 
A. Kiszel.
 Zároveň odvolalo predchádza-
júcich členov dozornej rady v spo-
ločnosti Devnet a zvolilonových: 
V. Hečku a M. Lisého.
• Noví členovia miestneho 
zastupiteľstva v snahe šetriť na 
predchádzajúcom zasadnutí zrušili 
miestnu radu. Ak však miestne 
zastupiteľstvo má viac ako 9 členov 
miestna rada má opodstatnenie, 
tak na tomto zasadnutí zriadilo 
miestnu radu a zvolila do nej Ing. 
Vl. Hečku a Mgr. R. Tešoviča. 
Trtím členom je automaticky z titulu 
funkcie zástupca starostu Mgr. Bc. 
M. Čorej.
• Miestne zastupiteľstvo zvo-
lilo členov komisií miestneho 
zastupiteľstva. Dnes prinášame 
kompletný zoznam, teda poslan-
cov a členov z radov občanov. 
Uverejňujeme v poradí: predseda, 
podpredseda, členovia poslanci, 
členovia neposlanci.
Komisia kultúry: 
Mgr. Bc. Martin Čorej, Mgr. Peter 
Krug, Mgr. Jozef Rajchl, 
akad. maliar. Viktor Hulík, 
Nikoleta Griezlová, Eleonóra 
Boďová, Mgr. Oto Gregor, Teré-
zia Balážová, Ing. Juraj Cvečko, 
Ing. Ján Žatko, Mária Hanyová, 
Slavomír Bachratý.
Komisia sociálna, bytová 
a zdravotná: 

MUDr. Lívia Baumanová, Mgr. 
Dana Vanková, Mgr. Rastislav 
Tešovič,
Ing. Monika Vráblová, Stanisla-
va Jurčáková, Ing. Drahomíra 
Ludvigová, Daniela Lipková, 
PhDr. Hana Rajkovičová, Júlia 
Šemberová, Veronika Veslárová.
Komisia ochrany verejného 
poriadku: 
Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Dana 
Vanková, Mgr. Martin Lisý, 
Jozef Dzurilla, Mgr. Miroslav An-
tal, Martin Smelík, Jacqueline 
Korbelová, Irena Košírelová.
Komisia mládeže, 
vzdelávania a školstva:
Mgr. Dana Vanková, Ing. Martin 
Ružovič, Mgr. Bc. Martin Čorej, 
Mgr. Lenka Hlaváčová, MUDr. 
Lívia Baumanová,
Ingrid Záhumenská, Mgr. Lenka 
Némethová, Natália Szödörová, 
Ing. Martin Grečner, Ing. 
Ľubomír Frolek, Mgr. Miroslava 
Síthová.
Komisia fi nancií, podnikania, 
rozvoja cestovného ruchu 
a legislatívy:
Ing. Martin Ružovič, Mgr. Lenka 
Hôlaváčová, Ing. Vladislav Hečko, 
Jozef Tittel, Ing. Peter Rajkovič, 
Ing. Peter Budaj, Ing. Miroslav 
Radič, JUDr. Robert Bardáč, Ing. 
Miloš Surový, Mgr. Peter Mravec, 
JUDr. Jana Valová.
Komisia výstavby, architektúry,
územného plánu a dopravy:
Mgr. Martin Lisý, Jozef Tittel, Mgr. 
Bc. Martin Čorej, Mgr. Jozef Ra-
jchl, Mgr. Peter Krug, 
Ing. Marta Pichová, Ing. Arch. 
Daniel Šubín, Ing. Peter Tábor-
ský, Ing. Miloš Encinger, ing. 
Edita Vráblová, Viliam Liedl, Ing. 
Margita Ondrisková,Ing. Tibor 
Havlík, Ing. Milan Pleška.
Komisia životného prostredia:
Mgr. Jozef Rajchl, Mgr. Rastislav 
Tešovič, Ing. Vladislav Hečko,
RNDr. Vladimír Kočvara, RNDr. 
Katarína Zlochová, Ing. Jozef 
Toma, Mgr. Daniel Ozdin, PhD, 
Norbert Kovačič, Ing. Peter 
Guliš, Mgr. Jela Nespalová, Ing. 
Peter Ľubomír Ebringer.
Komisia športu:
Jozef Tittel, Mgr. Jozef Rajchl, 
Mgr. Martin Lisý, Mgr. Peter Krug,
Ing. Gabriel Boďa, František 
Hupka, Ing. Ivan Jankovič, Dušan 
Kevický, Oto Prokop,Kristián 
Paďour, Andrej Šmahovský, Ro-
man Varga.

TEŠÍME SA NA VÁS
Vážení rodičia !

IDE VAŠE DIEŤA DO ŠKOLY ?
   SKÚSTE TO U NÁS!!!

Čo Vám naša škola ponúka?
• nízke počty žiakov v triedach (15-22 žiakov)
• ideálne prostredie – žiaci 1. a 2. ročníka sú v spoločnom oddelenom
 priestore, každá trieda má svoju terasu
• výuka cudzích jazykov ( od 1. roč. – hravou formou)
• projektové a moderné e-learningové vyučovanie 
• odborné učebne s interaktívnymi tabuľami
• ŠKD s rôznorodou záujmovou činnosťou
• ihrisko s umelým trávnikom, športový areál, dve telocvične, relaxačná
 miestnosť, knižnica, klubovňa  
• práca s počítačom - počas vyučovania i vo voľnom čase  
• vysoká úspešnosť prijatia na 8- ročné gymnázia a stredé školy s maturitou
• bohatá krúžková činnosť
• realizácia projektov i medzinárodné projekty už aj pre tých najmenších

Základná škola P. Horova 16, 841 07 Bratislava IV
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 DEVEX 3

52. posedenie52. posedenie52. posedenie
rodičov a priateľov školy

5. februára 2011 o 19.00
v priestoroch Základnej školy 

na Ulici I. Bukovčana č.1

Cena vstupenky je 20 Eur
v cene je večera+káva + ½ l vína + tombola

Program žiakov ZŠ, hudba, tanec, večera, tombola

Bližšie informácie na tel. 02/64778338, 
www.bukovcana.sk

Predaj vstupeniek na riaditeľstve školy

Tešíme sa na vašu účasť

Riaditeľstvo Základnej školy 
na Ulici I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi

 Občianske združenie CHABIK (združenie rodičov)
Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na

Maškarný bál
Už po šiesty krát organizujú folkloristi zo súboru Črip

V piatok 4. februára 2011
vo veľkej sále Istracentra

Do tanca i na počúvanie budú hrať dve kapely
En Avant a tamburaši Daj šta daš 

Vstup na toto podujatie bez masky nie je možný
Okrem výbornej hudby, dobrého jedla a pitia

účastníkov čaká tombola a dobrá zábava

Rezervácia vstupeniek v hodnote 18 Eur 
 enciagency@gmail.com • 0948 524 346

Slovo majú Novoveštania
 Nepýtali ste sa, čo očakávam od 

nového roka. Nuž, nastúpila do rad-
nice nová garnitúra, tak pripomeniem, 
čo sa očakáva:
že postaví chodník od cintorína po 
Terno, že sa nedovolí zahusťovať síd-
liska novou výstavbou a využijú sa 
okrajové časti alebo za cestou čo vedie 
do Devínskej, že všetci psíčkari budú 
poctivo zbierať po svojich miláčikoch 
hovienka z trávy. Veď každého z ok-
ien vidieť, poznať po mene i priezvisku 
a im to nevadí. A tak by som mohol 
pokračovať. Ale to si nechám na ďalšie 
týždne.                                             db

 Z modrého monštra bývalej pošty 
cítiť výfukové naftové plyny a hlučný 
agregát vyvádza okoloidúcich 
z rovnováhy. Je to skutočne taká 

neškodná budova?                           ps

 Nemala by Denova zamestnať 
polovicu Devínskej, aby stačili zbierať, 
aspoň po sebe, igelitové tašky a poletu-
júce papiere po uliciach?                mr

 Prečo ja ako majiteľ psa v by-
tovke mám platiť 42 Eur a za psa a 
v rodinnom dome sa platí len 7 Eur. 
Pritom ja po psovi exkrementy zbieram. 
A ak je v Devínskej len 100 psov tak 
by musel niekto a za parádne peniaze 
denne zbierať po celej Devínskej a ešte 
by aj zbohatol a nenadrel by sa. Hov-
orím denne. Pritom z rodinných domov 
často venčia psov na sídliskových 
priestranstvách a ani ich nenapadne 
pozbierať čo tam psi ponechávajú.

sn

Keď už niekto pripustil v Devínskej stavbu Tesca pri železničnej trati a neinformoval 
občanov o tomto zámere prehustiť dúfame, že po zmene na radnici sa nebudeme 
stále stretávať s huncútstvami predchádzajúcej garnitúry tak aby nám to vyrážalo 
dych ešte štvrť storočia.                                                                                          čv

 Vytvorenie zberného miesta, kde 
môže obyvateľ DNV bezplatne 
odovzdať objemné odpady, biologicky 
rozložiteľný odpad z údržby zelene 
i nebezpečné opady ako plechovky 
od farieb a elektroodpad je rozhod-
nutie nesporne správne. Umožní eko-
logicky, a podľa názoru projktantov, 
i ekonomicky výhodne využiť predme-
ty, ktoré neradi vidíme na čiernych 
skládkach v okolí Moravy, či Technic-
kého skla a keby len tam. Rozhodne 
je to prvý krok správnym smerom 
- smerom od železničnej stanice, 
k ČOV, popri potoku Mláky. Radšej by 
som Zberný dvor videl o „dva kroky“ 
týmto smerom ďalej. Priestor v blízkosti 
železničnej stanice v budúcnosti by mal 
slúžiť pre dopravné účely - vlak, auto-
bus, električku a parkoviská pre autá. 
Vysvetlenie sa mi dostalo na stretnutí 

občanov s odborníkmi v Istra cen-
tre. S električkou v blízkej budúcnosti 
nepočítajte a križovatka ciest Mlynská 
- Opletalova sa skomplikuje len mierne, 
a možno nejakým spôsobom aj vyrieši. 
Riešiť by sa mali aj citlivejšie problémy - 
parkovanie, stav ciest a námestí. 
   Ďalšou témou je príprava výstavby 
objektov o ktorých možno ešte ani 
netušíte.Preto navrhujem pripraviť stret-
nutie členov mestského zastupiteľstva 
s odbornou i laickou verejnosťou, ktoré 
umožní nielen informovanie , ale aj 
vzájomnú výmenu názorov. Vzhľadom 
k tomu, že problémov i možných riešení 
je veľa očakávam, že sa čoskoro 
uskutoční, nazvime to, Diskusné fórum 
o investičnej výstavbe v Devínskej 
Novej Vsi. 

Jozef Bumbera

Prvý krok správnym smerom

Je potešiteľné, keď človek má kde bývať. Poteší, ak býva v peknom prostredí, 
v dobrej obci, má dobrých susedov, je tam dosť obchodov a prijateľné dostupné 
služby. Už naviac pociťuje ak je v blízkosti príležitosť na rekreáciu, pekná príroda, 
kúpalisko, či klzisko. Každého púta čosi iné.
Keď sme sa sťahovali do Devínskej tak dominovala príroda. Devínska Kobyla 
sľubovala nevšedné turistické zážitky pre deti i dospelých, rovnako lákali priestory 
okolo rieky Moravy, blízko bol Devín... Naraz začali pribúdať stavby aj tam kde 
sme ich nečakali a ak by tento trend pokračoval, môže človek hľadať inú lokalitu, 
kde sa neplánuje zahusťovať za každú cenu. Ale dozvieme sa niekedy ako to 
bolo s plánovaním a s transparentnosťou týchto zámerov?                                 mh
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DEVEX 4

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

5. 2.  Ples OZ Emanuel
vo veľkej sále Istra Centra od 19.30 h.

12. 2.  Rybársky ples
vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 h.

17. 2.  Detský fašiangový karneval
- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo ZUŠ v DNV

vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h. 
vstupné 1,5 Eur, predaj vstupeniek pred 

podujatím v pokladni Istra Centra
20. 2.  Ako sa psíček nechcel umývať

- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo JaJa
vo veľkej sále Istra Centra od 16.00 h.

vstupné: 1 Eur

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk • zlochova@tikdnv.sk • rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: 

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h. 
9. 2. Krásy Národného Parku Donau Auen

- prednáška pre verejnosť, prednáša   RNDr. Katarina Zlochova Csc, 
prezentácia najmladšieho, najbližšieho národného parku v Rakúsku 
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 o 18.00 h

19. 2. Z histórie Devínskej Novej Vsi
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu

Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 14.00 h. 

Jarný tvorivý tábor
21. - 25. február 2011

Chcete, aby vaše deti strávili jarné prázdniny aktívne, 
nazbierali kopu nových zážitkov a našli si nových kamarátov? 

Pripravili sme pre ne denný tábor plný kreatívneho
tvorenia, tanca a spevu.

Pre deti: od 4 - 10 rokov
Príchod detí do tábora: každý deň od 7.30. 

Odchod detí z tábora: každý deň od 16.00 – 17.00. 
Okrem stredy, to spíme v Bublinke (nie je povinné).

Kde? v MC Bublinka, v priestoroch MŠ Jána Smreka 8, DNV
Bližšie info a fotografi e z nášho letného tábora nájdete na: 

www.bublinka.org

 Záložka – predmet určený na založenie do knihy, aby sme ve-
deli, kde sme prestali čítať. No a o tom, že nie je záložka ako záložka, 
sme sa presvedčili aj v našej škole na ul. I. Bukovčana 3 vyhlásením 
súťaže pre žiakov 5. a 6. ročníka „Najkrajšia záložka.“ Fantázii sa 
medze nekládli, maličkou podmienkou bolo na záložku umiestniť citát 
o knihách alebo z citát z obľúbenej knihy. To tiež nebolo problémom, 
lebo naši piataci a šiestaci veľmi  radi čítajú, o čom svedčí aj ich pravi-
delná návšteva v školskej j knižnici. Pred odbornou porotou sa tak 
ocitli záložky od výmyslu sveta z tradičných materiálov ako papier 

6. 2. O  14,30  A 16,30 H.  
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 

DABING, ANIMOVANÝ

16. 2. O 18,30 H.
SOCIÁLNA SIEŤ 

TITULKY

PROGRAM kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

Lístky sú k dispozícií na sekretariáte školy 
každý pracovný deň od 07,15 hod. do 15,00 hodiny.

Informácie na tel.: 64 53 84 63, 64 77 90 56

Rada rodičov a vedenie ZŠ P. Horova 16
Vás srdečne pozýva na

Najkrajšia záložka

či kartón, ale aj z absolútne netypických materiálov ako preglejka, kukurica či  
hodváb alebo alobal.  
 Na záložkách sa ocitli citáty z rôznych žánrov odrážajúce čitateľský vkus 
malých čitateľov. Všetky boli vyhodnotené ako výborné, preto sa stali súčasťou 
výzdoby priestorov našej knižnice.

Soňa Škulová 
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 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

Wanda ILEČKOVÁ
Júlia GOLIÁŠOVÁ

Mgr. Ondrej LONGAUER
Elena FOLTÍNOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Pondelok: 14. 02.  od 9.00 – 17.00
 
Pondelok: 07. 03.  od 9.00 – 17.00
 
Pondelok: 04. 04. od 9.00 - 17:00
 
Pondelok: 02. 05. od 9.00 – 17.00

Jubileum kňaza
 V nedeľu 16. januára 2011 pri sv. 
omši o 10.30 oslávili veriaci katolíci 
v DNV s rodákom, dekanom Vincen-
tom Maderom, mimoriadne jubileum 
- 60. rokov jeho kňazskej služby. 
Vincent Mader je jediný žijúci kňaz 
pôvodom z Devínskej Novej Vsi. Vždy 
bol čestným človekom a obetavým 
kňazom. Dlhé roky pôsobil vo farnosti 
Nová Ves nad Žitavou (pri Vrábloch), 
kde ostal žiť na dôchodku.                f

 

Už osemnásty raz pozvali matičiari 
Devínskej na svoj ples do Istracentra. 
V sobotu 15. januára ním otvorili ple-
sovú sezónu 2011. 
 Osemnásty rok v života znamená 
vstup do dospelosti. Asi rovnako sa 
dá hovoriť aj o plese matičiarov. Už 
tradične návštevníkov čakala dobrá 
hudba, príjemná zábava, bohatá tom-
bola, srdiečkový tanec, chutná večera 
v reštaurácii U Michala... Predovšetkým 
však príjemná atmosféra.
 Do tanca i na počúvanie hrali 
Šimekovci a permanentne plný par-
ket svedčil o tom, že vedia čo platí 
pre mladých i tých skôr narodených. 
Potešiteľné je, že každý rok pribúda 
mladých a tak tento rok, hoci sa zišlo tak-
mer 170 hostí, tvorili vyrovnanú partiu.

 V tombole, vari ani nie na prekva-
penie, dominuje Poľnohospodárske 
družstvo Devín s fúrou hnoja, na ktorý 
sa tešia mnohí. Ale zaujali aj ostatné 
ceny od tradičného kosáka s kladivom, 
po živé šteniatka.
 Do tomboly prispeli: starosta 
a zástupca starostu, Dobrý mäsiar 
z Eisnerovej; Ing. Tatiana Weissová, 
darčeková predajňa; Lekáreň pri Rad-
nici; Optika M; Optika Kala, s.r.o.; 
Salón pre psov, J. Smreka; Textil „Kat-
ka“; Papiernictvo „Paci“; Colorado; W 
Hotel; Obuv Sandra;   Družstvo po-
dielnikov PD Devín s fúrou hnoja; Dro-
géria „Teta“; Klenotníctvo Kleopatra; 
Kvetinárstvo z Eisnerovej; Železiarstvo 
Gazda; p. Štefan Sekáč; Vinotéka 
Marlov; Ing. J. Hofer - Markt-Hoff; OZ 
Devínska inak; Šport – Pumpa; Ing. J. 
Žatko s manželkou; Herba – Záhrad-
nícke potreby; Reštaurácia Istria; 
Zlatníctvo Zirkón; P. Lukeš – Rakvice; 
Železiarstvo pri stanici; Záhradnícke 
služby; Kaderníctvo Pod kinom; 
Lekáreň pri stanici; Sušené plody – p. 
Višňovský; Michal Glosík; Katka a Miro 
Bergeroví, Čaba-Pasáž; Kaderníctvo – 
Jarmila Lovasová; Kvetinárstvo – Jana 
Vaškovičová; Lekáreň Liberi; A&M 
Autoservis, s.r.o.; Pedikúra Vlasta 
Vernerová; Driving Academy s.r.o., 
členovia  a priatelia MO MS. Všetkým 
patrí vďaka za radosť, ktorú pripravili 
baviacim sa.                                        r

CINTORÍN v DNV
Stránkové hodiny v roku 2011

V prípade pohrebu 
a naliehavých vecí prosím

volajte na tel. č.
0911 640 100 - správca

0918 652 903
0948 521 352

Hravý a milý
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DEVEX 6 

 Starec sedel na stoličke a smut-
nými očami pozoroval poletujúci sneh 
za oknom. Cítil sa slabý a nehodný 
pre tento svet. Nikoho už nemal. Všetci 
naňho zabudli, alebo sa aspoň snažili 
zabudnúť. Jediným jeho spoločníkom 
mu bola samota.
 Bolo to v čase Troch kráľov, keď 
starý rok upadá do zabudnutia a nový 
sa práve rodí a je ešte príliš mladý na 
to, aby mohol o niečom rozprávať. 
Z diaľky sa ozýval zvuk zvonov 
vyzváňajúcich v kostole, niekde na 
ulici zašuchotali kroky v čerstvom sne-
hu, nato zaškrípali dvere a bolo počuť 
ako sa zabuchli. Zakrákala vrana. 
A potom počul už len to hlučné ticho, 
ktoré sa stalo v posledných rokoch 
jeho verným spoločníkom.
 Zrazu sa za oknom objavilo 
malé svetielko lampáša, ktoré nakuklo 
do jeho skromnej izby. Začul detský 
smiech vychádzajúci spred jeho dverí 
a ozvali sa detské hlasy. Onedlho 

sa ozvalo slabé klopanie na dvere. 
Starec sa prekvapene obrátil tým 
smerom. Ani sa nepohol, iba sa na ne 
uprene pozeral.
 Znova sa ozvalo zabúchanie, ten-
toraz už silnejšie. On sa však stále ne-
hýbal. Kto by už len chcel vidieť jeho? 
No nakoniec zvedavosť zvíťazila 
a pomaly sa došuchtal k dverám. Keď 
ich otvoril, hľadel na množstvo malých 
červených tvárí, ktoré sa na neho 
s očakávaním pozerali.
„Dobrý deň!“ ozvalo sa jedno dieťa 
smelým milým hlasom a v jeho očiach 
sa zablyskla iskra vzrušenia. „Prišli 
sme Vám zavinšovať do Nového 
roka!“
 Nato sa ozval zborový hlas 
jasajúcich detí:
Všetko dobré v Novom roku, tiež 
zdravíčko pridám trochu,
veľa dobrej nálady,

nech každý vás ňou obdarí.
Lásky prajem v hojnosti,
nech vás do sýta pohostí,
a na naplní svojou vôňou,
čo nesie sa zimnou tôňou.
Starec len stál vo dverách a počúval.
 „Šťastný Nový rok!“ zvolali deti 
a veselo sa na neho pozreli. Starec 
cítil, ako sa v ňom niečo zachvelo. 
Niečo pocítil. Niečo, s čím sa už 
dávno rozlúčil. V očiach sa mu zjavila 
slza. Rýchlo si ju zotrel a s vytiahnutými 
kútikmi úst pozval deti ďalej. „Počkajte 
tu, skúsim pohľadať nejaké sladkosti.“ 
Otočil sa a zamieril do svojej izby.
 Starec cítil, ako sa v ňom prebudil 
život a ani si neuvedomil, že po veľmi 
dlhom čase sa usmieva. Už si ani ne-
pamätal, aké to je. Niečo sa v ňom 
roztopilo, samota zmizla a jeho srdce 
akoby znova začalo biť. To prázdne 
miesto, kde pred chvíľou nebolo nič, 
zaplnila teraz najobyčajnejšia radosť 
a stala sa tým najväčším zázrakom.
 Vďaka neobyčajnosti najoby-
čajnejších detí, vďaka ich úprimným 

úsmevom, ktoré mu 
dali ten najkrajší 
dar, pocítil, ako 
v ňom znova začal 
horieť plamienok 
života, zohrievajúci 
zvnútra celú jeho 
bytosť.
 
Pozval deti ďalej 
a tie to hneď prijali. 
Všetci pribehli ku 
stolu a veselo tam 
džavotali. Starec 
zatiaľ priniesol 
nejaké maškrty, 

ktoré mal odložené ako dar pre 
svoje vnúčatá, no keďže ho vôbec 
nenavštevovali, nikdy sa mu nenaskyt-
la príležitosť, aby im ich odovzdal.
 Bol rád, že má deti čím ponúknuť. 
Tie vďačne prijali každú maškrtu 
a na chvíľu bolo počuť v celom dome 
iba chrúmanie. Nato sa rozhovorili 
a ich rozprávanie nemalo konca kraja. 
Akoby cítili, že to je pre tohto starca 
vzácna chvíľa a tak sa tu zdržali 
dlhšie. 
 Keď nakoniec odchádzali, 
rozlúčili sa s hlasným smiechom a s 
prísľubom, že ho ešte niekedy prídu 
rozveseliť.
 Starec sa za nimi dlho pozeral 
a aj keď zavrel dvere, stále počul ten 
smiech, no tento krát sa s deťmi smial 
aj on, aj jeho srdce.

čit

Čo nevidieť zima sa s nami rozlúči 
a čoraz rýchlejšie sa budeme 
približovať k jari. Na čo by sme nemali 
zabudnúť, ba mali by sme sa pripraviť?

 R ô z n e 
n á b o ž e n s t v á 
(k res ťans tvo , 
ž i d o v s t v o , 
h i n d u i z -
mus, bud-
h i z m u s , 
i s lam. . . ) 

odporúčajú 
v určitých 
obdobiach roka 
pôst. Táto stáročiami overená tradícia 
môže byť prevenciou vzniku rôznych 
ochorení a môže byť inštinktívnou 
pomocnou liečbou. Nadmerná kon-
zumácia potravín sa stáva čoraz 
častejšou príčinou ochorení. Po opa-
kovaných „hypernákupoch“ v hyper-
marketoch sa môže stať, že telo sa 
začne otrave rôznymi konzervačnými 
prísadami, pesticídmi, herbicídmi 
a inými látkami brániť: môže vzniknúť 
oslabenie imunitného systému, infekcia, 
alergia alebo iná vážnejšia CHORO-
BA!

Čo sú toxíny a detoxikácia?
 Toxíny sú látky, ktoré majú ne-
priaznivý vplyv na zdravie. Do or-
ganizmu sa môžu dostať s potravou, 
vdychovaním alebo cez kožu. Toxíny 
vznikajú aj v organizme pri bežnej 
činnosti. Preto je potrebné ich z orga-
nizmu pravidelne vylučovať. Ak sa 
naruší rovnováha príjmu a výdaja, 
môžu sa prejaviť príznaky celkovej 
intoxikácie organizmu (únava, bolesti 
hlavy, prechladnutie, alergie a pod.). 
Cieľom detoxikácie je očistiť organiz-
mus od škodlivých látok (moč, stolica, 
potenie) a návrat všetkých funkcií do 
normálnych funkcií. Počas detoxikácie 
je možné, často ako vítaný vedľajší 
výsledok, znížiť hmotnosť.
 Odporúča sa spojiť telesnú 
a duševnú očistu: počas telesného pôs-
tu myslieť pozitívne, zbaviť sa všetkých 
negatívnych myšlienok, nenávisti hnevu 
a strachu.

Čo je to – pôst?
 Už Hippokrates používal ako 
jednu z liečebných metód pôst. Pôst 
je vedomé úplné obmedzenie príjmu 

tuhej potravy. Diéta alebo očistný pro-
gram spôsobuje (zmenou stravovacích 
návykov) vyplavenie toxických látok.

Kedy sa odporúča pôst alebo 
detoxikácia?
 Čistenie organizmu od toxických 
látok sa odporúča vždy ak sa dostaví 
pocit plnosti a organizmus dáva 

signál, že viac živín 
spracovať 

n e v -

ládze. Tradične sa odporúčajú pôsty 
v obdobiach, keď sa menia ročné ob-
dobia – vtedy je organizmus najviac 
náchylný na ochorenia. Najdôležitejší 
je jarný pôst, keď po období zimy 
a nadužívania všetkých rozkoší, sa 
odporúča zbaviť organizmus toxínov. 
Čím dlhšie a intenzívnejšie bolo 
„užívanie“, tým dlhší a intenzívnejší by 
mal byť jarný pôst. Odporúča sa aj 
pôst na jeseň (september) a prípadná 
detoxikácia po zimných sviatkoch (do 
7. januára), ak boli sprevádzané nad-
merným príjmom potravy, alkoholu, 
kofeínu alebo nikotínu.

Rady pre pôst
 Pri najprísnejšom pôste sa prijíma 
len voda, pri miernejšom bylinné čaje 
o ovocné šťavy. Ak je organizmus plný 
toxínov - počas pôstu sa môžu prejaviť 
bolesti hlavy, podráždenosť, slabosť, 
únava, fonofóbia (precitlivenosť na 
zvuky), zhoršenie spánku a pod. Pre 
začiatočníkov sa odporúča kombinovať 
pôst (v trvaní 12 hodín) s jedlom, alebo 
na začiatku jesť len jedno jedlo denne. 
Prechod na pôst by mal byť postupný, 
po predchádzajúcej detoxikačnej 
diéte a abstinencii od alkoholu, kofeínu 
a nikotínu. Pôst by mal trvať maximálne 
1 – 3 dni, a len po skúsenostiach 
a po rade lekára je možné neskôr 
trvanie pôstu predĺžiť. Medzi 3. a 7. 
dňom pôstu je intenzita pôstu menej 
výrazná. Opätovný prechod na tuhú 
stravu by mal byť postupný. Jedlo je 
potrebné dôkladne rozžuť a premiešať 
so slinami, sortiment jedál sa odporúča 
rozširovať len postupne. Duševná 
relaxácia a pozitívne myslenie bez 
stresov je neoddeliteľnou súčasťou 
pôstu.                                                vh

Starec

Pôst 
a detoxikácia

z n e
e n s t v á
s tvo ,

v o , 
z -

jú 
itých
h k

signál, že viac živín 
spracovať

n e v -

etoxikácia
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DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

03 - VOĽNÉ MIESTA
ponúka:
• Hľadáme upratovačku. W HOTEL. 
Viac info na tel.č. 02/6476 1721
hľadá:
• Vodič hľadá miesto. Najradšej na 
kamión.          Tel: 0914 292 380

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video 
www.anfi lm.eu 

Tel.:0949 666 494
• Glazúrovanie vaní. 

Tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DANE - 
kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

Tel.: 0907 106 308, 
02/ 64 777 430

monika.koncova@gmail.com

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

PREDÁM
fungujúcu prevádzku

PREDAJ PEVNÝCH PALÍV
blízko Topoľčian

Prevádzka je 
v osobnom vlastníctve,

blízko železničnej stanice,
na 60 árovom pozemku

s rozostavanými 
prevádzkovými budovami

Súčasťou bude aj
nákladné auto Iveco 

a nakladač uhlia. 
Info v redakcii 
0903 429 485

Katalóg Devex 2011
Vydavateľstvo Devex pripravuje už 14. vydanie 

osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre rok 2011.

Uzávierka objednávok je v januári 2011
e-mail:  devex@ba.netlab.sk, 
poštová adresa: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9
Požadované podklady:
objednávka s fakturačnými údajmi, čitateľná predloha 
Spracovanie podkladov: do 10. 3. 2011
Distribúcia do každej domácnosti: do 10. 4. 2011

Pravidelní odberatelia inzercie, 
5 a viac uverejnení, dostanú zľavu 10%

05 - BYTY
• Predáme pekný 3-izbový byt na 
ul.Kalištná. Cena 95 000 E., 

Tel.: 0903 384 250, 
6477 9210

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám starší RDv DNV, časť 
Grba, s pozemkom 6,5 á. 

Tel.: 0903 926 100, 
0911 344 817

• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať. 

 Tel.: 0910 421 170
07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE

   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642

• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová okresný manager 

V O Ľ N É    M I E S T A 
Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava 

príjme do zamestnania 
• údržbára pre výrobný objekt (s elektrikárskym osvedčením podľa vyhl.
 č. 74/1996 Z.z.);
• automechanik pre nákladné autá
• automechanik pre osobné autá
• autoelektrikár pre prevádzku SEAT Dúbravka
• vodič nákladného vozidla (skupina C + E) s potrebnými školeniami 
 a dokladmi

Záujemci hláste sa na tel. č. 
02/ 6436 9590 alebo 0908 700 684

KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 
mobil:  0905 977 058

e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk
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FUTBAL 
 

- Boli ste už na Štrbskom plese?

- Nie, my chodíme iba na rybársky

•••

- Aká je najväčšia ignorácia?

- Keď ti nepríde už 

ani upomienka.

•••

Osemdesiat percent mozgu tvorí 

kvapalina. U niektorých brzdová.

•••

- Ferko, čo si dostal 

na Vianoce?

- Vidíš to zelené Ferari 

na parkovisku?

- Nó, to je paráda!

- Tak takej farby som 

dostal čapicu.

•••

Mladosť mi otrávili rodičia, 

dospelosť deti a starobu vláda.

•••

V staroveku bolo oveľa viac 

miesta na parkovanie. Na 

druhej strane však neboli autá.

•••

Ak ste našli ženu svojich 

túžob, s ostatnými túžbami 

sa môžete rozlúčiť.
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Z policajného
zápisnika

nákladné a majiteľovi tak spôsobil 
škodu 8 300 Eur.
• V sobotu 15. 1. sa do pivnice 
na Eisnerovej vlámal neznámy 
páchateľ. Ukradol štyri kompletné 
kolesá (pneumatiky na diskoch). 
Majiteľovi spôsobil škodu 600 Eur.
• Trestne zodpovedný páchateľ 
v stredu 19. 1. sa na basketbalo-
vom ihrisku vyhrážal. Bol obvinený 
z prečinu nebezpečného vyhrá-
žania.

OO PZ DNV

 V sobotu 22.01.2011 sa usku-
točnil 4. reprezentačný ples 
futbalového klubu LOKO-
MOTÍVA Devínska Nová 
Ves. Po výmene vedenia ZŠ 
Bukovčana 1-3 bola spočiatku 
neochota poskytnúť priestory 
školy na toto podujatie. Predošlé 
3 ročníky sa konali vždy na ZŠ 
Bukovčana 3, pretože riaditeľka 
ISTRACENTRA nebola ochotná 
uvoľniť ani jeden termín v pleso-
vom období futbalistom. Nako-
niec pani riaditeľka školy 4 ples 
futbalistov umožnila zrealizovať, 
ale po intervencii zriaďovateľa 
školy. Ples mal dobrú atmosféru, 
čím je tento ples známy a účastníci 
odchádzali domov spokojní. Na 
plese boli vyhlásení 3 najlepší 
hráči spomedzi všetkých mužstiev 
FK Lokomotíva za rok 2010.
Prípravka „B“

Tomáš Jarab
Marko Volentics
Roman Chovan

Prípravka „A“
Jakub Hurbanič

Juraj Valik
Matúš Molnár

Mladší žiaci
Adam Sith

Jakub Takáč
Filip Varga

Starší žiaci
Boris Silný 

Matej Sabela 
Maroš Švarc

Mladší dorast
Šimon Beláň
Marek Vlašič

Martin Pavol Galo
Starší dorast

Tomáš Jančar
David Žáčik

Luděk Rusňak
Seniori

Walter Rischer
Jozef Lorenc

Matej Hanúsek     
Ceny do tomboly venovali:
Výbor FCL, Ing. Roland Vitko, 
ALFA SALUTO REAL, s.r.o., 
František Hupka, Direkt real, 
s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s., 
Fortuna, Generali poisťovňa, 
a.s., Dagmar Spišiaková, AXA 
poisťovňa, Bratislavský futbalový 
zväz, P. Jančár, Nočný bar Istria, 
Milan Jeck.

Plesali futbalisti

• V utorok 11. 1. neznámy 
páchateľ na Eisnerovej vykradol 
garáž. Ukradol pneumatiky, lyže, 
lyžiarsku výbavu. Majiteľovi spô-
sobil škodu 1 580 Eur.
• O deň neskôr, 11. 1. neznámy 
páchateľ na Mečíkovej podpálil 
dve autá, jedno osobné, jedno 

Zimný turnaj Bratislavského futbalového zväzu.
kolo 
Lokomotíva DNV : FK Cepit Vajnory  0 : 0
    z

Úprava stránkových hodín
na oddelení dokladov OPP OR PZ v Bratislave 

IV M. Sch Trnavského 1 od 10.1.2011.

Úradné hodiny na oddelení dokladov 
Občianske preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné pasy
 Pondelok 07.30h – 15.00h
 Utorok 07.30h – 12.00h
 Streda 07.30h – 17.30h
 Štvrtok nestránkový deň
 07.30h -12.00h  - len výdaj zrýchlených 
  cestovných pasov  a vodičských preukazov 
 Piatok 07.30h -12.00h

Úradné hodiny na oddelení dokladov – evidencia zbraní 
 Pondelok 07.30h – 12.00h 12.30h – 15.00h
 Utorok nestránkový deň
 Streda 07.30h – 12.00h 12.30h – 17.30h
 Štvrtok nestránkový deň
 Piatok 07.30h -12.00h

Maria´s  School – kurzy angličtiny
2. polrok

Rôzne typy kurzov, začiatok – 1. 2. 2011

Info: mayba33@gmail.com
Tel.: 0905 363 995, 02/2096 0735

Výhodná cena za vysoký počet hodín

Rieka Morava v minulých dňoch pohrozila iba málo.
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