DEVÍNČAN
Ì

Noviny pre každého Devínčana

Ì

Zadarmo

Ì

December 2008

Ì

Ročník VI

Ì

VIANOCE 2008 V DEVÍNE

Milí Devínčania,
Pripomínať že opäť prišli Vianoce
vari naozaj netreba. Sú hlavným
motívom dňa všade okolo nás. V
médiách, reklamách, programoch i predvianočných podujatiach. Všetci chodíme
v akejsi slávnostnejšej nálade, podvedome
si hmkáme vianočné melódie, ženská
časť ľudstva upratuje a vypeká, páni zasa
majú plnú hlavu stromčekov, darčekov
a podobných vianočných záležitostí.
Všetko toto snaženie má spravidla za
cieľ vyčariť radosť pri štedrovečernom
stole najmä v očkách detí či iných našich
blízkych.
Prepáčte mi ak vás na chvíľku v
tejto hektickej dobe pristavím. Chcem
poprosiť, aby sme sa trochu zastavili,
zamysleli sa, všimli si dianie a ľudí okolo
seba. Uvedomme si krásu reality, často
pokladanú za samozrejmosť. Život nie

je iba o poslednom modeli báječného
auta alebo o dovolenke na exotickom
ostrove. Je skôr o tom, čo sme spolu videli
a zažili. Je o talentovaných deťoch ktoré s
úprimnou detskou radosťou pripravili v
Devíne krásny program nielen pre svojich
rodičov, o ochotných mamách, štedrých
susedoch a rôznych pomocníkoch,
vďaka ktorým tu máme vždy krásne
Vianoce. O šikovných Devínčanoch - ich
práce sme mohli obdivovať a ochutnávať
na Devínskom pecni. O našich vinároch
ktorých vínka - a nielen to známe ríbezľové - sú také dobré a kvalitné, že ich prijali
do Malokarpatskej vínnej cesty.
Život je skrátka o nás a našich
činoch. Každý sme zodpovedný sám
za seba, rodičia i za svoje deti a spolu
sme všetci zodpovední za prostredie
v ktorom žijeme. Mňa obzvlášť teší to,
že sa nám spolu darí napriek všetkým
starostiam tieto čarovné zvyky v Devíne

udržiavať. A okrem všetkých týchto
milých stretnutí ma v poslednom čase
potešila aj skutočnosť, že sa nám na
konci roka podarilo dospieť ku dohode
s magistrátom vo veci oddlženia práve
ľudí, ktorí sem s dôverou vkladali svoje
úspory ako zálohy na budúce bývanie.
Pokiaľ všetko pôjde tak ako je dohodnuté,
dostanú možno už do konca tohto roka
peniažky konečne nazad. Určite vás o
tom budem podrobnejšie informovať v
budúcom čísle nášho časopisu.
Priatelia, prajem vám pohodové a
šťastné sviatky, prežite ich pokiaľ možno
v kruhu svojich najbližších a do Nového
roku si zaželajme najmä veľa zdravia,
úspechov a spokojnosti s našim životom
v krásnom Devíne.
Vaša starostka
Ľubica Kolková
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DEVÍN - INFOSTRÁNKA
17. riadne zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava –
Devín

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v
k. ú Devín na záhradkárske účely
Uznesenie č. 141/2008

stanoví sadzby nájomného za užívanie
nehnuteľností.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava – Devín
a) schvaľuje
prenájom nehnuteľností – pozemkov
v k. ú. Devín:

b) ži a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie
zmlúv o nájme pozemku primerane podľa
priloženého vzoru v zmysle podstatných
náležitostí schválených v bode a).

1.
časť parc. č. 22/1, záhrady, o výmere
326 m² pre Evu Šuranovú, bytom Bratislava,
Adámiho 3,

Návrh na schválenie zodpovedného
redaktora občasníka DEVINČAN
Uznesenie č. 142/2008

Návrh na použitie rozpočtového
prebytku za rok 2007
Uznesenie č. 140/2008

2.
parc. č. 1559, zast. plochy a nádvoria,
o výmere 34 m² (pozemok pod chatou) a
časť parc. č. 1558, záhrady, o výmere 400 m²
pre Ing. Ľubomíra Cisára, bytom Bratislava,
Brodská 5 a Mgr. Janu Cisárovú, bytom
Bratislava, Svätoplukova 19

Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava - Devín
s ch v a ľ u j e
za nového zodpovedného
redaktora Igora Prieložného

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Devín
s ch v a ľ u j e
použitie rozpočtového prebytku za rok 2007
nasledovne:
- 10% prebytku rozpočtu v roku 2007 na
tvorbu rezervného fondu
- 90 % prebytku rozpočtu použiť na oddlženie
oprávnených veriteľov MČ Bratislava – Devín
spôsobom určeným v programe konsolidácie
rozpočtového hospodárenia MČ.

3.
parc. č. 69, zast. plochy a nádvoria,
o výmere 15 m² (pozemok pod chatou)
a časť parc. č. 70/1, záhrady, o výmere
435 m² pre Ing. Matúša Horáka, bytom
Bratislava, Ševčenkova 27 na dobu určitú –
do 31.12.2013, na záhradkárske a rekreačné
účely, za nájomné stanovené na rok 2008
vo výške 10,- Sk/m², s podmienkou ročnej
aktualizácie výšky nájomného podľa VZN,
príp. uznesenia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Devín, ktoré

UZNESENIA
č. 139 – 143/2008 zo dňa 21.10.2008
Návrh rozpočtového opatrenia na r. 2008
Uznesenie č. 139/2008

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava – Devín
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenia pre rok 2008
podľa predloženého návrhu

Uložíme sa kvôli Euru na
nútený zimný odpočinok?
Milí spoluobčania. Aj vy ste sa vybrali na
miestnu poštu začiatkom decembra pre Euro
balíček s mincami? Naivní snílkovia! Opäť sme
sa raz presvedčili, že u niektorých spoluobčanov
ešte stále pretrvávajú obavy z rokov nie tak dávno
minulých. Euro balíčky jednoducho 2.decembra
boli minuté. Nie je to len špecifikum našej mestskej
časti, ale problém celého Slovenska. Na pošte som
sa na chvíľu vrátila do minulosti a zaspomínala si
na „veselé chvíle“ keď sme čakali v rade na banány
a inú exotiku. Vtedy bol predaj tovaru limitovaný.
Súčasná legislatíva to nedovoľuje a tak sa podaktorí
občania predzásobili, aby ich prechod na Euro od
1.januára neprekvapil. Už teraz sa škodoradostne
teším, čo budú robiť s tými maličkými mincami,
pretože z vlastnej skúsenosti viem, že tie mini
mince sú po čase človeku na obtiaž a štartovací
balíček ich obsahuje až-až. Pracovníci pošty ma
informovali, že počet obdržaných balíčkov bol
úmerný počtu domov v našej obci.
Do polovice januára môžeme síce platiť
v Sk, ale v Eurách nám vydajú len v tom prípade,
ak sme nakúpili tovar v hodnote min. 20% z
bankovky, ktorou platíme.*

Info. k nedoriešenému prenájmu
nehnuteľnosti na Hradnej ulici č. 3
v Devíne - SPSD
Uznesenie č. 143/2008
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Devín berie na vedomie
predložený materiál

Predpokladám, že rozumný obchodník
zatvorí svoju prevádzku začiatkom januára z
dôvodu inventúry, aby sa vyhol celoslovenskému
chaosu. Uvažujem, či by sa nám neoplatilo
všetkým uložiť sa na zimný spánok „na dobu
určitú“ k našim medveďom.
Katarína Čambalová
*Generálny zákon 659/2007 hovorí aj
o tom, že by sa malo platiť bankovkami ktoré
neprevyšujú 4-násobok ceny nakúpeného
tovaru. To znamená že keď si kúpite mlieko za
25.- SK tak by bolo vhodné ho zaplatiť najviac
100 korunovou bankovkou a nie 200 alebo 500
korunovou bankovkou. To isté platí aj keď si napr.
kúpite mixér za 1100.- SK nebolo by vhodné platiť
5000 korunovou bankovkou.
Zmyslom tohto nariadenia je zabrániť
tomu, aby sa nezneužívali obchody na
zmenárenské účely. Ideálne a najbezpečnejšie
riešenie je mať bankovky v rozumnom množstve
a v nízkych nomináciách, a zostatok v banke. Na
väčšie nákupy je lepšie používať platobné karty.
Takto predídete akýmkoľvek problémom počas
januárového prechodného obdobia.
(Poznámka redakcie)
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MÚ Bratislava - Devín

Kino Program
D o m ku lt ú ry D e v í n

14.1. MALÉ OSLAVY
17,00 hod.

dráma, SR/ČR, Réžia: Zdeněk Tyc
Hrajú: Anna Šišková, Teraza Nvotová,
Boleslav Polívka

14.1 CINKA PANNA
18,45 hod.

(Slovensko / Česká republika /
Maďarsko, 2008) 122 min., MN 15,
hudobný film

21.1. DVANÁSŤ
18,30 hod.

krimi, dráma, thriller, Rusko
Réžia: Nikita Michalkov
Hrajú: Sergej Makovetsky, Sergej
Garmash, Alexej Petrenko, Nikita
Michalkov

23.1. Madagascar

13,30 , 15,30 a 17,15 a 18,45

Escape 2 Africa, USA, 2008) 100 min.,
MP, slovenský dabing, komédia /
animovaný

D E V Í N Č A N

Vínne pivnice otvorili už aj v Devíne
V novembri tohto roku po prvýkrát v rámci Dňa
otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty privítali hostí aj
pivnice v Devíne. Stalo sa tak hneď potom, čo sa Devínskemu
spolku vinárov a vinohradníkov podarilo naplniť jeden z jeho
cieľov - aby sa Devín stal súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty.
Malé Karpaty (a vôbec Karpaty) začínajú Devínskou
Kobylou. Vinárska história Devína má preukázane najmenej
2200 rokov - zrejme oveľa viac, než väčšina známych vinárskych
lokalít na svete. Juhozápadná orientácia svahov Devínskej Kobyly
je ideálna, podložie pre vinič jedinečné (veď prečo inak by tu naši
predkovia pestovali vinič už tak dávno?) - ešte aj kniha známeho
slovenského vinárskeho odborníka začína Devínom (a pritom
nejde podľa abecedy - nasleduje Bratislava...). Skrátka Devín má
všetky predpoklady na to, aby bol “hlavným vinárskym mestom”
Slovenska. Nie je ním - pričinili sa o to najmä naši družstevníci
v uplynulých desaťročiach, ale azda aj my všetci v posledných
rokoch tým, že si neuvedomujeme a nevážime jedinečnosť tejto
lokality a jej histórie, jej ducha, genius loci.
O to viac nás teší začlenenie Devína do Malokarpatskej
vínnej cesty, ktorá má za sebou už deväť ročníkov a získala si
medzičasom uznanie mnohých tisícok milovníkov vinárskych
tradícií nášho regiónu a širokej verejnosti. Vstupenky na
tohtoročný Deň otvorených pivníc boli vypredané viac než
dva mesiace vopred. Devín prispel k tomuto podujatiu tromi
pivnicami, ktoré - vzhľadom na to, že Malé Karpaty začínajú
Devínom, dostali čísla jedna až tri.
V prvých dvoch pivniciach - Devínskej vieche sv. Urbana
a v Pivnici na fare našli návštevníci širokú ponuku vín dvanástich
členov Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov, vrátane
ríbezláku pána Rudolfa Latku a až piatich druhov ríbezláku
od pána Otta Zmelíka. V Pivnici u Štefina ich vítali tradičnou
devínskou špecialitou - ríbezlákom pána Štefana Vlčeka, ktorý
pozná azda každý Devínčan. Hostitelia prichystali v každej pivnici
aj niečo na zahryznutie - nevyhlásenú súťaž v tejto disciplíne by
isto vyhrali nátierky pani Ľudmily Šúlovskej v Pivnici na fare.
Hoci podujatie bolo oficiálne určené len pre vlastníkov
vstupenky, v pivniciach sa pristavilo aj mnoho okoloidúcich, ktorí
videli, že “sa tu niečo deje”. To vnuklo devínskemu vinárskemu
spolku nápad zorganizovať v blízkej budúcnosti Deň otvorených
devínskych pivníc - azda vo februári alebo marci? Lebo už
koncom mája budú Otvorené pivnice na sv. Urbana, čo je jarné
podujatie Malokarpatskej vínnej cesty. Určite sa príďte pozrieť!
Augustín Mrázik
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DEVÍNSKY SPOLOK VINÁROV A VINOHRADNÍKOV:
Gabriel Drobniak, Ivo Schubert, Benedikt Halás, Rudolf Latka,Otto Zmelík, Augustín Mrázik
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DEVÍNSKY SPOLOK VINÁROV A VINOHRADNÍKOV
Peter Böhm, Gabriel Cziko, Distler a dcéry, Pavol Plesník, Ľudmila Šulovská, Jozef Parolly

VIECHA SV. URBANA

PIVNICA NA FARE

3

Policajti zaistili
veci pochádzajúce
z krádeže

Našli tu niekoľko kusov golfových
palíc, kolesá z motorového vozidla, viac
kusov osobných dokladov, platobných
kariet a rôznych identifikačných preukazov,
horský bicykel a niekoľko striekačiek s
Policajti kriminálnej polície obsahom neznámych látok. Podozrivý
Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave materiál policajti zaslali na expertízne
IV vykonali včera v rodinnom dome skúmanie.
na Kremeľskej ulici v Devíne domovú
Počas domovej prehliadky
prehliadku. Počas nej zaistili veci
obmedzili
na osobnej slobode šesť osôb.
pochádzajúce z majetkovej trestnej
Podozrivým
z trestného činu krádeže
činnosti.
sú 32- a 37-roční Bratislavčania spolu s
3

PIVNICA U ŠTEFINA
Štefan Vlček

26-ročným Marekom, ktorého eskortovali
do cely policajného zaistenia, nakoľko
je na neho vydaný príkaz na zatknutie
pre drogovú trestnú činnosť. Tri osoby
vyšetrovateľ po vypočutí prepustil.
Informovala o tom Tatiana
Kurucová z Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave.
(3.12.2008)

Bratislavské noviny
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Stretnutie devínskych strašidiel u Jarky.

31. októbra ste mohli v uliciach Devína, najmä v okolí
kaviarne Cafe Eden stretnúť aj takéto kreatúr y. Mali tam
totiž svoj každoročný zraz, ktor ý je z roka na rok hrozivejší
a strašidelnejší. Tamojšie hrôzy zmiernila jedine fantastická
tekvicová polievka od Jarky a dobrá nálada.

Naša mestská
poslankyňa

S radosťou vyhovujem prosbe nášho
nového pána šéfredaktora a pokúsim sa Vám
priblížiť moju prácu Mestského poslanca za
uplynulú polovicu môjho mandátu.
Tak, ako mnohí z Vás, aj ja som mala
skreslenú predstavu o postavení mestského
poslanca, ktorý zastupuje svoju Mestskú časť v
Mestskom zastupiteľstve. Po dvoch rokoch môžem
zodpovedne povedať, že som iba osamotené
zrniečko vo vreci , jeden hlas z osemdesiatich a
mojou povinnosťou, to som aj prisahala, je hájiť v
prvom rade záujmy mesta, teda Bratislavy, pretože
ja som poslanec pána primátora! Je to tak trochu
schizofrénia, pretože ja som srdcom Devínčanka a
Bratislava , nech sa nehnevá, je u mňa až na druhom
mieste. Ak dobre rátam, tak konkrétne o Devíne sa
za tie dva roky jednalo štyrikrát a to prevažne o
súkromných veciach. Ale keď nepomôžem mestu
nebude sa dariť ani mestskej časti. A tak pracujem
ako najlepšie viem a verte, že mám dosť čo robiť.
Samozrejme zasadám minimálne raz
každý mesiac v Mestskom zastupiteľstve (vynechala
som iba raz). Zastupiteľstvu predchádza rokovanie
Mestskej kultúrnej komisie, ktorej som členom

a kde sa prejednávajú záležitosti dotýkajúce
sa kultúry, ktoré sú následne predkladané do
zastupiteľstva. Zúčastňujem sa pravidelne aj
zasadnutia poslaneckého Občianskeho klubu,
ktorý mi pomáha, aby som nebola až tak osamotená
vzhľadom na to, že nepatrím do žiadnej strany. S
podporou tohto klubu sa snažím pomáhať ľuďom,
ktorý sa na mňa obracajú o pomoc aj keď to nie sú
Devínčania.
Pán primátor ma nominoval do správnej
rady Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave. Je
to spoločnosť, ktorá na mestských pozemkoch s
pomocou bankového úveru a peňazí zo štátnych
fondov pre bývanie stavia obytné nájomné domy,
čo považujem za pomerne „bohumilú“ činnosť v
dnešných časoch dravých investorov.
Ďalej som členom Grantovej komisie pre
primárnu prevenciu proti drogám a voľno časové
aktivity detí a mládeže v Bratislave. Podklady pre
udelenie grantu sú už dva roky na našom Miestnom
úrade a tak ma mrzí, že v našej ťažkej finančnej
situácii, kde je každá korunka dobrá využilo túto
možnosť iba občianske združenie „Deti Devína“.
Žiaľ dostali iba časť žiadaných peňazí, lebo projekt
nebol dobre postavený a bolo dobre, že som tam
sedela. Rada poradím a pomôžem každému kto
bude žiadať o peniaze z tohto grantu, komisia má

Viančné posedenie seniorov

Som z tých skôr narodených dôchodcov minulého
storočia i tisícročia, ktorí sa po roku 2000 zúčastnili príjemného
predvianočného posedenia dôchodcov, usporiadaného
Miestnym úradom v Devíne.
Všetky stretnutia boli pekné ale to posledné 2.12.2008
bolo najkrajšie. Okrem kvalitného pohostenia, krásny bol aj
kultúrny program. Po krásnom speve a hudbe žiačok tunajšej
školy Forel veľmi milé bolo počuť vianočné koledy a spevy
devínskych detí v ľubozvučnej slovenčine. Na koniec zlatým
klincom programu bolo hudobno-spevácke vystúpenie skupiny
Old Scouts s rozprávačkou humorných príhod z Karlovej Vsi.
Za toto všetko patrí všetkým účinkujúcim, sponzorom a
organizátorom z M.Ú. Devín srdečná vďaka.
Ing. Rudo Lachkovič
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určité interné pravidlá, treba ma len kontaktovať.
Každý poslanec musí byť aj členom nejakej
Rady školy a ja som si vybrala Školu úžitkového
výtvarníctva, kde som 13rokov učila ako profesorka
na oddelení keramiky. Snáď som tam niečo platná,
keďže problematiku tejto školy osobne dôverne
poznám.
Ku každej z týchto činností prichádza
mesačne obrovské množstvo písomných
materiálov, ktoré poctivo čítam, pretože sa snažím
porozumieť aj veciam, ktoré presahujú moje
vzdelanie. Verte , že sa nenudím a pre tých, ktorý
by nedajbože závideli, alebo ma budú v budúcnosti
nasledovať musím zdôrazniť, že všetky tieto funkcie
navyše sú čestné, to znamená zadarmo.
Gabriela Luptáková akad.soch
Mestská poslankyňa
gabylu@centrum.cz
0902/367 147
G. Luptáková bola menovaná do výberovej komisie pre
vyhodnotenie súťaže na budúce využitie divadla P. O.
Hviezdoslava.
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú
uverejnené na webovej stránke www.bratislava.sk v sekcii
Samospráva/Mestské zastupiteľstvo.
(Poznámka redakcie)
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Naša Devínska
materská škola.
Deti si ľahli do svojich voňavých
postieľok. Chystajú sa na popoludňajší
spánok v materskej škole, ja si sadám za stôl a
prostredníctvom tohto článku, pri počúvaní
rozprávky „Šípková Ruženka” sa Vám
prihováram milí Devínčania.
Dovoľte mi aby som zbilancovala
v krátkosti predchádzajúci školský rok
2007/2008 v materskej škole. Priniesol nám
veľa nového, množstvo zážitkov a dojmov.
Naučili sme sa nové hry, spoznali nových
kamarátov, organizovali exkurzie a výlety,
súťaže športového charakteru. Tvorili sme
veľa výtvorov, detských prác, ktoré vyčarili
úsmev a radosť nielen na našich tvárach
a tvárach detí ale aj na tvárach rodinných
príslušníkov. Koniec roka sme ukončili tak
ako sa patrí rozlúčkou detí s materskou školou
a detí, ktoré po prázdninách vykročili na pôdu
elementárneho vzdelávania / ZŠ /. Rok bol

úspešný aj pre nás všetkých, ktorí sa snažíme
pomáhať a podporujeme naše občianske
združenie, ktoré vzniklo pri materskej škole
v roku 2007 a to občianske združenie: „Deti
Devína — Naša materská škola” Projekty,
ktoré sme vytvorili mali úspech, vychádzali
z podpory a rozvíjania bezpečnosti detí na
cestách, s tematikou dopravnej výchovy.
Cieľom bolo opraviť nádvorie pri materskej
škole /čo je ešte v stave riešenia/, aby sme sa
tam mohli preháňať na nových dopravných
prostriedkoch, postavili si tam svetelný
semafor a oddýchli si pod krásnymi stromami
keď nám bude horúco. Koniec školského
roka 2007/2008 sme ukončili aj s novým
podbránim materskej školy, ktoré máme
krásne opravené, vymaľované a vyzdobené
vďaka finančnej podpore OZ: „Za krajší
Devín” a jeho členom, hlavne p. Mgr. art.
Mikulášovej. Touto cestou by som sa rada
poďakovala všetkým z OZ Za krajší Devín
a jednotlivcom, ktorí sa podieľali na oprave,
p. Kaňkovi z Miestneho úradu Karlova Ves,
firme p. I. Klinku, pánom maliarom a p. Lucii

Fabiánovej-Strassnerovej, ktorá sponzorsky
vyzdobila podbránie krásnymi kvetmi. Vďaka
patrí aj zriaďovateľovi, Miestnemu úradu MČ
Bratislava - Devín, ktorý umožnil realizovať
opravu podbránia a podporil nás. Nezabúdam
ani na zákonných zástupcov detí materskej
školy a všetkých neznámych prispievateľov do
občianskeho združenia Deti Devína...
Sme už na začiatku štvrtého mesiaca
nového školského roka 2008/2009 a celý
náš kolektív zamestnancov materskej školy
sa pokúša s láskou realizovať nové ciele a
vízie, ktoré sme si stanovili. Od septembra
sa preháňame na nových dopravných
prostriedkoch, navštívili sme miestnu
knižnicu, hrad Devín, zamestnancov
Miestneho úradu, realizovali sme exkurziu v
spolupráci s Bibianou - Medzinárodný festival
animovaných filmov, navštívil nás kúzelník
so svojimi kúzlami, abeceda tety premávky,
prezreli sme si exponáty v dopravnom múzeu
aj s kamarátmi z Medzinárodnej školy Forel a
stále sa hráme, maľujeme, cvičíme a spievame,
spoznávame nové pojmy a svet okolo nás.
Už teraz sa tešíme na nové aktivity, výlety a
spoluprácu.
Rozprávka sa končí, deti sa začínajú
prebúdzať z popoludňajšieho spánku a ja
sa s Vami rozlúčim a možno sa Vám opäť
prihovorím
prostredníctvom
nového
príspevku.
Prajem Vám milí Devínčania
krásne prežitie sviatočných dní, pokoj, lásku a
zdravie.

(7. December 2008)

Devínske deti sú také dobré, že za nimi prišiel 7. decembra osobne sám svätý Mikuláš v
doprovode dvoch anjelov. V devínskom Dome kultúry si deti nielen vypočuli jeho príbeh
a dozvedeli sa prečo si ľudia každoročne pripomínajú tento sviatok, ale dostali aj sladké
darčeky.
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Riaditeľka materskej školy
Natália Takáčová.
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KNIŽNICA INFORMUJE
Novinky v našej knižnice

M. Studeničová
JOZEF GOLONKA, rebel s číslom 9
Známe i menej známe udalosti zo života
športu a súkromia jedného z našich
najproduktívnejších hokejistov. Na jeho konte
je množstvo víťazstiev na MS, ZOH, SNHL ,
nemenej úspešná je i jeho trénerská činnosť.
Jackie Collinsová - Milenci a hráči
Dej románu sa odohráva vo svete hudobného
šoubiznisu, kde sa v množstve postav a
postavičiek skrývajú rôzni milenci a hráči,
každý z nich však hrá o niečo iné o kariéru,
peniaze, moc i slávu. Život preverí ich vzťahy,
lásku i priateľstva s akým výsledkom to sa
dozviete v knihe.

Zberný dvor je od 6. Decembra zatvorený

Olivia Goldschmithová - Milý frajer
Populárna americká autorka sa preslávila
filmovým bestsellerom „Klub prvých manželiek”
Tracie a Jon sa pravidelne stretávajú na káve.
Jon požiada Traciu, aby ho poučila ako sa
správajú frajeri.
Nicole de Lynová
Horúca láska na Havaji
Hlavná predstaviteľka románu Lucy prichádza
na Havaj pracovať do kozmetickej firmy. Na
letisku ju čaká šéf firmy, príťažlivý, sebavedomý
Bert, ktorý nedôveruje ženám , najmä však
tým, ktoré dobre vyzerajú. Podarí sa Lucy
zlomiť srdce tohto muža so staromódnym
názorom na ženy?

M i l í s p o l u o b č a n i a , n e m á t e d o m a z av e d e n ý I N T E R N ET ?
V priestoroch MÚ môžete bezplatne, kedykoľvek počas
p r a c o v n e j d o b y v y u ž i ť “i n t e r n e t o v ý k ú t i k “, k t o r ý t u j e
zriadený pre oby vateľov Dev ína.

Eva Černá – Reportérkina spoveď
Názov vystihuje celý obsah knihy Snáď za
všetko iba názvy kapitol:
Spomienky na spravodajstvo - Skrátka,
robotu prežívam - Zrodila sa Lampáreň A ešte vám odhalím kúsok duše
Anne Scottová
Tajná agentka Cleo – Tréma
Cleo navštevuje show na Brodway najme ak v
nej vystupuje mama jej najlepšej kamarátky
Robbi. Krádeže v divadle sú však zlou reklamou
a keď zmizne cenný jantárový náhrdelník tajná
agentka Cleo Oliverová sa púšťa do pátrania,
aby zachránila dobré meno broadwayskej
scény.
František Kreutz
Čriepky z breznianskeho rínku
V príbehoch autora F.Kreutza ožíva staré
Brezno z tej smutnejšej stránky života. Listy
súdnych archívov vydavajú svedectvo nielen
o vine a treste v dávnych časoch ale nám
približujú vtedajší jazyk s ozvenou dávno
zabudnutých slov našich predkov.
Pekné chvíle s knihou Vám želá vaša knižnica

Chodník popri škole je už konečne vybudovaný. Po dlhých rokovaniach a
pravidelných návštevách našej starostky a vicestarostu Rastislava Kunsta
na bratislavskom magistráte je sľúbený chodník vybetónovaný. Stavbu
zabezpečil investor protipovodňovej ochrany, Slovenský vodohospodársky
podnik, po dohode s magistrátom. Po ukončení prác na protipovodňovej
ochrane nás investor ubezpečil, že bude zrekonštruovaná vozovka, ktorá
bola počas výstavby riadená svetelnou signalizáciou.
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Pietná spomienka na
obete Dunaja
&
Vysvätenie nového kríža
na nábreží
Peknou devínskou tradíciou je Pietna spomienka
na obete Dunaja. Druhého novembra sa opäť stretli
obyvatelia Devína, v tento večer už pri krásnom
novom kríži na dunajskom nábreží. Pán farár kríž
vysvätil a po spoločnej modlitbe bol na Dunaj spustený
symbolický veniec so zapálenými sviečkami.

„Devín má talent...“

...tak som nazvala výstavu betlehemov a ručných
prác, ktorá sa konala 30.11. až 2.12.2008 v
Devíne. Na zahájení, po príhovore p. starostky
Ľubice Kolkovej, nám zaspievali devínski
speváčikovia a zahrala detská ľudová hudba
Čečinka. Program dotvorila zručná čipkárka z
klubu Priadky pri ÚĽUV-e a drotári, manželia
Majerskí.

Vystavené betlehemy zo šúpolia
prezentovali regióny, kde sa pestuje kukurica,
paličkované betlehemy región Hontu, Starých
Hôr a Hodruše, drôtované trenčiansky región
a Kysuce, prekrásne drevené zase Oravu a
Rajec.
Pri pohľade na štyridsať, šesťdesiat a
deväťdesiat ročné papierové betlehemy si veľa
návštevníkov pripomenulo Vianoce z detstva.
Zaujali klasické betlehemy s postavičkami z
hliny, tiež z vizovického cesta, alebo betlehem
maľovaný na hodvábe.
Pani Zigmundová priniesla krásne
pletené pulóvre, šály, čiapky a ponožky, pani
Šubinová vianočné vyšívané obrusy a pani

Vlčková mimoriadne jemné výšivky na dečkách
a obrazoch. Pani Zuzka Böhmová vystavila
vlastnoručne vyšitú pánsku horehronskú
košeľu, pani Mikulášová svoje čipky a pani
Šimoničová krásne maľované obrazy. Ako
vždy prispeli svojimi nádhernými drotárskymi
prácami aj manželia Majerskí.
Svojimi Vianočnými dekoráciami
sa pripojili aj dievčatá Andrejka Sapáková a
Karolínka Distlerová. Vianočnú atmosféru
obohatili nápadité adventné venčeky pani
Čiernej a pani Kolenčíkovej.
Betlehemy, bolo ich spolu 50, boli
zapožičané od členiek klubu Priadky, od pani
Čimovej zo Stupavy a od devínskych rodín:
Petríkovej, Böhmovej, Cellerovej, Halászovej,
Mikulášovej,
Majerskej,
Bachoríkovej,
Frimmelovej, Kunstovej, od pani Čambalovej,
pani Šubinovej a od pána Zervana.
Všetkým patrí veľká vďaka.
Erika Majerská
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RNDr. Viera Feráková, Ing. Ignác Kolek, Mgr. Katarína Čambalová, Marta Potančoková. Reg. č. OÚ BA IV - 1/2003. Tlač: LÚČ Bratislava,
Distribúcia: MÚ MČ Bratislava - Devín. Kontakt: 02/60202511. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky.
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DEVÍNSKY
PECEŇ
(30.11.08)

Porota:
Predsedkyňa: p. Mária Buchtová
		
Jarka Ševčíková
		
Anna Kunstová
		
Erika Majerská
		
Boris Ďuriš
1. cena		
		

Slané jedlo
Slaná štrúdla
Gitka Lőrincová
Chlieb

1.

...a tu je recept pre tých, ktorí si trúfnu vyčariť
rovnakú dobrotu ako výherkyňa tohtoročnej
sladkej kategórie - Betka Záčiková.

Kráľovské rezy
Biele cesto:
400 g polohrubej múky
300 g masla /palmarin/
3 lyž.vody
Tmavé cesto:
6 vajec
200 g práškového cukru
50 g kakaa
70 g orechov
Krém:
250 g masla
160 g práškového cukru
1/2 l mlieka
2 vanilkové pudingy/príp.zl.klasy/
1 žltok

Z múky, masla a vlažnej vody spracujeme cesto a dáme ho asi na hodinu na chladné miesto.
Rozdelíme na 2 časti, jednu rozvaľkáme a
radielkom pokrajáme na štvorce a na opaku
plechu upečieme. Druhú časť rozvaľkáme,
uložime do hlbšieho plechu rozotrieme
naň tmavé cesto / k žltkom vyšľahaným s
cukrom primiešame pomleté orechy, kakao
a sneh z bielkov / a upečieme. Z mlieka a
pudingu uvaríme hustú kašu a do vychladnutého prdávame vymiešané maslo s cukrom a žltkom. Krém rozotrieme na upečené
cestá, prikryjeme štvorcami z bieleho cesta a
pocukrujeme.
Dobrú chuť.

porota sa rozhodla udeliť
cenu všetkým chlebom:

Zolo Badin
domáci zemiakový chlieb

2.

Iveta Sapáková
viaczrnný chlebík

3.

Katka Čambalová
celozrnný chlebík

4.

Svetlana Durmeková
Svetlankin chlebík

5.

G. Prokopová
taliansky chlieb

6.

Martin Kolka
pivný svetlý chlebík
Sladké (koláče)

1. miesto
		

Alžbeta Záčiková
Betkine rezy

2. miesto
		

Oľga Mikulášová		
Biskupský chlebík

3.miesto		
		

Katka Čambalová
Ríbezľové šodó

Cenu diváka odovzdala
starostka. V hlasovaní prítomných (105
platných hlasovacích lístkov) zvíťazil
pán Zervan s Vianočným mandľovým
snom. Jeho „sen“ bol na 1. mieste
ohodnotený 20 odovzdanými hlasmi
– ciže zviťazil s takmer 20% voličskou
presilou.
Na ďalších miestach skončili
Lentilkové zátišie pani Cellerovej a
Biskupský chlebík od pani Mikulášovej
(zhodne po 12 hlasov).

VIANOČNÝ PROGRAM
(14. December)

Pre potešenie duše i srdca vám prinášame zopár záberov
zo 14. ročníka Vianočného programu devínskych detí.
Toto krásne podujatie pre nás všetkých už tradične
pripravujú devínske mamy so svojimi deťmi. V tomto
roku nacvičovali pod taktovkou Marty Potančokovej a
výsledok predčil všetky očakávania. Podrobnosti o tomto
podujatí vám prinesieme v ďalšom čísle Devínčana.

