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Hoci najfrekventovanejším
slovom na domáce politickej
scéne bolo odpočúvanie, mne
najviac rezonovalo slovo miera.
Hoci nebolo tak často pertraktované ako slovo odpočúvanie
v celej kauze, aj keď nebolo doslova spomínané, zo všetkého
počutého má dojem, že mnohí,
a niekoľkokrát, narušili mieru.
Mieru viery i dôvery, mieru
poznania, ochoty, objektivity,
zlyhania, hľadania... Mal som
dojem, ako by aféra bola potrebná. Takmer prekryla otázky
okolo problémov v zdravotníctve. Obom však ktosi dovolil
prerásť do takýchto rozmerov
a ktovie, či neprekrývajú nejaké
ďalšie.
Nedávno, v sobotu 1. 10.
2011, sme mali možnosť, na
ORF 2 (v niektorých novinách
dokonca tento program chýbal)
sledovať program“ „André
Rieu – Viedeň, ty mesto mojich
snov“. Okrem iného, zaujal ten
lokálpatriotizmus všetkých, tá
hrdosť, disciplína, kultivovanosť,
zápal... Ozaj mali čo ponúknuť
a perfektne sa zhostili úlohy
hostiteľa.
A my? Budeme môcť niekedy
ponúknuť? Máme... Budeme!
Ak budeme veľmi chcieť
a k cieľom budeme kráčať tak,
ako sa k takýmto cieľom kráčať
má. Máme? Máme. Aj dnes
máme (občas ich domáce i iné
médiá predstavia) v Devínskej
veľa mimoriadnych osobností,
veľa mimoriadnych príležitostí.
Len... ako, kde, kedy... kladieme
si otázky. A odpovede nechávame na iných. Aj tie musia
vzísť z domácej produkcie.
Otázka peňazí je síce až prvoradá, ale čo všetko dokáže chcenie a vôľa...
Vydavateľ

Ročník: XXI.		
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Z policajného zápisníka

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Výstavba obchodnozábavného centra Bory Mall
na hranici mestských častí
Lamač a Devínska Nová Ves
je dočasne posunutá. Potvrdili
to predstavitelia investora
- spoločnosti Penta Investments
s tým, že dôvodom na
posunutie začiatku stavania
je zlá situácia a nestabilita na
slovenskom a európskom trhu.
* V noci zo štvrtka 24.
na piatok 25. 11. zatiaľ
neznámy páchateľ podpálil
a nechal zhorieť plastové
časti autobusovej zastávky
na Istrijskej. (oproti
zelovocu a Pneuservisu)

Cyklomost DNV
Dlhoočakávaná stavba prepojenia Slovenska (Devínska Nová Ves)
a Rakúska (Schlosshof) rezonuje,
už niekoľko rokov, najmä medzi
obyvateľmi Devínskej. Zo začiatku
stavby sme priniesli niekoľko informácie
zo slávnosti poklepania základného
kameňa, dnes už stavba pokračuje, preto sme požiadali architekta MČ DNV
M. Beláčka o niekoľko slov k histórii
i súčasnosti stavby.
- Pri začatí prác na prepojení MČ BaDNV - Schlosshof sme mali skúsenosť
s nesúhlasným referendom u našich
susedov a s prípravou lávky MČ BaDNV - Marchegg, ktorá bola zastavená
a nahradená komunikačným prepojením v rámci nultého okruhu Bratislavy
– komunikácia D4.
V dotknutom území chýbali podklady nebolo spracované, bolo
potrebné zaradiť prepojenie MČ BaDNV - Schlosshof do platného územ-

ného plánu a záväzných dokumentov u našich susedov, najťažšie bolo
hľadanie kvalitného ekologického konceptu. Stavba prechádza aj územím
NATURA 2000– územia európskeho
významu, Devínske alúvium Moravy,
Devínske luky, Rieka Morava, územie
chráneného areálu Devínske alúvium
Moravy.
Dôležité boli kladné rokovania
z ochranármi z oboch strán hranice.
Ďalej bolo potrebné vypracovať podklady pre prípravu a začatie stavby.
Získať partnera na stavbu, ktorá bola
nad sily susednej obce Engelhartstetten. Nakoniec bolo potrebné získať
všetky potrebné povolenia a financie
na stavbu. Všetko sa to zabezpečovalo
v období v ktorom prevažoval skeptický pohľad na stavbu.
Prepojenie medzinárodných cyklotrás, s predpokladaným následným

(Pokračovanie na strane 3)

KRIMI
-INFO-STÁNOK

Informačno-osvetová akcia sa
realizuje v spolupráci s obchodným centrom Polus City Center, v ktorého priestoroch
sa KRIMI-INFO-STÁNOK
nachádza. V stánku s označením
„POLÍCIA“ sú pre dospelých návštevníkov k dispozícii
informačné letáky, osvetové
materiály, pre mladšie vekové
kategórie zábavné figuríny policajtov a drobné propagačné
predmety. Informácie budú
poskytovať policajti v uniformách, ktorí vás pozývajú na uvedenú akciu
14.12.2011
od 14.00-18.00 hod.
Úzavierka dnešného čísla
bola 23.11. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 8.12. 2011,
číslo vyjde 16.12. 2011.

Rok po voľbách
Otázky pre starostu MČ DNV Milana Jambora

Milan Jambor
starosta MČ DNV

Čo vás osobne teší,
že sa podarilo pre
Devínsku urobiť
(za ten rok)
- Považujem tento rok za historický. Doteraz sme 15 rokov z úst bývalého vedenia
a bývalých poslancov počúvali,
že na nič nie sú peniaze a my sme
v tomto roku investovali státisíce
eur do nasledovných aktivít. Spomeniem len tie najdôležitejšie.
Najväčšou akciou tohto roka
bola výmena okien v štyroch
budovách materských škôl a budove školy na I. Bukovčana 1
v hodnote 350 000 eur. Vybudovali sme viac ako 150 miest
na parkovanie a pevne verím, že
neúnosná situácia s parkovaním
v Devínskej sa aspoň trochu
zlepšila. Nedá mi nespomenúť
ani masívnu výsadbu zelene na
DEVEX 2

jar, v ktorej pokračujeme aj teraz
na jeseň. Získali sme 80 000 eur
na výstavbu záchytného parkoviska k cyklomostu, ktoré by sme
chceli začať stavať na budúci rok.
Krásne a veľké a detské ihrisko sa
nám podarilo vybudovať na ulici
I. Bukovčana a J. Poničana. Na
základnej škole I. Bukovčana 3
pribudli nové skrinky pre deti a v
priestore získanom po šatniach
sa nám podarilo vybudovať
krásne stolnotenisové ihrisko.
Do rekonštrukcie podláh našich
základných škôl sme investovali
viac ako 25 000 eur. Na opravu strechy školy I. Bukovčana
3 sme získali grant z Minister-

stva školstva vo výške viac ako
40 000 eur a strechu sme aj
opravili a pán minister sa sám
prišiel pozrieť na naše úspechy
na školách a škôlkach. Podarilo
sa nám zrekonštruovať ihrisko na
Mečíkovej ulici. Na Podhorskej
ulici pri pamätníku R. Slobodu
sme vybudovali chodník, ktorý tu
chýbal viac ako 10 rokov. Začala
sa výstavba parkovacích miest
na Opletalovej ulici, kde bola
dlhé roky neúnosná dopravná situácia. A v neposlednej rade sa
začal konečne stavať cyklomost
do Rakúska.
Čo mrzí, že sa nepodarilo?
- Pravdu povediac, ani som nedúfal, že sa nám toho podarí tak
veľa. Skôr mám obavu, aby sa
nám vzhľadom k medzinárodnej
hospodárskej situácii, ktorá vplý-

va aj na našu ekonomiku darilo
v nasledujúcich rokoch tak, ako
sa nám darilo v tomto roku. Veď
dennodenne sme konfrontovaní
s katastrofickými správami, čo
všetko nás čaká a rozpočet našej
mestskej časti je závislý aj od
toho, ako sa bude dariť nášmu
hospodárstvu. Sám mám do
budúcna smelé plány, ale musíme
si všetci uvedomiť, že máme limitovaný objem peňazí a nedá sa
všetko spraviť naraz. Často ma
zastavujú ľudia a pýtajú sa, prečo
sme nespravili to či ono. Ťažko
vysvetlíte športovcom, prečo
ste ešte neopravili športoviská,
ale vymenili okná na škôlkach.
Verím, že keby videli spať malé
deti pri oknách, cez ktoré v zime
fúka mrazivý vzduch, zmenili by
názor. Tiež som dostal otázku,
či bolo potrebné
búrať
budovu
starej kapustárne
na Istrijskej ulici.
Moja
odpoveď
bola jednoznačná,
áno bolo, budova
bola v dezolátnom
a život ohrozujúcom stave a mala
byť zbúraná už
dávno, len sa to
stále
odkladalo.
Problémov
sme
podedili viac ako
dosť, ale snažíme
sa ich postupne
riešiť. Úplne inak
by vyzerala situácia s parkovaním
na sídlisku, keby
sa riešila postupne,
my teraz len naprávame, čo niekto
pred nami zanedbal.
Aká je vaša
spolupráca
s poslancami?
- Zaráža ma prístup niektorých
poslancov, ktorí ako keby
zabudli, prečo boli do nášho
zastupiteľstva zvolení a čo sľúbili
občanom. Pri tejto práci treba
zabudnúť na súkromné a myslieť
na verejné, tak ako to pomenoval
klasik už pred tisícročiami.
S tými poslancami, ktorým ide
o prospech Devínskej je spolupráca výborná. Horšie je to s tými,
ktorých mocenské ambície neboli
v posledných voľbách naplnené
a nevedia sa s tým zmieriť. Verím,
že ľudia dokážu rozlíšiť reálne
činy od prázdnych slov a klamstiev. Je mi smutno, že žijeme
dobu, kde má pravdu ten, kto
viac kričí, resp. vo vlastných no-

vinách prekrúca realitu a klame.
Možno som naivný, ale stále
verím, že pravda, láska a poctivá
práca zvíťazí nad klamstvami,
nenávisťou a prázdnymi slovami.
Stokrát opakovaná lož sa nikdy
nestane pravdou.
Čo z rozpočtu na rok 2011
sa podarilo splniť,
čo nie a prečo?
- Myslím, že splniť sa nám podarilo spraviť takmer všetko, čo sme si
predsavzali, dokonca sme spravili ešte viac, ako sme na začiatku
roka plánovali. Spomeniem len
výmenu okien, na začiatku roka
sme plánovali spraviť 2 budovy
a nakoniec sa nám podarilo
spraviť 5 budov.
Kedy sa urobí
poriadok s budovou
reštaurácie na štadióne?
- Túto budovu sme viackrát
ponúkali na prenájom, bohužiaľ
sa nikto neprihlásil. Prevzali sme
ju v dezolátnom stave a investície na jej rekonštrukciu presahujú
možnosti nášho rozpočtu. Uvedomujem si však problém nedofinancovania športu a preto do
budúcoročného rozpočtu navrhujem podstatné zvýšenie príspevku
na šport.
Čo ste si predsavzali
stihnúť za 4 roky
svojho volebného
obdobia?
- Chcem, aby sme toho stihli čo
najviac. Ako svoju prioritu vidím
vyriešenie
problematiky
gudrónov v lokalite Srdce, potrebujeme dokončiť opravy škôl,
škôlok, chceme nasadiť veľa zelene. Pevne verím, že dostaneme
grant na vybudovanie zberného
dvora a zberný dvor bude realitou už koncom budúceho roka.
Do roka chystáme realizovať aj
kamerový systém, verím, že aj pri
tomto projekte budeme úspešní
pri získaní dotácie na jeho vybudovanie. V budúcom roku chceme
zabojovať o grant na revitalizáciu
Istrijskej ulice, o jej rekonštrukcii
sa tiež už hovorí dlhé roky. Na
ilustráciu, koľko by nás to stálo
– revitalizácia jednej polovice
Istrijskej ulice je vyčíslená na cca
500 000 eur, takže tento projekt
presahuje možnosti financovania
len cez rozpočet našej mestskej
časti. Začali sme robiť územný
plán zóny, o ktorom sa hovorí už
20 rokov. Budem veľmi šťastný,
keď sa nám podarí vrátiť život do
kina Devín.
(Pokračovanie na strane 3)

Rok po voľbách
Otázky pre starostu MČ DNV Milana Jambora
(Pokračovanie zo strany 2)

O starostovi sa hovorí,
že šetrí? Šetrí na tých
správnych miestach?
- Myslím, že áno. Realizovať
úspory na prevádzkových nákladoch a tie následne použiť na
zmysluplné rozvojové projekty
je podľa mňa jediná cesta, ako
sa posunúť dopredu. Takto by
sme sa mali správať aj na úrovni
štátu – nezadlžovať sa, poctivo

hľadať možnosti úspor a realizovať
naozaj potrebné rozvojové projekty. Veď aj stará múdrosť vraví, že
sa máme zakrývať takou perinou,
na akú máme. Výsledkom tohto
správania je to všetko, čo sa nám za
tento rok podarilo spraviť a nebolo
toho málo. A to nehovorím o tom,
že z minulosti sme zdedili splácanie
pôžičky na predražený nákup
areálu bývalej Textilanky. Len na
ilustráciu, ročne nás splácanie tohto
dlhu stojí viac ako 100 000 eur.

Aké personálne výmeny
na úrade ste realizovali?
- Personálnych zmien sa za posledný rok udialo na Miestnom
úrade viacero. Na tomto mieste
by som chcel reagovať na častú
predstavu mnohých obyvateľov,
že na úrade sa „nič nerobí“
a podobne. Počet zamestnancov nášho úradu je necelých
40 a keď som ho porovnal
s počtom zamestnancov v iných
mestských častiach, vyšli sme
z tohto porovnania veľmi dobre
a prezamestnanosť na našom
úrade určite nie je. Väčšina pra-

covníkov, ktorí si svoju prácu
nerobili poriadne už na úrade
nepracuje a boli nahradení kvalitnými odborníkmi. Na jar budúceho roka pripravujeme otvorenie
centra 1. kontaktu s občanmi, kde
budú môcť občania lepšie vybaviť
svoje žiadosti. Samozrejmosťou
bude, že toto centrum bude
občanovi k dispozícii dlhšie
a občania si nebudú musieť brať
dovolenku, ak budú chcieť niečo
na úrade vybaviť.

nulých storočí.
Os mosta na slovenskej strane je
v inundačnom území vedená na spojnici
osi cestnej komunikácie Na Mýte.
Os mosta na rakúskej strane je
vedená od rieky až na pôvodnú
protipovodňovú hrádzu.
Most bude vybavený svetelnou signalizáciou pre riečnu dopravu.
Premostenie je navrhnuté a je vybudované v úzkej spolupráci s rakúskymi
partnermi, pri splnení ich požiadaviek
a zámerov a z finančnej pomoci EÚ.
Administratívne umiestnenie cyklomostu, katastrálne územie Devínska
Nová Ves, SR. Obec Bratislava hlavné

mesto SR, okres Bratislava IV., Bratislavský samosprávny kraj.
Obec Engelhartstetten časť Schlosshof,
spolková krajina Dolné Rakúsko
Rok začatia výstavby, rok dokončenia
9/2011,5/2012.
V súčasnej dobe je zrealizovaný
objekt
Prístupová
komunikácia
a dokončuje sa objekt Spodná stavba
termín 10.12.2011.

Za rozhovor ďakuje
Peter Krug

Cyklomost DNV
(Pokračovanie zo strany 1)
intenzívnym turistickým rozvojom
a rozšíreným pohraničným stykom
dotknutého regiónu umiestneného
medzi hlavnými mestami, dvoch štátov
EÚ. Ktoré umožní premostenie rieky
Morava, je dôležité aj v súčasnom
období – stále sa viac hovorí o kríze je
potrebné vytvorenie nových príležitostí
a pracovných miest v CR
Cieľom riešenia je návrh a výstavba
pešej - cykloturistickej lávky, premostenie inundácie a vlastného koryta
rieky Morava na slovensko-rakúskom
hraničnom pôvodnom historickom premostení, v sídelnej aglomerácii MČ
Bratislava – Devínska Nová Ves –
Schlosshof.
Projekt lávky pre peších a cyklistov cez rieku Moravu doplňuje už
realizované trasy cyklotrás na oboch
stranách rieky Moravy. Logicky nadväzuje na historicky založenú os,
ktorá spája centrum pôvodnej obce
Devínska Nová Ves s doteraz odrezanou časťou areálu barokového zámku
Schlosshof na druhej strane rieky Moravy. Chodcom a cyklistom umožní dostať
sa bezpečne z jednej strany rieky

Moravy na druhú, ponad tok a cez
krásne prírodné prostredie.
Nad terénom je lávka navrhnutá
ako oceľová konštrukcia trojboký priehradový spojitý trám o rozpätí 8 x 30m
SR a 3x30m a 15m na druhom brehu
rieky Rakúskej strane s šírkou voľného
priechodného priestoru na moste 4,00
m.
Cez rieku Moravu je most z
oceľovej konštrukcie zavesený symetrický trojpoľový most , nosník v tvare
oblúka s rozpätiami 30,0m + 120,0
m + 30,0m = dĺžka 180m s šírkou
voľného priechodného priestoru 4,00
m. Oceľová ortotropná mostovka lávky
je osvetlená LED osvetlením akcentujúcim jej tvar pre bezpečnosť chodcov a
cyklistov. Súčasťou projektu je výsadba
novej zelene, vegetačné úpravy okolo
lávky.
Celková dĺžka oceľový most 525m,
je dodržaná pojazdná výška 8m nad
plavebnou hladinou Moravy.
Predmet premostenia /prekážka/ je
rieka Morava, existujúca priečna cyklotrasa a inundácia rieky Morava.
Pozdĺžna os mosta nad riekou je
vedená v osi pôvodného mosta z mi-

Úspešný projekt
Žiaci našej Základnej školy na Ulici
Ivana Bukovčana 3 boli opäť úspešní.
Deviataci Samuel Trstenský, Tomáš
Hrdlička a Matej Zverko sa pod vedením pani učiteľky Anny Bielikovej
zúčastnili projektu NENÁPADNÍ
HRDINOVIA V ZÁPASE S KOMUNIZMOM. Úlohou projektu bolo nájsť ľudí,
ktorí sa správali hrdinsky v čase komunistickej totality. Hlavnou úlohou ich
práce s názvom „Muž od hraníc“ bolo
spracovanie výpovede nenápadného
hrdinu pána Františka Granca, ktorý už
od svojich štrnástich rokov pomáhal ujsť
ľuďom cez hranice za lepším životom
a za svoje prevádzačstvo bol odsúdený
do väzenia. Projekt zmapoval neľahký



život tohto veľkého človeka z Devínskej.
Chlapci svoj projekt obhájili 18.novembra počas študentskej konferencie, ktorá
sa konala v Hoteli Borik pod záštitou
predsedníčky vlády SR a v hodnotení
obsadili bronzové pásmo, k čomu im
srdečne blahoželáme a ďakujeme im
za reprezentáciu našej školy. Autori
oceneného projektu zhodne tvrdia, že
vďaka tejto práci sa naučili nevidieť
minulosť chladne , ako ničím sa ich
nedotýkajúce čísla či fakty, ale spoznali
osud človeka, ktorému doba komunizmu veľa zobrala.
Soňa Škulová

Na záver, musím poďakovať množstvu
spolupracovníkov a partnerov,
bez ich obetavej práce by sme
nedokázali most pripraviť a postaviť.
Ing. arch. Milan Beláček

Na Opletalovej ulici
rozširujú
cestu pre parkovanie
Mestská časť Devínska Nová Ves začala v novembri s rozširovaním
Opletalovej ulice v časti Kolónia v starej časti obce, a to v úseku od
križovatky s Mečíkovou po križovatku s Poniklecovou ulicou. Dôvodom je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Tento rok má pribudnúť 9 parkovacích miest, na budúci rok chcú
Opletalovu ulicu rozšíriť aj v úseku po Bystrickú ulicu a v opačnom
smere po Janšákovu ulicu. Dovedna tu má pribudnúť 26 parkovacích miest.
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
2. až 4. 12. Vianočná ulička

- účinkuje Martin Babjak , Five Gentlemen, Ľudová hudba Miša
Nogu, Elán revival band, CaK komorný orchester a ďalší
- adventné dielne, ukážky remesiel, stánkový predaj
4. 12. Mikuláš náš – príchod Mikuláša do Devínskej Novej Vsi
miesto: Hradištná ulica o 17.00 h
organizuje: MÚ MČ Devínska Nová Ves, viac
info na www.devinskanovaves.sk
5., 7., a 8. 12. Vôňa Vianoc
- ukážky pečenia oblátok – p.Glatzová(5.12.) a
zdobenia perníkov- p. Kalnová (7. a 8.12)
miesto: priestory Knižnice Istra Centra, Istrijská 6, 15.00 - 17.00 h
vstup voľný
6. 12. Mikulášsky verejný koncert ZUŠ
- koncert žiakov a pedagógov Základnej
umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi
miesto: Veľká sála Istra Centra o 18.00 h.
vstupné dobrovoľné
7. 12. Zúfalé manželstvo
- divadelné predstavenie , účinkuje Ivan Vojtek
a Jožo Pročko, réžia Ľubo Roman
organizuje: MÚ MČ Devínska Nová Ves
miesto: veľká sála Istra Centra o 19.00 h.
vstupné : 2 Eurá
8. 12. Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín
program : vystúpenie kúzelníka, orchestra ZUŠ DNV
organizuje: MÚ MČ Devínska Nová Ves
miesto: veľká sála Istra Centra o 17.00 h.
9. 12. Stretnutie pod jedličkou
- predvianočné posedenie jubilantov MČ Devínska Nová Ves
miesto: veľká sála Istra Centra o 14.30 h.
vstup len pre pozvaných
10. 12. Vianoce s Kobylkou
- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
miesto: veľká sála Istra Centra o 17.00 h.
11. 12. Vianočné posedenie SZZP
- vianočné stretnutie Miestnej organizácie
zdravotne postihnutých občanov SR
miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h
15. 12. Vianočný benefičný koncert ZŠ Bukovčana 3
miesto: veľká sála Istra Centra o 19.00 h
vstupné dobrovoľné
16. 12. Mirandolína
- divadelné piatky, účinkuje divadelný súbor FORBÍNA
miesto: veľká sála Istra Centra, o 18.00 h., vstupné: 1 Euro
17. 12. Vianočné posedenie
- vianočné posedenie Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku
miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h.
18. 12. Koncoročné stretnutie členov Matice slovenskej
- slávnostné stretnutie s hodnotením roka 2011
Miestneho odboru Matice slovenskej DNV
miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h
18. 12. Koncert vokálnej skupiny SKLO
- vianočný koncert vokálnej skupiny SKLO
miesto: Kostol Ducha Svätého v DNV o 19.00 h
organizuje: Istra Centrum a Farské centrum
vstupné dobrovoľné
DEVEX 4

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@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.
10.12. Vianočná Viedeň
- autobusový výlet na vianočné trhy v hlavnom meste Rakúska
Účastnícky poplatok: 11 Eur
Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.
11.12. Adventný Schloss Hof
- autobusový výlet na vianočné trhy na majeri rakúskeho zámku Hof
Účastnícky poplatok: 7,50 Eur, vstupné 4,00 Eurá, deti (6-15 r.) 1,00 €
Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 13.00 h.
31.12. Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu
- tradičná vychádzka na Devínsku Kobylu s výkladom sprievodcu
Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.
Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred!

Vianočný benefičný koncert
Bblížia Vianoce. Čas radosti, lásky, pokoja, čas stretnutí, rozdávania.
Vianoce a benefičné akcie akosi patria k sebe, preto sme sa rozhodli uskutočniť
veľký VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT. Deti z našej Základnej
školy na Ulici Ivana Bukovčana pripravia pre spolužiakov, rodičov,
priateľov , obyvateľov našej mestskej časti vianočný program plný zaujímavých vystúpení, hudby i tanca. Na symbolický vianočný stromček zavesíme
našimi vystúpeniami všetky želania, darčeky, sny, priania, túžby a spoločne si
zaželáme, aby nastávajúce sviatky boli šťastné a veselé.
Koncert sa uskutoční 15.decembra 2011 v priestoroch Istra Centra.
Doobeda sa uskutočnia vystúpenia pre žiakov školy a večer o 19.00 hod.
sa uskutoční vystúpenie pre všetkých, ktorí sa chcú na chvíľočku zastaviť,
potešiť a dobrovoľným vstupným podporiť rozvoj našej základnej školy.
Finančný zisk z koncertu bude vložený do rozvoja jazykových a odborných
učební.
Príďte medzi nás v tento slávny čas, privítame Vianoce, rozhorí sa iskierka
radosti, ktorá v našich srdciach blikoce.
Soňa Škulová
ZÚFALÉ
MANŽELSTVO
Zúfalé manželstvo
je bláznivý
príbeh dvoch
ľudí – životných
partnerov,
ktorých v živote
zaskočí absurdná
situácia, kedy
jeden z nich sa z
nemocnice vráti
preoperovaný zo
ženy na muža.
Scénky z inak
všedného
manželského
života tak dostávajú pikantnú
príchuť a divákom
poskytujú nespútanú zábavu.
Réžia: Ľubo
Roman
Hrajú: Ivan Vojtek
ml., Jožo Pročko

ˇ
Spolocenská
kronika
Zosobášili sa
Martin BALOGH
a Linda KOVÁČOVÁ
Aloysus NNABUIKE
a Linda KURUCZOVÁ
Mário KOMAČKA
a Adriana MOTOLOVÁ
Blahoželáme!

Jubilant

Vianočná
ulička
Pozrite program
na internete
M. Babjak má
začínať o 18.00 h
a potom ďalší
účinkujúci zhruba
po jednej hodine
sa budú striedať
do záveru večera.

Odišli z našich
radov

V týchto dňoch sa dožil
Peter DOBOŠ
pekného okrúhleho jubilea
85 rokov
Ku gratulantom z
kruhu rodiny
sa pripojila
mestská časť DNV
a pripájame sa i my.
Za gratuláciu,
milú slávnosť
i darček jubilant
ďakuje
Zboru pre
občianske záležitosti
MČ DNV

Ing. Peter VANČURA
František LHOTSKÝ
Ing. arch. Jaromír
KOŽOUŠEK
Valéria EBRINGEROVÁ,
rod. Fratričová
Ján PUŠKÁŠ
Helena ŠEVČÍKOVÁ,
rod. Damajková
František GOCOĽÁK
Viliam VINCZE
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka
Dňa 3. 12. 2011 uplynie rok,
čo sme sa rozlúčili s našim
milovaným manželom,
otcom a starým otcom
Štefanom Urbanom.

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Martin MILOŠOVIČ
Matúš ŠTRBA
Nela ŠTRBOVÁ
Patrik NITSCHNEIDER
Chiara NNABUIKE
Vitajte

Kto ste ho poznali
venujte mu prosím tichú
spomienku. Ďakujeme.
Manželka a dcéra s rodinou.

POZVÁNKA
Základná umelecká škola a Rodičovské
združenie pri ZUŠ,
Istrijská 22 v Bratislave
vás pozývajú na nasledujúce podujatia:
							
1. 12. 2011
2. a 4. 12. 2011
6. 12. 2011
7. 12. 2011
10. 12. 2011
12. 12. 2011
14. 12. 2011
15. 12. 2011
16. 12. 2011
23. - 25. 11. 2011
26. 11. 2011

Verejný koncert, Primaciálny palác,
Zrkadlová sieň o 18:00 hod.
Vianočné trhy v Devínskej Novej Vsi.
Mikulášsky koncert, Istra Centrum v DNV
o 18:00 hod.
Malý mikulášsky koncert,
Koncertná sála ZUŠ o 18:00 hod.
Koncert orchestra FOR Bratislava,
Častá o 17:00 hod.
Verejný koncert „Vianočný vinš“,
Istra Centrum v DNV o 18:00 hod.
Adventný koncert, Kostol Ducha Svätého
v DNV o 18:00 hod.
Koncert orchestra FOR Bratislava,
Vianočné trhy, Eurovea o 19:00 hod.
Vianočný koncert, Kultúrne stredisko Vajnory
o 18:00 hod.
Držíme palce účinkujúcim na súťažiach:  
Súťaž „Čarovná flauta“ v Nižnej na Orave.
úťažná prehliadka „Prešporský Paganini“.
Primaciálny palác, Bratislava.

Prihlásený súťažiaci:Marco Vontszemű, (pedagóg:
Marián Varga) Prihlásení súťažiaci: Tomáš
Duchoslav, Viktória Žilková, (pedagóg: Ivica Gabrišová)

Darovali
najcennejšie
Vo štvrtok 3. novembra 2011 sa uskutočnil v Devínskej, po dlhšom
čase, bezpríspevkový odber krvi. Dobrovoľní darcovia krvi prišli ráno
do F centra na Istrijskej ulici 4. Akcia mala hladký, pokojný priebeh. Do
F centra po vykonanej kampani pozostávajúcej z plagátov vyvesených
na rôznych dostupných miestach, hlásení v miestnom rozhlase, v kostole
a osobných pozvaniach prišlo do F centra 24 darcov. Títo boli v dobrej
nálade, ktorú nepokazil ani veľmi znížený ani veľmi zvýšený tlak krvi.
O darcov bolo postarané nielen z národnej transfúznej stanice, ale i zo
strany Miestneho spolku SČK, ktorý vďaka sponzorovi Miškovi Glosíkovi obligátne občerstvenie croisant, gastráč a keksík obohatil o čerstvú
horalku a džúsik. Toto malé občerstvenie bolo dané i darcom, ktorý boli
vyradení z darcovstva. Pauza, ktorá počas odberu vznikla bola vyplnená
skromných ale chutným občerstvením v podobe domácich chlebíčkov
a venčekov napečených šikovnými rukami Mariky Kalnovej.
Akcia darcovstvo krvi MS SČK pre záujem darcov zorganizuje aj
budúci rok a to i v spolupráci s miestnym úradom DNV. Týmto patrí vďaka
všetkými, ktorí sa zúčastnili organizovania tejto akcie, menovite sponzorovi Miškovi Glosíkovi, ďalej Márii Kalnovej a Kristíne Lízakovej z Národnej
transfúznej stanice, ktorá uviedla prvý podnet tejto akcii.
Katarína Šimkovičová
Predsedníčka MS SČK Devínska Nová Ves

Keďže vydávanie Devexu je financované z inzercie, sponzorských a osobných darov občanov
uverejňujeme možnosť poslať príspevok na Devex:
adresa prijímateľa: Devex, Kalištná 9, 841 07 Bratislava, číslo účtu: 5501241032 vo VÚB,
kód banky: 0200, variabilný symbol: 207811, konštantný symbol: 0558, správa pre prijímateľa: na Devex


DEVEX 5

Devínska Nová Ves a náboženský život

referát z príležitosti 560. výročia písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi
Keď uvažujeme o náboženskom
živote v Dev. N. Vsi z príležitosti 560.
výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci, tak pri porovnaní s minulosťou
treba spomenúť predovšetkým zásadnú
zmenu, ktorá sa udiala vo vnímaní úlohy náboženstva v spoločnosti. (Pozn.:
Náboženstvom v našich podmienkach
myslím najmä kresťanstvo a užšie najmä
kresťanstvo katolícke; tým nechcem
podceniť iné varianty náboženstva
či kresťanstva, ale z hľadiska tradície
v Dev. N. Vsi, kde historicky boli temer
všetci obyvatelia katolíci, nechcem ísť
príliš do šírky. Napokon, čo v súčasnosti
platí pre katolícke kresťanstvo vo vzťahu
k spoločnosti, zväčša platí aj pre iné
vyznania a náboženstvá.)
Zásadnou
zmenou
myslím
skutočnosť, že v minulosti náboženský
život (systém), organizovaný cirkvou,
neposkytoval len samotné náboženské
prostriedky na riešenie základných
i čiastkových problémov ľudského
života, ale súčasne obyvateľstvu
prepožičiaval jeho základnú identitu. Na to sa viazala kultúra i politika, v mnohom aj ekonomika. Cirkev
bola základným ideovým, morálnym
a rituálnym garantom spoločnosti
počnúc slávením sviatkov ako prejavov spoločnej identity cez morálne
usmernenia a ideové vysvetľovania existencie až po evidovanie obyvateľstva
v matrikách. Táto forma spolužitia
náboženstva a spoločnosti sa vplyvom
známych novovekých zmien v ostatných
dvoch storočiach postupne rozpúšťala;
v Dev. N. Vsi azda už po 1. svetovej
vojne, na východnom Slovensku po 2.
svetovej vojne (s doznievaním podnes);
u našich krajanov v Chorvátsku túto
sociálnu identitu vymedzenú práve
náboženstvom nešťastne pripomenula
nedávna občianska vojna.
Akú funkciu plní náboženstvo dnes,
v dnešnej Európe, ktorej súčasťou je aj
naša obec? V podmienkach tzv. modernity alebo sekularity je stále celá
škála možností. Celkove však platí,
že náboženstvo sa individualizovalo
a privatizovalo – niekomu slúži ako

jednoduchý servis na prikrášlenie
významných životných udalostí, iným
ide aj o hľadanie zmyslu existencie, ďalší sa dostávajú do kontaktu
s náboženstvom v snahe zvládnuť tzv.
kontingentné (nečakané, zraňujúce)
momenty ľudskej existencie. Politika sa
dnes na náboženstvo díva pragmaticky:
Známy je výrok českého prezidenta V.
Klausa, že cirkev je niečo ako spolok
drobnochovateľov a záhradkárov. Na
Slovensku je známy zasa výrok istého
činovníka SAV, že naši cirkevní predstavitelia sa tvária, že majú autoritu v
spoločnosti, a naši politici sa tvária, že
tomu veria.
Napriek irónii je na týchto pohľadoch
niečo pravdy. Cirkvi dnes nie sú súčasťou
mocenskej sféry, ich ekonomický prínos
tiež nie je dôležitý, aspoň nie priamo,
takže sú skôr súčasťou tzv. tretieho sektora. Hĺbkou a šírkou svojho tematického
záberu sa však tomuto zaradeniu cirkvi
vymykajú. Každej z kresťanskej cirkví
ide z princípu o ponuku zásadného
zmyslu, orientácie a spolupatričnosti,
a to na základe ľudskosti, ktorá sa
prijíma vo vďačnosti a žije solidárne.
Takže náboženstvo zostane osobitnou
oblasťou života človeka a spoločnosti,
môže byť iné, ako ho poznáme dnes,
nemusí sa prejavovať cez jednu dominantnú cirkev, zostane však témou, ktorá
pôjde naprieč ostatnými oblasťami
ľudskej existencie a spoločnosti ako
ponuka tej základnej identity, v ktorej sa
bude hľadať hodnota človeka a sveta.
Ako sa toto všetko žije dnes v Dev.
N. Vsi? Bez toho, aby som poznal
výsledky najnovších štatistických prieskumov, dá sa povedať, že asi 10%
našich obyvateľov sa pomerne pravidelne (i verejne) nábožensky prejavuje, a asi dve tretiny našich občanov
sa priznávajú k niektorej z cirkví či
náboženských spoločností. V rámci
tohto spoločenstva ľudí, čo sa viac
alebo menej nábožensky prejavujú, je
v súčasnosti aj v Dev. N. Vsi značná pluralita, a to aj medzi katolíkmi. Preto ani
farár nevie ľahko zhodnotiť, čo všetko
sa deje v jeho farnosti, alebo ako sa

Sužujú vás choroby?

Najlepšie recepty starých mám
(pokračovanie z minulého čísla)
Liečivý nápoj na cholesterol
a prečistenie krvi
Ingrediencie: 2 litre prevarenej vody, 20
dkg cukru, 4 citróny, 15 až 20 strúčikov
cesnaku, 20 dkg chrenu, 1 väčšia
cibuľa.
Postup: cesnak, chren a cibuľu zomelte,
vložte do štvorlitrovej sklenenej fľaše,
pridajte prevarenú vodu, cukor a na
kolieska nakrájané citróny. Lúhujte

DEVEX 6

14 dní za občasného premiešania.
Preceďte ho a hotový nápoj skladujte
v chladničke, pite ho ráno a večer po
jednom štamperlíku. Perfektne prečistí
krv.
6. OBLIČKY A MOČOVÉ CESTY
Ochorenia obličiek
Med obsahuje látku zvanú flavén, ktorá
rozširuje obličkové kanáliky a pomáha
zbaviť sa tekutiny z opuchov.
Nápoj pri odvodnení organizmu
Nápoj je vhodný pri hnačkách a vra-

to náboženské prejavuje na danom
území. Zvlášť, keď dnes na rozdiel od
minulosti, ľudia sa nábožensky nedajú
ohraničiť územím svojho trvalého bydliska.
Určitou pomôckou hodnotenia
náboženského života v Dev. N. Vsi sú
viditeľné budovy patriace cirkvi a na ne
sa viažuce aktivity. Ako vieme, pred 60
rokmi sa z politických dôvodov rozbil
starý systém materiálneho fungovania
cirkvi a jej majetok prevzal štát. Pred
asi 15 rokmi časť tohto majetku bola
vrátená cirkvi, presnejšie farskej obci
Dev. N. Ves. Miestnej katolíckej cirkvi sa
za ostatné roky podarilo obnovovať objekty v jej vlastníctve (kostol, F centrum,
fara, cintorín). Pri obnove budov sme
sa snažili, aby naše budovy pôsobili
kultúrne, ale nie muzeálne. Pozemkové
vlastníctvo sa vrátilo len v zlomkoch,
zisk vlastne neprináša, skôr sú s ním výdavky, úžitok možno prinesie v budúcnosti. Napriek občasným podozrievaniam voči cirkvi to vlastníctvo, ktoré
máme, v súlade s tézou, že cirkev tu nie
je sama pre seba, nevyužívame len my,
ale naše objekty a pozemky slúžia aj
necirkevnej verejnosti. Týka sa to napr.
dendroparku, zelených plôch pri Eisnerovej ulici, cintorína, kostola i F centra.
Z hľadiska ľudského potenciálu
náboženský život stojí na ľuďoch, ktorí
ho organizujú a žijú aj v službe pre
iných. V Dev. N. Vsi je niekoľko desiatok
ľudí, ktorí celkom bez odmeny alebo
za minimálnu odmenu sú hýbateľmi
náboženského života v našej obci. Rád
by som pripomenul, že náboženský
život nevnímam len cez typicky
cirkevné záležitosti, ale aj cez prejavy
priateľstva, poctivej práce, pohostinnosti, obetavosti a pod., kde rozlišujúcim
znakom je len motivácia. Ak ide o motiváciu vierou a evanjeliom, hoci len
podvedome, ide o náboženský prejav.
Nositeľmi tohto života a aktivít sú ľudia
vo viditeľnej službe kostolníčok, organistov, hudobníkov, spevákov, liturgických asistentov, lektorov, miništrantov, katechétov, administratívnych pracovníkov,
údržbárov a pod., ale aj rôznych ľudí,

ktorých by som označil za sprievodcov, poradcov, animátorov či aktivistov
v sociálnej službe. Treba pripomenúť,
že ide o ľudí, ktorí toto všetko nerobia
pre zárobok, ale z priateľstva a ako
službu spoločenstvu (zasa nielen cirkevnému). Aktivita týchto ľudí, najmä tam,
kde je samostatná, je prejavom nových
pomerov v cirkvi po II. vatikánskom
koncile, keď sa stalo želateľným, aby
cirkev nereprezentovali len biskupi
a a kňazi, ale cirkev bola solidárnym
spoločenstvom rovnocenných. Nie
každý to v cirkvi dnes chápe, osobne
však podporujem, aby títo ľudia boli
nositeľmi posunu od tzv. ľudovej cirkvi
k cirkvi ľudu, od cirkvi ako objektu pôsobenia zhora na cirkev ako subjekt pôsobenia zdola. Tradičnú štruktúru cirkvi
(napr. úlohu farského „úradu“) chápem
ako službu prepájania a inšpirácie –
ľudí a aktivít, nie ako výlučnú reprezentáciu cirkvi na danom mieste.
V takomto modeli farár nepotrebuje
ísť kvázifolklórne pokropiť svätenou vodou základný kameň nového mosta, ale
azda sa môžeme pochváliť, že to boli
najmä ľudia z našej miestnej cirkvi, ktorí
pred rokmi zabránili pokusu o devastáciu prírodného prostredia na rieke
Morave; podobne pri rozhodovaní
o rekonštrukcii F centra sme nemysleli
úzko na vlastné profity a nepredali sme
objekt na komerčné účely, ale naši ľudia
z farnosti rozhodli o zachovaní historickej budovy a dvora pre dobro verejnosti
(nielen cirkevnej) a obnovu umožnili len
vlastnými financiami bez akejkoľvek
cudzej podpory; a podobne sme sa
neunáhlili so stavbou nejakej lacnej novostavby kostola, ale pripravujeme projekt, ktorý opäť nebude úzko cirkevný,
ale kultúrno-spoločensky vylepší prostredie na tzv. kostolnom kopci.
Aj o tomto je dnes náboženský život
v našej obci. Žijeme ho zásluhou mnohých už zabudnutých rodákov z minulosti i vďaka mnohým viac či menej
známym ženám a mužom z našej prítomnosti.

caní, kedy dochádza k odvodneniu
organizmu. Lekári odporúčajú jesť pri
tejto chorobe iba zemiakovú kašu, ryžu
a varenú alebo strúhanú mrkvu.
Ingrediencie: 1 l vody, 1 PL cukru, 1 ČL
soli, na špičku noža kyseliny citrónovej,
dofarbite džúsom. Pite po dúškoch.
Nápoj je chutný a stráviteľný, nedráždi
a nie je ťažký.
Med pomáha takmer na všetko.
7. POMOC NA POSILNENIE IMUNITY
Protichrípkový šalát
Ingrediencie: 500 g kyslej kapusty,
2 mrkvy, 1 väčšie jablko, 1 cibuľa,
1 lyžica strúhaného chrenu, 1 kyslá

smotana.
Postup: Kyslú kapustu a cibuľu nakrájajte a mrkvu s jablkom postrúhajte,
pridajte strúhaný chren a zalejte smotanou. Dobre premiešajte.
Repový med
Z čiernej repy zrežte špičku. Vnútro repy
vydlabte a do tretiny objemu nalejte
med. Nechajte odstáť cez noc. Med do
rána vytiahne z repy šťavu. Lyžicu zmesi
5x denne zmiešajte s teplým mliekom
a vypite.
Teplá citronáda
Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo

Karol Moravčík, 8. 10. 2011

(Pokračovanie na strane 7)

Sužujú vás choroby?

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA

Tak som sa vybral v sobotu 19.
novembra na ochutnávku mladého
vína do tej pivnici na Istrijskej, ako
pozýval plagátik. Bol som na ochutnávke už pred vari dvoma rokmi čo
bola v Istracentre ale to sa nedalo
porovnať. V Istracentre bol pľac, vzduch, výber, bolo to tam, zdá sa mi
lepšie. Tento rok som si predstavoval,
že to bude vonku v tom areáli, aj
som sa obliekol...Možno pre väčšiu

Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava prijme do
zamestnania vodiča nákladného vozidla a automechanika pre nákladné
autá (VP skupiny C + E) s potrebnými školeniami a dokladmi.
Podmienka: prax min. 5 rokov
Prijmeme tiež do zamestnania autoklampiara - mechanika
s praxou 5 rokov pre autoservis Seat.
tel.: 02/ 64 369 590 • 0908700684
e-mail: sekretariat@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963

• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072

rodinu by tie priestory pasovali.
Bol som až celkom vzadu,
tam som chutnal červené, vraj
Frankovka. Na Frankovku sa to
veľmi nepodobalo, bolo to sladké.
Áno frankovka, áno, trochu sladká,
pritakal predávajúci. A tak som
si predstavil, keby sa niečo stalo
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com

05 - BYTY
• Kupim byt v BA. Nie RK.
tel.: 02/3211 5465

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
•Začínajúca kapela mladých
hudobníkov prenájme garáž za
prijateľnú cenu.
tel.: 0907 462 240

JK - CLEAR
TEPOVANIE
- UPRATOVANIE

* čistenie kobercov
a sedačiek
* antialergické čistenie
* umývanie okien
* upratovanie po maliaroch
* udržiavanie bytov, RD
* požičovňa

tel/fax: 02/ 4569 0382
0905 553 237

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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e-mail: miky149@centrum.sk

mob.:

tel.:

02 – 6477 7441
0911 662 680

Eisnerova 21, DNV

ALUPLAST

SALAMANDER
plastové

OKNÁ

nedajbože a som tam vzadu, tak
von sa nedostanem. Ale to boli
možno len moje obavy. Ale keby
začalo horieť? Bolo tam veľa ľudí
a málo „vzduchu“. Hovorím, v tej
sále veľkej sa mi to zdalo lepšie.
A najlepšie by to bolo hádam vonku,
hoci koniec októbra alebo začiatok
novembra nemusí byť príjemný. Ako
to robia inde?
dp

TOLDY_BROTHERS_42x90 1

Slovo majú Novoveštania

 markízy  látkové roletky

 vonkajšie rolety  sieťky proti hmyzu

(veľký výber farieb a vzorov)
 horizontálne  vertikálne

Pleťové masky
Jahodová maska na mastnú pleť
Ingrediencie: 2 lyžice ovsených vločiek,
3 zrelé jahody, 1 lyžičku smotany. Postup: vločky rozmixujte, pridajte jahody
a smotanu, dobre premiešajte. Masku
nechajte pôsobiť 10 minút. Zmyte ju
teplou vodou.
Banánová maska na suchú pleť
Ingrediencie: 1 žĺtok, 2 lyžičky
mandľového oleja, 1 zrelý banán.
Postup: všetky prísady rozmixujte,
naneste na pleť a nechajte pôsobiť 10
minút. Zmyte studenou vodou.
Proti boľavým kĺbom bojujte alpou a gaštanmi.
9. CHRBÁT A KĹBY
Liek na bolesť kĺbov a chrbta
Ingrediencie: 10 gaštanov, 1 alpa.
Gaštany nakrájajte na plátky a dajte
do pohára, zalejte alpou. Počas 3
týždňov natierajte na bolestivé miesta.
10. NERVOVÝ SYSTÉM
Nervový systém
Nie je lepší neškodný prostriedok pred
spaním ako pohár vody s medom.

ŽALÚZIE

vysokom pohári s dvoma lyžicami
trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať môžete aj šťavu z jedného
pomaranča. Pite ju každé ráno pred
raňajkami počas celého zimného obdobia.
8. KOŽA A VLASY
Liečenie rán
Med je účinná masť na rany, pomáha
pri zbavovaní sa odumretých častí
tkanív a ranu priamo vyživuje.
Na bradavice
Malý kúsok cibule náplasťou prilepte
na bradavicu, najlepšie cez noc.
Vydržte, opakujte postup cca týždeň,
potom sa sama odlúpne. Funguje to.
Na bradavice
Cesnak nakrájajte na plátky a zalejte
octom. Nechajte sedem dní v uzavretej
fľaši. Potom prikladajte každý večer na
bradavicu. Zabalte ho tak, aby z bradavice cesnak nespadol.
Proti lupinám vo vlasoch
Lacná alternatíva drahých šampónov odliať trochu svojho šampónu a nechať
v ňom rozpustiť pár tabliet acylpyrínu.

TOLDY BROTHERS, s.r.o.

(Pokračovanie zo strany 6)

Z policajného
zápisnika
• Na Eisnerovej 9. 11. hliadka
polície zaistila osobu, u ktorej pri
kontrole našla igelitové vrecko s obsahom neznámej sušenej rastliny.
Voči majiteľovi vrecka začali trestné
stíhanie.
• V stredu, 9.11., polícia zaistila
osobu, ktorá počas kontroly odhodila plastovú striekačku s obsahom
nezistenej kryštalickej látky. Polícia
začala trestné stíhanie.
• V sobotu, 12. 11., hliadka polície
zaistila na Eisnerovej osobu, u ktorej
po dychovej skúške zistila, že jazdí
pod vplyvom alkoholu. Polícia stíhala obvineného za prečin ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky.
• V piatok, 18. 11., hliadka polície
DNV zatkla občianku, na ktorú
okresný súd Ba 4 vydal príkaz na
zatknutie.
• Polícia začala trestné stíhanie vo

Vaša ostražitosť

veci marenia výkonu úradného rozhodnutia, keď v pondelok, 21. 11.,
hliadka policajného zboru na J.
Poničana zaistila osobu, ktorá jazdila na motorovom vozidle napriek
zákazu dopravného inšpektorátu.
• V utorok, 22. 11., hliadka polície
DNV predviedla maloletého, ktorý
utiekol z reedukačného centra
v Hlohovci. Vrátili ho do procesu
prevýchovy.
• Do motorového vozidla VW
Golf sa 24. 11. na J. Jonáša vlámal
dosiaľ neznámy páchateľ. Ukradol
autorádio, USB kľúč a reproduktor.
Majiteľovi spôsobil škodu 318 eur.
• V ten istý deň, 24. 11., na J.
Jonáša neznámy páchateľ ukradol
vozidlo VW Touareg čiernej metalízy v hodnote 30-tis. eur.
• Rovnako, 24. 11., trestne zodpovedná osoba vo VW Sk, počas
obsluhy vysokozdvižného vozíka
zachytila spolupracovníka, ktorý
utrpel ťažké poranenie. Prípad
polícia vyšetruje.
OO PZ DNV



je na mieste
i v predvianočnom období

Praktiky zlodejov sú rôzne. V dave ľudí môžu pozorovať váš spôsob platby ako i obnos peňazí, ktorým disponujete, na aké miesto po zaplatení si
peňaženku odložíte. Potom už len čakajú na vhodný okamih, aby vám spôsobili
majetkovú škodu. Predmetom záujmu páchateľov sú okrem peňazí napríklad i
šperky, retiazky, mobilné telefóny, bankomatové karty, doklady, a iné cenné a
použiteľné veci. Obeťou vreckových zlodejov sa stávajú náhodne vytipované
osoby - ľudia všetkých vekových kategórií. Zlodeji sa zameriavajú taktiež na
zaparkované autá, na krádeže z osobných motorových vozidiel, v ktorých si
nechávate svoje vianočné nákupy. V žiadnom prípade preto z auta nerobte
výklad pre zlodeja, a to ani v prípade, keď auto opustíte len na pár minút.
Preto polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti.
Dodržiavaním jednoduchých preventívnych odporúčaní je
možné predísť krádeži a vyhnúť sa nepríjemnej skúsenosti.
• pri nákupnom ošiali si strážte v každom prípade kabelku, nedávajte si ju do
nákupného vozíka, držte si ju blízko pri tele,
peňaženku alebo doklady si nenechávajte na ľahko dostupných miestach
(v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej
tašky),
• tašky a ruksaky, v ktorých máte peniaze alebo doklady nenoste na chrbte,
peňaženku, mobil, doklady si nenechávajte v odevoch, ktoré si prevesíte cez
nákupný vozík alebo stoličku v reštauračnom zariadení
• pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú finančnú hotovosť a využívajte
• možnosť bezpečnejšieho platobného styku,
• peniaze a doklady noste oddelene,
• platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od dokladov a peňazí,
v žiadnom prípade si nezapisujte PIN v blízkosti karty.
Prispejte aj Vy k Vašej bezpečnosti,
Vaša ostražitosť je na mieste!

Okresné riaditeľstvo policajného
zboru Bratislava 4
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave IV vyšetruje viaceré prípady, keď zlodeji využili
nepozornosť občanov a spôsobili im majetkovú škodu. Vreckoví
zlodeji i počas predvianočného obdobia využívajú nepozornosť ľudí,
a preto polícia vyzýva k zvýšenej

opatrnosti. V čase, keď sa vydáte
za predvianočnými nákupmi, stávate
sa pre zlodejov lákavým objektom.
Viac ľudí v obchodoch, na uliciach,
v prostriedkoch mestskej hromadnej
dopravy, v nákupných centrách,
na vianočných trhoch, ktoré sú preplnené ľuďmi prináša viac nepozornosti, sústredenia sa na nakupovanie,
čo
je najlepšia príležitosť pre
vreckových zlodejov.

STOLNÝ TENIS
8. liga
2. 11. 2011
STK DNV D - D. Lužna B 13 : 5
(Takač J. 4,5; Takač P. 3; Takač
M. 2,5; Puškar 2; Dragun 1; )

8. liga – 7. 11. 2011
STK DNV D - Vinosady C 11 : 7
(Novotný M. 4,5; Topľanský L. ml.
4,5; Topľanský L. st. 1,5; Doboš T.
2,5; Šandor 2; )

Detská liga
23.10.2011
STK DNV - Stupava
5:0
(Topľanský L. ml. 2; Takač J. 1;
Novotný M. 1; Novotný M. 1;)

5. liga– 11. 10. 2011
Malacky B - STK DNV A 3 : 15
(Novotný M. 2,5; Vawrovec
3,5; Arpa L. 3,5; Ondrej M.
3,5; Takač. J. 1; Takač. P. 1;)

8. liga
2. 11. 2011
STK DNV D - D. Lužna B 13 : 5
(Takač J. 4,5; Takač P. 3; Takač
M. 2,5; Puškar 2; Dragun 1; )

5. liga – 14.11.2011
STK DNV A – Most A 14 : 4
(Novotný M. 3,5; Vawrovec 3,5;
Arpa L. 3; Ondrej M. 2; Takač.
J. 1; Takač. P. 1; Čabala 0, 5;)

ŠNAPSER

Reštaurácia U Michala, Devínska Nová Ves
usporiada 10. 12. 2011 o 10.00 hod.

30. ročník turnaja v šnapseri.
Všetkých záujemcov o hru i povzbudzovateľov
srdečne pozývame
G.F.

Zanechať alkohol je dobrá vec...
...oveľa horšie však je, keď
sa nepamätáš kde.
•••
Keď po dvoch sychravých,
daždivých dňoch sa zobudíš
na krásne slnkom
zaliate ráno, je
stopercentne pondelok.
•••
Hovorí sa, že muži
neustále myslia na sex.
To nie je pravda, veľakrát
ich napadne aj pivo.
•••

V mojom byte som si dal
spraviť strešné okno.
Tí, čo bývajú nado mnou
sa dosť nahnevali.
•••
S manželkou sa vždy držíme
za ruky, keď ideme von.
Keď ju pustím, okamžite
niečo nakupuje...
•••
Neviem, čo by som si
počal bez mojej ženy.
Ale aj tak je to pekná
predstava
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