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Milí Devínčania,
prežite s nami

DEVÍNSKE VIANOCE
22. decembra o 17,00
v DK Devín.
Srdečne Vás pozývajú
devínske deti,
ich rodičia a starí rodičia.
C & K Partners s.r.o. a
Bar u kniežaťa Rastislava
Vás srdečne pozýva na

SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU
31.12.2007 o 19.00 hod.
v Dome kultúry Devín
vstupné: 500,- Sk
Program:
hudobná skupina „FANTÓM“
tombola
Vstupnú zahŕňa: víno, nealko,
šampanské,
polnočná kapustnica
Predaj lístkov: DK Devin,
kontakt 0903 233 161

Foto: Peter Mikuláš

Vianočný darček

Pred 18-imi rokmi, 10. decembra 1989, som dostala nádherný predvianočný darček od neznámeho darcu. Ktosi
– dodnes neviem, kto to presne bol – mi odrazu umožnil
prístup k Dunaju. Pre mňa, dovtedy len túžobne hľadiasa v DK v Devine
cu spoza ostnatého drôtu na Rakúšanov, ktorí si mohli
slobodne chodiť po svojej strane Dunaja na vychádzky,
uskutoční
rybárčiť alebo len tak si tam vylihovať na slniečku, to
estrádne vystúpenie
bol malý zázrak. Nechcelo sa mi veriť vlastným očiam,
keď som odrazu videla za ostnatým drôtom voľne chodiť
slovenských umelcov
po brehu ľudí na našej strane. Stačilo zopár krokov, ob(Zdeno Sychra, Dušan Grúň ...)
javila som dieru v plote a o chvíľu som už ponárala ruky
Príďte sa pozrieť a zabaviť vo
do ľadovej vody, aby som sa presvedčila, že sa mi to nefašiangovom čase.
sníva. Chvalabohu, to nebol len sen. Ostnaté drôty zmizPozývajú vás
li a my sme začali žiť „nový život“. Doslova a do písmeKlub dôchodcov Bohumila a Letkiss.
na – demokratickú spoločnosť sme si piplali od plienok,
Tešíme sa na Vás! Z.H.
preskákali sme rôzne detské choroby a ani dnes nemôžeme tvrdiť, že sme z najhoršieho vonku. Rôzne pubertálne
neduhy plieskajú našou mladučkou demokraciou či už
Milí Devínčania, oprášte svoj kroj, vo veľkej alebo malej – komunálnej politike a stále sa
ak nevlastníte, bude postačovať sú- máme čo učiť. Napriek tomu a napriek mnohým obavám
čiastka z neho a príďte sa zabaviť uznali naši vyspelejší susedia našu 18-násťročnú „dov rytme ľudovej hudby na
spelosť“ a prijali nás do svojho Spoločenstva. Prístupom
ku Schengenskej dohode sa stávame jeho plnoprávnym
členom, so všetkými právami i povinnosťami. Bude na
FOLKLÓRNY PLES
nás, ako oceníme gesto Spoločenstva. Tento darček nám
dňa 26. januára 2008
venovali symbolicky pod vianočný stromček, aby všetci
srdečne Vás pozývajú
tí, ktorí v tento najväčší kresťanský sviatok navštevujú
rodinu či priateľov v zahraničí, neboli na svojej púti
Rodiny Devína a DK Devín
obťažovaní a zdržiavaní colnými formalitami. Pre nás
Lístky a informácie
– Devínčanov už Dunaj nebude prísne stráženou hranina 0903 233 161
cou, ale len prírodnou prekážkou, ktorú vieme pomocou

Dňa 11. januára
o 19.00 hodine

akéhokoľvek plavidla prekonať.
Po prvýkrát tak slobodne preplávame loďou ku našim rakúskym
susedom 22. decembra, kedy si
nielen pripomenieme udalosti na
Devíne spred 18-tich rokov, ale
programom v prístave oslávime
aj naše prijatie do Schengenu a
zároveň si už tradičným programom devínskych detí v dome
kultúry pripomenieme blížiace sa
sviatky, ktoré sú magickým obdobím pre nás všetkých.
Vianoce sú časom nielen konzumného rozdávania darčekov, ale aj časom na zamyslenie sa, na stretnutie sa
so svojimi blízkymi i príležitosťou zastaviť sa v bežnom
zhone a obzrieť sa dozadu. Dovoľte mi popriať vám ich
spokojné prežitie v zdraví, láske a hojnosti v kruhu svojich najbližších.
Vaša starostka

Janka Čierna: Adventný veniec
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
11. riadne zasadnutie, 4. decembra 2007
Uznesenie č. 87/2007
MZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
bez pripomienok.
Uznesenie č. 88/2007
MZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2008 bez pripomienok.

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍN
Kremeľská 39, 84110 Bratislava 46

Uznesenie č. 89/2007
MZ schvaľuje odrátanie zaplatenej čiastky za sanačné práce na streche prenajatého Domu kultúry Devín z nájomného za rok 2007 vo výške 42.159,- Sk
v zmysle predloženej žiadosti.
Uznesenie č. 90/2007
MZ schvaľuje termíny riadnych zasadnutí MZ MČ
Bratislava – Devín, ktoré sa budú konať vo veľkej
sále MÚ Bratislava – Devín, Kremeľská 39 na rok
2008 nasledovne:
29. január, 4. marec, 6. máj ,1. júl, 2. september,

Smer:

www.iMHD.sk
þas, pásmo, poznámka, zastávka

ÚRADNÉ HODINY

Opletalova
Paulinské
2• Pri tehelni
2• Bystrická
2
ŽST Dev. Nová Ves
2• Mlynská
2
Novoveská
2
Uhrovecká
2

2•

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
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16:00
16:00
16:00
14:00

2
2
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Starostka
Ing. Ľubica Kolková
e-mail: starostka@devin.sk
Sekretariát starostky
Marta Kurtová
tel. č.: + 421 2 60202511,
fax: + 421 2 65730309
Referát ekonomický:
Ján Lörinc
tel. č.: + 421 2 60202515
Referát životného prostredia:
PhDr. Ivan Ondrášek
tel. č..: + 421 2 60202524
Referát správy:
Mgr. Katarína Čambalová
tel. č.: + 421 2 60202517
ÚRADNÉ HODINY:
pondelok – piatok : 8:00 – 12:00
Hlavná kontrolórka
Ažbeta Kaňová
tel. č.: + 421 2 60202518
ÚRADNÉ HODINY:
pondelok – piatok : 8:00 – 12:00
Referát stavebný:
Ing. Eduard Maťašovský
Ing. arch. Eva Heretíková
tel. č. : + 421 2 60202516
Referát výstavby a ÚP
Ing. Jozefa Radová
tel. č.: + 421 2 60202513
STRANKOVÉ DNI: pondelok a streda
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Na grbe
Ivana Bukovþana

Na hriadkach
Sandberg
Devín - záhrady
Morava
Devín
Štrbská
Nám. práce
ZŠ Devín
KremeĐská
Dolné koruny
Starý kameĖolom
Nový kameĖolom
Pri záhradách
HájovĖa
Zlaté schody
Kadleþík
SihoĢ - BVS
Jurigrad
Vodárenské múzeum
Botanická záhrada
Lafranconi
Park kultúry
Chatam Sófer
Nový most

Malá scéna
Landererova
Nová budova SND

Uznesenie č. 91/2007
MZ schvaľuje odstúpenie Zuzany Hanzlovičovej
z funkcie predsedníčky kultúrnej komisie.
Vážení občania,
poslanci Zuzana Hanzlovičová a Gabriel Drobniak
Vás očakávajú každý
posledný štvrtok v mesiaci od 17.00 do 20.00
v malej sále DK až do letných prázdnin.

Odchody zo zastávky: NÁM. PRÁCE
NOVÝ MOST, STARÉ MESTO - NOVÁ
BUDOVA SND
PlatnosĢ: OD 31.10.2007

autobus

28

21. október, 16. december o 18,00 hod.

pondelok - piatok
(školský rok)

pondelok - piatok
(školské prázdniny)

hod. minúta

hod. minúta
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víkend, sviatok
hod. minúta

50
04 50
23 53
05 27 57
12 27 43 58
06 27 58
13 28 44
07 28 58
04 24 54
08 28 58
24 54
09 28 58
24 54
10 28 58
24 54
11 28 58
24 54
12 28 58
24 54
13 28 58
24 54
14 28 58
24 54
15 28 58
24 54
16 28 58
24 54n
17 28 58n
24n 54n
18 28n 58n
28n 58n
19 28n 58n
28n 58n
20 28n 58n
27n 57n
21 27n 57n
27n 57n
22 27n 57n
27n
23 27n
Poznámky
•
Zastávka
je
na
znamenie
n
Zachádza
k
Novej
budove
SND
þas - Priemerná jazdná doba na uvedenú zastávku v minútach
Dopravca:
DPB,
a.s.,
Olejkárska
1,
81452
Bratislava
Dopravný dispeþing: 02-59505555
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Najbližšie odchody sa dajú zistiĢ aj zaslaním
s textom MHD*Nam. prace*28 na þíslo 7775 .*

SMS

Ćakujeme, že používate mestskú dopravu!

NÁM. PRÁCE
NOVÝ MOST
OD 31.10.2007

autobus

Odchody zo zastávky:
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Hrad Devín
Štrbská
Nám. práce
ZŠ Devín
KremeĐská
Dolné koruny
Starý kameĖolom
Nový kameĖolom
Pri záhradách
HájovĖa
Zlaté schody
Kadleþík
SihoĢ - BVS
Jurigrad
Vodárenské múzeum
Botanická záhrada
Lafranconi
Park kultúry
Chatam Sófer
Nový most

PlatnosĢ:
pondelok - piatok (školský rok)
hod. minúta
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Poznámky
•
Zastávka
je
na
znamenie
þas - Priemerná jazdná doba na uvedenú zastávku v minútach
V þasoch, kedy nepremáva linka 29, je možné na Hrad Devín
použiĢ
linku
28
(prístup
je
zo
zastávky
Devín)
Dopravca:
DPB,
a.s.,
Olejkárska
1,
81452
Bratislava
Dopravný dispeþing: 02-59505555

Najbližšie odchody sa dajú zistiĢ aj zaslaním
s textom MHD*Nam. prace*29 na þíslo 7775 .*
Ćakujeme, že používate mestskú dopravu!

SMS
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KNIŽNICA INFORMUJE
Do Vašej pozornosti Vám dnes dávam – životopisy – slávnych i menej slávnych osobností.
V živote každého z nás sú chvíle, ktoré stoja za to, aby sa stali odkazom pre budúce generácie. Mnoho zaujímavosti
z prežitých životov nájdete v životopisných knihách, ktorých má veľký výber i naša knižnica:
Henri PERRUCHOT

E. Manet
Kto by nepoznal jeho slávne obrazy ako napr.: Raňajky v tráve alebo Olympia? Nemenej zaujímavý, ako jeho diela, je i jeho životopis z majstrovského pera autora
Perruchota.

Anne DELBECOVÁ

Osud jednej ženy
Milenka a životná družka Camille Claudelová a jej život po boku slávneho sochára
Augusta Rodina je obsahom tejto pútavej knihy.

Jean RENOIR

Renoir
Kniha je spomienkou syna na slávneho otca. V knihe autor predstavuje umelecký svet
tej doby v Paríži, čitateľovi predkladá celkový obraz o jednej z najväčších osobností
svetového maliarstva.

Ronaldo CRISTO

Raffael
Taliansko na začiatku XVI. storočia prežívalo obdobie pôsobenia takých velikánov,
akými boli Micheangel a Leonardo. Najmladším z nich v tomto období renesancie bol
Raffael Santi. Kniha o ňom je príbehom jeho krátkeho a bohatého života.

Alberto HLAVAN

Andrej Radlinský
O tom, že máme v Bratislave po ňom pomenovanú ulicu vedia mnohí z nás. Ak chcete
vedieť o živote tohto národovca viac, je tu pre Vás táto biliografia.

Bohumír MRÁZ

Josef Čapek
Táto monografia predstavuje Josefa Čapka, ako jednu z vedúcich osobností XX. storočia, človeka charakterného, ktorý vystúpil svojím dielom proti vojne a fašizmu. Jeho
životným dielom sú jeho obrazy plné poézie, radosti a životnej múdrosti.

Edit PIAF

Môj život
Život plný odriekania, chudoby a slávy. Jej celý život môžeme zhrnúť do konštatovania, že žila, milovala a spievala, až kým ju nezastihla smrť.

Georg S.TROLLER

Dobrodruh
Pod týmto názvom nájdete v našej knižnici o krátkom a búrlivom živote Jacka Londona. Ak poznáte literárnu tvorbu J.Londona, bude táto kniha sprievodcom po jeho
životných zástavkách najmä na Aljaške v čase „Zlatej horúčky“. Budete mať možnosť
porovnávať jeho život s jeho literárnou tvorbou.

Burt N.SILVA

Arnold SCHWARZENEGGER – Cesta k úspechu
Podtitul tejto knihy vystihuje jasne i jej obsah. V knihe nájde čitateľ množstvo málo
známych fotografií z jeho života.
Na Vašu návštevu sa teší

Vaša knižnica a Pavlína Rumanovská

DOTAZNÍK PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
INFORMÁCIA O ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOCH EÚ
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán pre riadenie
a implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013
v rámci prípravy nového programového obdobia vyzýva širokú verejnosť ku vyjadreniu sa
o ich informovanosti o možnostiach čerpania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, vítané sú Vaše názory, námety, postrehy,...
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania. Nájdete ho na
MÚ alebo na http://www.strukturalnefondy.sk/Default.aspx?CatId=71
Zároveň Vám dávame do pozornosti web-stránku: http://www.nsrr.sk Nájdete na nej
nové informácie týkajúce sa Národného strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013 a jednotlivých operačných programov.
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Keď luxus
nie sú hviezdičky
Domov a pocit domova človeku okrem rodinného zázemia a vlastnej strechy nad hlavou vytvára
aj pocit spolupatričnosti k iným ľuďom, s ktorými
zdieľa radosti i zábavu, starosti i problémy a veľa
spoločných zážitkov.
Jarná i jesenná Terchová, nádherné Jánošíkove
diery, trošku adrenalínová jazda novučičkou kabínkovou lanovkou na Chleb a potom pre nás nekonečný zostup „strmákom“ dolu ku chate Pod Sokolím.
Zimné i letné Belušské Slatiny, kde si tí orientačne zdatnejší a hlavne unavenejší skrátili cestu
lesom zaručenou skratkou. My ostatní sme sa zatiaľ
vrátili na chatu, naobedovali a chvíľu sa strachovali
o matky s deťmi na tej super skratke.
Zimné športovanie na Orave i na Čertovici, odkiaľ sa domov nevrátila ani jedna noha, ktorá by
nelyžovala (vrátane tých 2 – 3 ročných) a tiež zimné kúpanie v oravických termálnych vodách. A tiež
splavovanie zelenkavej vody Malého Dunaja v horúcich letných dňoch.
Čičmany, Vychylovka aj Terchová, prekrásne
miesta ponúkajúce tradičné hodnoty a krásy slovenskej kultúry, inšpirujúce k jej zachovávaniu a ďalšiemu šíreniu, napríklad aj formou detských vianočných predstavení...
Spoločné opekačky, množstvo času venovaného
hľadaniu pokladov. Príjemné večery strávené pri
dobrom vínku a pesničkách najrozmanitejších žánrov za sprievodu gitarovo – husľovej „kapely“, končiace nekonečnými filozofickými debatami v skorých ranných hodinách.
Takmer dvadsiatku devínskych rodín s deťmi
spájajú práve tieto zážitky a spomienky. Čas strávený v prírode i ostatné príjemne prežité chvíle majú
veľkú hodnotu hlavne pre naše deti, ktoré sa už nevedia dočkať ďalších spoločných výletov.
Žiadne zo zariadení, ktoré sme navštívili, nám
neponúkali luxus viachviezdičkových hotelov, skôr
romantiku viacposteľových izieb, ani gurmánske
špeciality šéfkuchárov, skôr domácu kuchyňu ako
u babičky. Luxusné hodnoty sme si priniesli v našich spomienkach a určite z nich všetci čerpáme ešte
dlho po príchode domov. Jediný nedostatok tieto
zariadenia však predsa len mali, ich kapacita bola
vždy obmedzená...
I napriek tomu, že hlavný iniciátor a organizátor pán Bukovský už nepôsobí v Devíne, hľadáme
ďalšie neobjavené miesto, ktoré spoločne objavíme. Keďže v októbri sme už po tretíkrát obdivovali krásy Terchovej a až po uši v blate obchádzali
Malý i Veľký Rozsutec (zdolala ho len najzdatnejšia
a blatu najodolnejšia päťka), zdá sa, že na jar si to
nasmerujeme na Liptov.
Zuzana Lörincová

DEVÍNČAN

4

Devínsky peceň
prilákal gurmánov
Dom kultúry ožil v prvú adventnú nedeľu.
Mnohí Devínčania si navzájom neváhali zmerať sily v pečení chleba slaných či
sladkých koláčikov. Odborná porota v zložení pani Majerskej, Kunstovej, Ševčíkovej, Buchtovej a Borisa Ďuriša ochutnávala
všetky dobroty a v nevďačnej úlohe vybrať
to najlepšie nakoniec rozhodla.
Kategória chlieb:
1. pán Kunst – pšeničný chlebík
2. J & J – chlebíčky
3. Betka Začiková – bosniaky

Kategória slané pečivo
1. Ivetka Sapáková – Slané kolieska
2. pani Gajošová – Juhoslovanské slané
3. p. manželka bulh. veľvyslanca – Slaný
závin
Kategória sladké pečivo:
1. pán Zervan – Vianočná Sacherova torta
2. Zuzka Lörincová – Tvarohový koláč
3. Zuzka Böhmová – Hviezdičky
Kategória divácka:
1.– 2. s rovnakým počtom hlasov – pani
Gajošová – Juhoslovanské slané a pán
Zervan - Vianočná Sacherova torta
3. pán Kunst – pšeničný chlebík
V špeciálnej kategórii deti zvíťazili
Medovníčky od Hanky a Zuzky Böhmovej.

Slané kolieska
Potrebujeme: 5 žĺtkov, 1 kyslá smotana, 75
dkg hl. múky špeciál, 3 ks Palmarín, soľ, orechy, mandle, sezam
Postup: Cesto spracovať, nechať odstáť 9
hodín. Potom vyvaľkať na 1 cm hrúbku, vykrajovať do požadovanej veľkosti, ozdobiť
orechmi, mandľami alebo sezamom a upiecť.
VYDRŽIA 2 – 3 MESIACE.

Medovníčky Zuzky a Hanky

Zmiešame 1/2 kg hladkej múky, 12 dkg práškového cukru, 15 dkg medu, 10 dkg zmäknutého masla, 1 prášok do pečiva, 3 klinčeky,
1/2 čajovej lyžičky škorice a 2 celé vajcia.
Cesto necháme cez noc (asi 12 hod. ) v chlade. Potom ho vyvaľkáme asi na hrúbku 3
mm, vykrajujeme, medovníčky, potrieme ich
vajíčkom, zdobíme orechami a hrozienkami
a upečieme v rúre pri 200 stupňovej teplote.
Pečú sa krátko, vyberáme ihneď po zmene
farby. Upečené medovníčky môžeme ešte
dozdobiť snehovou polevou. Vyšľaháme 1
bielko so 7 dkg práškového cukru na tuhý
sneh, ten vložíme do mikroténového vrecka, odstrihneme na vrecku jeden rožtek. Cez
vzniknutú malú dierku vytláčame polevu na
medovníky. Necháme vyschnúť.

Vianočná Sacherova torta
Cesto:130 g
horkej čokolády, 130 g
h l a d k e j
múky, 130 g
masla, 120 g
kryštálového
cukru,
110 g práškového cukru, 7 žĺtkov,
7 bielkov
Postup:
M a s l o
s
práškovým cukrom vyšľahať do peny. Potom
postupne pridávať žĺtky a nakoniec rozpustenú čokoládu (nie horúcu, menej ako
36 °C).
Bielka vymiešať s cukrom na sneh a postupne vmiešať do prvej masy. Nakoniec
priať múku. Všetko vliať do tortovej formy
a piecť 60 min. pri teplote 175°C.
Po vychladnutí (asi po 6 hodinách) tortu
rozkrojiť, potrieť marhuľovou marmeládou
rozmiešanou s rumom a poliať polevou.
Poleva: 250 horkej čokolády, 300 g cukru,
125 ml vody
Postup: Vodu s cukrom prevariť, ochladiť
a potom vmiešať posekanú čokoládu a obliať celú tortu.
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Po vyhlásení výsledkov sa ku koštovaniu
pripojili aj ostatní prítomní s možnosťou
skombinovať si chuť ponúkaných lahôdok
aj ríbezľovým vínkom našich vinárov pána
Zmelíka, Kukela a Latku, ktoré ponúkal
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov.
Bodku za vydarenou akciou dalo rozsvietenie vianočného stromčeka. A komu
sa málilo, mohol pokračovať aj tu v ochutnávaní, tentokrát zase vianočného punču.
Vďaka patrí súťažiacim i organizátorom.
-fr- foto: Peter Mikuláš

Juhoslovanský závin
s cesnakom
Kysnuté cesto: 1 kg hl. múky špeciál, 2 dg polohr. múky (dve veľké lyžice), 1 dcl oleja,
2 dcl vlažného mlieka, 2 kávové lyžičky soli
Kvások: 1 kocka droždia, 3 kávové lyžičky
kryštáľ. cukru, 3 dcl vlažného mlieka – nechať
vykysnúť
Plnka: 2 kocky Hery ( 500 gr) (stačí aj jedna), 3 – 6 (4) hlavičky ! cesnaku (pretlačený),
3 káv. lyžičky soli – zmiešať spolu, rozdeliť na
6 dielov
Postup: Všetky ingrediencie na cesto zmiesiť spolu, vypracovať, nechať vykysnúť.
Vykysnuté cesto rozdeliť na 6 dielov. Každý
diel postupne vyvaľkať na dĺžku plechu – obdĺžnik, natrieť plnkou a zvinúť natesno, ako
makovník. Závin preniesť na plech, potrieť
vajíčkom, posypať sezamom alebo makom,
slnečnicou... Potom nakrájať na malé trojuholníčky - na plechu! ešte neupečené! Potom
pridať ďalší, natesno k prvému atď.
Piecť 20 min. vo vyhriatej rúre na 220 °C.
POZOR ! NEPREJESŤ SA!

Zdraví MERY

„Tento recept sa verne približuje k pôvodnému,
ktorý si potomkovia p. Sachera stále ponechávajú v tajnosti. Vo svete je ich už vyše 300,“
prezradil nám pán Zervan a na záver všetkým
čitateľom zaželal:
Vianoce Vianoce prichádzajú, svetu
svetlo prinášajú. Radujme sa.
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Začiatok adventu sa niesol
v znamení ručných prác
Výstava ručných prác obyvateľov Devína bola otvorená 2. decembra v malej
sále domu kultúry. Po rezkom hudobnom
úvode Ľudovej hudby Alex, privítaní prítomných pani starostkou Ľubicou Kolkovou a príhovore Oľgy Mikulášovej, si návštevníci mohli s obdivom prezrieť diela
z dreva, kovu, nití, vlny, hliny... Najmladším tvorcom keramiky bol len päťročný
Miško Satin.
Paličkované, háčkované a pletené čipky, vyšívané obrusy i obrazy, drotárske
diela, suiseky, keramika, pletené pulóvre,
vianočné venčeky a ozdobné pečivo, maľované hodvábne šatky a kravaty, figúrka
zo šúpolia, maľované obrazy a počítačové
obrázky, to všetko potešilo pohľady návštevníkov.
Svoje práce vystavili: Cecília Paczeltová, Janka Šimoničová, Hana Hanzelová,
Oľga Mikulášová, Milada Vlčková, Janka
Čierna, Jarka Ševčíková, Hilda Šubínová,
Terézia Bertóková, Anna Kunstová, Dáša
Hoďová, Katarína Cellerová, Erika Majerská, Vladimír Majerský, Elza Duchoňová,

Mária Gajdošová, Lenka Satinová, Mária
Hanzelová, Soňa Kolenčíková a Karolínka Distlerová. So svojou krásou sa s nami
podelili aj nasledujúcich dvoch dňoch, za
čo im ďakujeme.

Ping-pong

Foto: Baška Fridriková

NIEKOĽKO SLOV PO KNIŽNOM BAZÁRE
O tom, že Devínčania majú záujem o dobrú knihu, sme sa
mohli presvedčiť počas „KNIŽNÉHO BAZÁRU“ v prvý decembrový deň, ktorý sa konal v priestoroch Domu kultúry v Devíne.
Staršie vydania dobrých kníh ocenilo 64 návštevníkov, ktorí si
zakúpili 125 kníh, z toho 9 cudzojazyčných. Výnos z Knižného
bazáru bol 2.020 Sk. Za túto sumu budú zakúpené nové knihy
do knižničného fondu našej knižnice. O ich nákupe vás budeme
informovať v rubrike „Knižnica informuje“.
So zreteľom na skutočnosť, že sa v našej knižnici ešte nachádzajú mnohé dobré knihy vo viacerých výtlačkoch, usporiada
knižnica druhý „KNIŽNÝ BAZÁR“ v mesiaci knihy v MARCI 2008.
Bazár sa bude konať vo väčšom časovom limite a o presnom termíne budete informovaní skôr, ako pri jeho tohtoročnom konaní.
ZA VÁŠ ZÁUJEM VÁM ĎAKUJE A NA VAŠU NÁVŠTEVU
V KNIŽNICI SA TEŠÍ
Vaša knižnica v Devíne

Rovnako ďakujeme aj všetkým organizátorom, ktorí nám takto umožnili príjemne stráviť voľný čas.
Foto: Baška Fridriková

Športový klub Devín pripravil v sobotu 1. decembra 2007
Vianočný turnaj v stolnom tenise. Súťaživá a zároveň rodinná
atmosféra potešila účastníkov, ktorí prišli aj spoza hraníc našej
mestskej časti. Výsledky v jednotlivých kategóriách potvrdili
miernu prevahu tých, čo pravidelne hrajú s loptičkou najmenších rozmerov.
V kategórii chlapcov do 15 rokov zvíťazil „cezpoľný“ Miloslav
Slížik pred Devínčanom Jakubom Lörincom a Devínskonovovesčanom Denisom Hatvanym.
U žien dominovala Karlovesčanka Janka Sedláčková pred
„našimi“ Jankou Mánikovou a Máriou Baculákovou. Súťaž neregistrovaných mužov vyhral Peter Sedláček pred Ladislavom
Arpom z Karlovej Vsi, ale česť Devína obhájil tretím miestom
Achim Fridrik. U registrovaných mužov sa presadil dvanásťročný chlapec
Dominik Hatvany z Devínskej Novej Vsi. Ani tu sme sa však
z Devína nestratili, keď na stupňoch víťazov stáli Juraj Čiba a
autor tohto príspevku. Putovné poháre budú aj na budúci rok
dôvodom zúčastniť sa na turnaji. Možno ho však nazveme podľa návrhu účastníkov Mikulášskym stolnotenisovým turnajom.
Radi by sme, aby sa z toho stala tradícia.
Pavel Mikluščák
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Máte pocit, že Vaše dieťa šikanujú?

Morava, mladucha v zdobenom kroji
so svojim ženíchom splynúť sa strojí.
V krajine zrna a dobrého vína
s Dunajom stekajú do Devína,
tečú si vzájomne do náručia,
spievajú duet. Hlasy im zvučia.
Tanec dvoch táborov vlny im hojdá
jak matka plachietku visiacu z pôjda.
Kolembá do rytmu ako cit velí,
keď spieva tichučko: „Beli, beli“.
*
Skamenelo dievča na devínskej skale.
Odvtedy tam stojí a vyčkáva stále,
kto ju z kamenného puta oslobodí,
kto okovy zhodí do studenej vody.

Šikana je problémom mnohých detí a rodín, hoci niekedy
je ťažké rozoznať, že vaše dieťa niekto šikanuje. Niektoré
deti totiž doma povedia, čo ich trápi, iné však nie. Občas
deti skrývajú svoje pocity a problémy. Ak si myslíte, že vaše
dieťa je šikanované, hľadajte najprv tieto signály:

Raz za rok ožije, prežalostne plače,
že sviežim dievčaťom bola by radšej,
dievčinou rumennou, tak ako v tej chvíli,
keď ju začarili zlé dunajské víly.

Ak ide o mladšie deti, pomôže rozhovor o tom, čo sa im v
škole páči a čo nie, prípadne s kým sa hrávajú. Starší ch študentov sa opýtajte, s kým radi trávia čas v škole či mimo
nej, čo robia po skončení vyučovania. Koho by radi pozvali
domov, alebo s ním boli aj vo voľnom čase? Tieto otázky
pomôžu rozbehnúť rozhovor o tom, čo sa v skutočnosti s
dieťaťom deje.

Pýtali sa chlapcov: „Ktože krajšie spieva
- my rusalky vodné a či táto deva?“
A mládenci na to: „Toto dievča. Iste.
Veď má v hrdle zlato. Samé zlato čisté.“
„Kto krajšie tancuje?“ vyzvedali potom.
„Toto dievča iste. Je šíp s ostrým hrotom,
ktorý nás zasiahol a v srdci nám ostal.“
Nahnevala víly ich odpoveď prostá.
„Tak nech zmeravejú jej nohy aj ústa!“
vykríkli a vtedy vo mne život ustal.
Ako socha stojím, strážim cestu k hradu,
tíško hostí vítam. Kto z nich dá mi radu?
Ak sa nájde šuhaj, ktorý kliatbu zničí,
jemu budem patriť. Bude môj. Viac ničí.
DVE SESTRY
Na vežičkách Devína čierne vlajky vejú.
Nebesia sa zatiahli. Zlé počasie pre jún.
Aj obloha smutná je. Dážď sĺz na zem padá.
Na Devíne zomiera hradná pani mladá.
Rozlúčiť sa volala dve maličké dcéry.
Každej jedno jabĺčko na pamiatku zverí.
V tých zázračných jablkách je ich život celý.
Sestry si ich navzájom vymeniť hneď chceli.
Po poslednom výdychu z mamičkinej hrude
jedna druhej sestričke život chrániť bude.
Aj tak bolo. Dlhý čas. Vždy sa mali radi,
ale zrazu votrel sa medzi ne jed hadí.
Prvá z dvojčiat stretla sa poľovníkom v lese,
od tej doby v myšlienkach len k nemu sa nesie.
Netuší, že sestra tiež spoznala ho v hore.
Pre jedného muža sú obe láskou choré.
Raz sa stretli vzájomne a poľovník spoznal,
že sestry sú rovnaké. Tak ako dve hrozná.
„Netušil som, že ste dve,“ oslovil ich obe,
no dievčina jablko na zem hodí v zlobe
a jej sestra v tej chvíli jabloňou je ihneď.
Lovec povie: „Nedúfaj, že zlo sa ti vyhne...“
Druhú noc sa z dievčaťa čierna koza stala.
Raz za rok sa ukáže, keď uprostred skália
na jablonke objedá mladé lístie svieže.
Dávna báj diev z Devína ako dýka reže.
Autorkou básní je poetka
Zdenka Laciková a vyjdú ku koncu
roka v básnickej zbierke Do uzlíka.

Vaše dieťa odrazu nechce chodiť do školy. Prichádza domov
so škriabancami, či dokonca ranami. Stráca školské veci, peniaze, objavuje sa uňho zlá nálada, priveľa času trávi doma,
je tiché a uzavreté, zhoršilo si známky, zle spáva a je úzkostlivé.
Aby ste zistili, čo sa s dieťaťom deje a či ide naozaj o šikanu,
pomôže vám, ak posmelíte svoje dieťa, aby vám porozprávalo, čo prežíva v škole.

Je prirodzené, že sa rodič šikanovaného dieťaťa cíti nahnevaný. Môžete cítiť aj pocit neistoty či viny. Ak sa dozviete
o šikane svojho dieťaťa, prvá vec, ktorú by ste mali urobiť
je – kontaktovať triedneho učiteľa. Terorizujúce správanie
nie je očividné a niekedy je ho aj ťažké zistiť. Myslite na to,
že ak ste ako rodič nevideli predtým šikanovanie, nevidel ho
ani učiteľ. Preto sa naňho obráťte s úctou a hovorte s ním o
svojich obavách. Je dôležité, aby ste so školou komunikovali
nekonfrontačným tónom.
Ako môžete so školou pri riešení tohto problému spolupracovať? Mnoho škôl má už vypracované postupy a programy proti šikanovaniu. Dajte preto škole šancu riešiť situáciu
a zbaviť vás vašich obáv. Ak cítite, že problém stále nie je
vyriešený a chcete postupovať formálnejšou cestou, môžete
napríklad napísať vedeniu školy list s upozornením na situáciu. Aj škole záleží na zachovaní bezpečného prostredia pre
všetky deti.
Mnoho užitočných informácií o školskej šikane a ďalších
rád, ako pri nej postupovať, nájdete aj na internete. Aj v
našej odpovedi nájdete výber rád a odporúčaní z užitočných
Anti-šikana webstránok.
http://www.bullying.co.uk
http://www.kidscape.org.uk/childrenteens/index.asp
http://www.bullyonline.org/schoolbully/index.htm
FOREL INTERNATIONAL SCHOOL
BRATISLAVA, DEVÍN

pozýva 24. 1. 2008
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Mikuláš na Koniarni
8.decembra sme sa stretli v hojnom počte na
Koniarni a bolo super. Nielenže prišiel Mikuláš, ale
aj čert a Snehulienka. Rozdali všetky darčeky,
vypočuli sme si množstvo básničiek a pesničiek.
Musím povedať, že devínske deti sú mimoriadne
nadané.
Takže ďakujeme všetkým sponzorom: p. Pa
czeltovi za bezodplatné prepožičanie Koniarne,
koníka Ibiho aj s kočom a za vynikajúcu huspeninu, rodinám Gúckých, Schmidových, Nemcových,
Čudrnákových, Drobniakových, Distlerových,
Letkissu za množstvo darčekov a p. Drobniakovi
a p. Schubertovi za super fazuľovicu.
Toto podujatie bolo posledné v réžii Kultúrnej
komisie, ktorá pracovala v zložení: Janka Proftová, Hanka Gajdošová, Andrejka Mrázová, Jarka
Sevčíková, Evička Weiglová, Karolínka Hanzlovičová, Melánka Orelová, Maťko Čudrnák, Peťko
Gúcký pod mojim vedením ako predsedu kultúrnej
komisie. Dovoľte mi, aby som im aj touto cestou
poďakovala za ich neúnavnú, obetavú a nezištnú
spoluprácu pre nás všetkých v našej obci.
Rozhodli sme sa nepokračovať vo svojej
činnosti pod gesciou MÚ, nakoľko sme cítili veľké nepochopenie a neústretovosť, skôr naopak.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam som navrhla
zastupiteľstvu, aby akceptovalo moje odstúpenie
z funkcie predsedu kultúrnej komisie. Zastupiteľstvo ho akceptovalo, za čo im ďakujem.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste naše akcie
podporovali a zúčastňovali sa ich. Chcem Vás tiež
ubezpečiť, že ako poslanec MZ MČ BA – Devín
som Vám naďalej kedykoľvek k dispozícii, ak
budete mat problémy, alebo podnety. Vďaka za
pochopenie!
Zuzana Hanzlovičová
za všetkých bývalých členov kultúrnej komisie

Istra Centrum DNV
tel. 64 77 00 33
12. 1. 2008 15. MATIČIARSKY PLES
Predpredaj vstupeniek v pokladni
	Istra Centra, 10. – 11. 1. 2008,
v čase od 17.00 do 19.00 h.
Cena lístka pre jednu osobu bez
večere 400,- Sk, veľká sála, 9.00 h.
19. 1. 2008 9. REPREZENTAČNÝ PLES
mestskej časti Devínska Nová Ves
Motto: „Humanita, spolupatričnosť,
tolerancia“
Predpredaj vstupeniek na
sekretariáte starostu od 14. 1. 2008
veľká sála, reštaurácia U Michala,
19.00 h.
25. 1. 2008 MAŠKARNÝ PLES
Tradičná plesová zábava v maskách
Predpredaj vstupeniek a bližšie
informácie u usporiadateľa –
FS Črip Devínska Nová Ves
veľká sála, 19.00 h.

na prednášku:
Život pod vodou okolo nás – ryby (Viktor Veber)
o 18.00 hod., SNM, Istrijská 68,
vstupné 20 Sk/osobu

29. 1. 2008 DETSKÝ FAŠIANGOVÝ
KARNEVAL
V programe vystúpia deti ZUŠ,
súčasťou programu bude aj súťaž
o najkrajšiu masku.
Predpredaj vstupeniek pred
podujatím v pokladni IC.
veľká sála, 15.00 h., vstupné 40,- Sk

Stratila sa britská modrá mačka – kocúr
reagujúci na meno Andrej.

„BABINEC“

Prosím o informáciu alebo vrátenie za odmenu 5.000 Sk.
0903415428

18. januára 2008
o 18.00 hod. v „kulturáku“

DEVÍNČAN
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Prvá sezóna na ihrisku
ŠK Devín
Ihrisko, ktoré sme spoločne slávnostne
otvorili minulú jeseň, sme tento rok začali využívať. Hral sa na ňom tenis a futbal
a takisto škôlkári na ňom našli dobré
miesto na svoje hry. Ihrisko slúži dobre,
povrch Opticourt spĺňa naše očakávania, poskytuje výborné podmienky na hru
a ľahko sa udržiava. Zasadené v krásnom
devínskom prostredí je naše ihrisko výborným miestom na oddych a relax.
Počas sezóny sme ďalej pracovali na
tom, aby bolo športovanie na ihrisku pre
nás všetkých ešte pohodlnejšie a príjemnejšie. Vďaka peniazom, ktoré sme získali
z asignácie 2% daní a sponzorskému daru
pána Kilárskeho sme zrekonštruovali altánok pri ihrisku, ktorý dostal novú podlahu
a je teraz ešte lepším miestom na priteľské
posedenia. Nové sú aj toalety a zriadili
sme miestnosť na odkladanie športového
náradia.
Počas veľkých letných dažďov, keď
voda vymyla hlboký výmoľ pri opornom
múre ihriska v nás dokonca skrsla nádej
na prevratný archeologický objav, no nakoniec sa ukázalo, že sme prerazili iba
k zadnému vchodu kúriovej pivnice. Vchod
sme nanovo zamurovali a vybudovali sme
odvodový žlab.
Ihrisko má okrem športového aj spoločenský rozmer. Ten sa tento rok ukázal hlavne pri brigádach, pri ktorých ste
mohli stretnúť nejedného suseda. Týmto
chcem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu
v mene športového klubu poďakovať.

Jednoduchý spôsob
využívania ihriska
Dali sme do užívania maximálne jednoduchý spôsob využívania ihriska.
Tenisová a volejbalová sieť sú uložené
v miestnosti pri ihrisku, od ktorej bude
mať klúč každý člen klubu. Hrací čas
sa rezervuje cez internet na stránke
www.sk.devin.sk. Ak si chcete zahrať,
nemusíte nikomu volať, za nikým chodiť, treba si iba rezervovať čas a ísť
rovno na ihrisko.
Fungovanie stránky si môžete vyskúšať na www.sk.devin.sk, ak kliknete na
“Prihlásenie“ a zadáte meno “devin“ a
heslo “devin“, môžete otestovať spôsob
rezervácie.
(Za vytvorenie stránky veľká vďaka
Borisovi Ďurišovi.)
Za ŠK Devín Štefan Kolek
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Devínski umelci k Vianociam
Druhá výstava v Galérií CAFE EDEN sa nesie v znamení Vianoc. K sviatočnej nálade
Devína prispejú výtvarní umelci, ktorí žijú a pracujú v Devíne.
Toto čarovné miesto na sútoku dvoch riek a pod magickým kopcom Devínskej Kobyly
učarovalo nielen množstvám návštevníkov, turistov, milovníkov histórie a prírody, ale
najmä umelcom. Aj keď v ich dielach nemusí byť Devín zachytený ako na fotografií, presne
a verne, atmosféra Devína, jeho krásnej prírody ich inšpiruje a veľa krát i podvedome
ovplyvňuje.
Atmosféru Vianoc preto ozvláštnia a skrášlia i diela, ktoré v Devíne vznikli, a ktoré
sa nám budú v Galérií CAFE EDEN prihovárať počas najkrajších sviatkov roka, kedy
si najviac uvedomujeme ľudské hodnoty, lásku, rodinu, krásu, priateľstvo... a aj význam
a hodnotu umenia pre život človeka, na čo často v bežnom živote nemáme čas.
Pre potechu oka i ducha poskytli na výstavu diela Zuzana Bachoríková, Oto Bachorík,
umelci, ktorí dlhé roky žijú a pracujú v Devíne a ktorých diela poznáme z množstva
výstav, umeleckých podujatí. Nie sú známi a významní pre slovenskú kultúru len pre
svoje výtvarné aktivity, ale i pre ochotu podať pomocnú ruku pre jednotlivých ľudí i pre
životné prostredie. K vianočnej nálade sa ochotne pridal svojim dielom i sochár Milan
Kosmel, ktorého nežné kresby a obrazy ženských postáv poznáme z viacerých podujatí
a svojim dielom nás určite poteší i na tejto výstave. Sochárka, keramička Gabriela
Luptáková popri svojej bohatej výtvarnej činnosti sa aktívne venuje dianiu okolo seba vo
svojej obci a poznáme ju i ako jednu z organizátoriek i herečiek divadla Lettkiss, ktoré nás
viackrát potešilo svojimi humornými predstaveniami. Na výstavu poskytla obraz, ktorý
podporí vianočnú atmosféru. Zora Palová a Štěpán Pala už niekoľko rokov žijú a tvoria
v Devíne, ale ich prekrásne sklenené sochy a objekty poznajú milovníci sklárskeho
umenia na celom svete. Za svoju tvorbu získali veľa ocenení v zahraničí i doma. Zora
Palová dostala i ocenenie Krištáľové krídlo za významnú prezentáciu slovenskej kultúry
v zahraničí. Obidvaja sa venujú sklárskej sochárskej tvorbe i kresbe, ale každý z nich
má svoj osobitný výtvarný prejav a výraz. O ich umeleckej tvorbe vyšla v súčasnosti
krásna a veľká monografická kniha. Peter Roller sa venuje s rovnakým zaujatím soche,
kresbe, maľbe, maľovaným objektom, svojim vlastným „známkam“ a v súčasnosti jeho
znakmi popísané kamene roznášajú jeho priatelia po svete ako posolstvá, ktoré si môže
človek nájsť, nechať si alebo darovať... Petra Strassnera netreba osobitne predstavovať,
jeho diela nás v Devíne obklopujú a potešujú už dlho. A poznajú ich nie iba Devínčania,
ale jeho charakteristické drevené objekty, sochy, nábytkové objekty a keramiku poznajú
i mnohí za hranicami Slovenska. Je veľmi potešiteľné, že k podujatiu sa pripája i mladá,
nastupujúca umelecká generácia : Jakub Bachorík, Lucia a Gabriel Strassnerovci.
Vystavujúci umelci, Galéria CAFE EDEN a Združenie Priestor a socha Vám všetkým
želajú krásne, pokojné, šťastné a požehnané Vianoce, príjemný umelecký zážitok s našou
výstavou a veľa šťastia, zdravia, úspechov do Nového roku 2008.
Magdaléna Rollerová

V devíne ožilo kino
Iste ste si všimli, milí Devínčania,
že v dome kultúry sa 14. decembra
začalo premietať. Ponúkame vám
program kina na nasledujúce dni:

13.1. 18,30 NABÚCHANÁ
16.1. 18,30 ROMING
20.1. 16,00 HARRY POTTER
		
A FÉNIXOV RÁD
20.1. 18,30 RESIDENT EVIL 2: ZÁNIK
23.1. 18,30 TESNE VEDĽA

28.12. 16,00 ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA

27.1. 16,00 DIVOKÉ VLNY

18,30 OBSLUHOVAL SOM
		
ANGLICKÉHO KRÁĽA

18,30 MÔJ VODCA:
		
Skutočne skutočná ...

4.1. 15,30 PÁSMO KRÁTKYCH
		
ROZPRÁVOK PRE DETI

30.1. 18,30 KRÁĽOVNÁ ALŽBETA:
		
ZLATÝ VEK

16,30 HVIEZDNY PRACH
18,30 ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU
6.1. 16,00 SHREK TRETÍ
18,30 VRATNÉ LAHVE
9.1. 18,30 POSLEDNÁ LÉGIA
13.1. 16,00 SIMPSONOVCI VO FILME

Tešíme sa na vašu návštevu!
Všetky potrebné informácie nájdete na
www.dkdevin.amfik.sk
cena lístka: 60 Sk
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Pečené rybie filé s mandľami

Pre šikovné gazdinky

Potrebujeme: 600 g rybieho filé, lyžičky soli, na štipku noža chili, lyžička octu, malá
cibuľka, 50 g opražených nasekaných mandlí, 1 dl vody a olej na vyprážanie.
Postup: Porcie filé posypeme soľou, opečieme na oleji po obidvoch stranách. Vyberieme z pekáča, do výpeku pridáme najemno posekanú cibuľu, chili, ocot, mandle
a vodu. Povaríme, až šťava zhustne, vrátime rybu späť, necháme prehriať a podávame.

Vianočný punč z bieleho vína
1/2 l ruského čaju, 200 g
cukru, 1/2 l bieleho vína,
kôra z polovice pomaranča
a z polovice citróna, 3 klinčeky,
kúsok celej škorice, šťava z dvoch
pomarančov a dvoch citrónov,
2 dl rumu, 1/2 dl koňaku.

Foto: Dana Fridriková

Vianočný punč z červeného vína
1l červeného vína, 1l 100%-ného
jablkového džúsu, 1 vrecúško korenín
na varené víno, 1 citrón, 1 jablko,
cukor.
,einedairaz enrútluk a saþ ýnĐov erp murtnec ,murtneC artsI
seV ávoN aksníveD 70 148 ,34 ántšidarH
icárpulops v
seV ávoN aksníveD uoirálecnak uokcitsiruT s

Víno, džús a na plátky pokrájané citróny
dáme zohriať, nie variť. Pridáme
koreniny, cukor podľa chuti, ešte
újavýzop sáV
krátko zahrejeme.
Do pohárov vložíme
an
malé kúsky jabĺk a zalejeme (cez sitko)
punčom.

Do horúceho čaju zamiešame
cukor. Vo víne uvaríme kôru
z pomaranča a citróna, klinčeky,
škoricu a zmiešame s čajom.
Pridáme šťavu z pomarančov
a citrónov, rum a koňak.
Podávame horúce v širokých
pohároch.

Vianočný punč pre deti
500 ml džúsu z červeného hrozna,
Istra Centrum, centrum
pre voĐný
þas a kultúrnecelá
zariadenie,
1l jablkového
džúsu,
klinčeky,
Hradištná 43, 841 07 Devínska Nová Ves
škorica, pomarančová
v spoluprácikôra, trocha
s Turistickou kanceláriou Devínska Nová Ves
citrónovej
šťavy. Džúsy zohrejeme,
pozývajú
pridáme všetkyVás
ingrediencie
a necháme postáť. na

Nech stromček zapáli svetlo v nás,
nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želáme Vám Vianoc šťastný čas.
redakcia
Zvoní, zvoní zvonček malý.
Zvoní, zvoní zvonček malý.
Vianoce sú pred dverami
rozvoniava celý dom
vianočný je plný stôl.

A keď sa sviečočka slávnostne zapáli
nie v jedných očičkách iskrička zažiari.
októbrovompríjemná
čísle na strane
5 v recepte
epavkerp élamMilé
a aréšikovné
fsomta ágazdinky,
nmejírp ,utlačiarenský
cdoveirps daškriatok
lkýV zaúradoval
Výkladv sprievodcu,
atmosféra
a malé prekvapenie Iskrička radosti po líčku sa zgúľa
„Jóžinuf koláč“, kde má byť správne 28 dkg polohrubej múky. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.
7002 rebmeced .13
:mutáD Dátum:
31. december 2007

N aksníveD airálecnak ánþamrofni ákcitsiruT :uzarz otseiM Miesto zrazu: Turistická informaþná kancelária Devínska Nová Ves,
avalsitarB ,seV ávoN aksníveD ,94 áksjirtsI
Istrijská 49, Devínska Nová Ves, Bratislava
.h 00.01
:saý ýas:
10.00 h.
Istra oCentrum,
centrum
pre
voĐný
þas
a
kultúrne
zariadenie,
mradaz
:énputsV Vstupné:
zadarmo

Hradištná 43, 841 07 Devínska Nová Ves
v spolupráci
s Turistickou kanceláriou Devínska Nová Ves

Vás pozývajú
na

Výklad sprievodcu, príjemná atmosféra a malé prekvapenie Dátum:
31. december 2007
Miesto zrazu: Turistická informaþná kancelária Devínska Nová Ves,
Istrijská 49, Devínska Nová Ves, Bratislava
ýas:
10.00 h.
Vstupné:
zadarmo

Foto: Peter Mikuláš

Vianoce
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška
dal nám lásku do balíčka.

Bolo jej dosť. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka,
ukry aj ty do balíčka.
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