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Vážení 
čitatelia 

náš časopis pri
chádza medzi Vás s nádejou, 
že ho prijmete ako spoločníka, 
ktorý Vám bude slúžiť informá
ciami v našej mestskej časti De
vínska Nová Ves. 

Záplava periodickej i neperio
dickej t l ače začína mnohých 
unavovať. Našim zámerom je . 
sústrediť pozornosť na našu 
mestskú časť, kde žijeme, riešiť 
otázky, ktoré sa nás bezpro
stredne dotýkajú, poskytovať in
formácie, ktoré nás najviac za
ujímajú. 

Ponúkame-preto aj Vám pries
tor na odovzdávanie informácií, 
na Vaše otázky budeme hľadať 
odpovede. Občania, súkromní
ci, firmy, štátne podniky, organi
zácie, záujmové združenia, úra
dy, školy, obchody a služby .. . 
Vám všetkým ponúkame pries
tor. 

Časopis DEVínsky EXpres 
bude vychádzať podľa potreby 
čitateľov, najskôr ako dvojtýž
denník na 8 stranách. Materiály 
do čísla je treba pripravovať 
s predstihom. Uzávierka čísla 
bude vždy 27. a 12. v mesiaci. 
Vychádzať bude 1. a 15. v me
siaci. Ak čas ukáže potrebu vy
chádzať týždenne, radi sa pri
spôsobíme. 

Uvedomujeme si, že na ces
~e. ~torou sme sa vydali, nás 
caka nemálo starostí. Radi príj
meme radu, pomoc i podporu. 

_ Nekladieme si ciele nájsť na 
vsetky problémy recept. Hľadať 
a pomáhať nachádzať riešenia, 
Je však jednou z úloh, ktoré 
~hceme prostredníctvom nášho 
casopisu realizoval'. Veríme, že 
pri dobrej vôli nás všetkých tie
to Ciele zvládneme. 

Na Vás ~~poluprácu s Vami 
sa teší •t 

~ vydavateľ. ·n ,, ., 

Príhovor starostu Ing. Mariána Jurčáka 

Vážení spoluobčania 

Ubehlo už viac ako pol roka od 
slobodných komunálnych volieb . 
Do če l a miestnej samosprávy 
mestskej časti Devínska Nová Ves, 
ste si okrem mňa starostu zvolili 30 
poslancov, ktorí majú za úlohu 
chrániť a obhajovať záujmy vás 
všetkých. 

Do konca l. polroka sa stretli šty
rikrát na zasadnutiach Miestneho 
zastupiteľstva, aby svojimi uznese
niami zabezpečili riešenie najaktu
álnejších a najpálčivejších problé
mov. Miestne zastupiteľstvo sa vo 
svojej práci riadi zákonmi SNR 
o obecnom zriadení a hlavnom 
meste Slovenskej republiky Brati
slave. Na svojich zasadnutiach sa 
schádza pravidelne raz za 8 týž
dňov. Výstupom je 54 prijatých uz
nesení, z ktorých spomeniem naj~ 
dôležitejšie: 
1. Bola zriadená 10-členná miest
na rada a bolo vytvorených 10 od
borných komisií: ekonomická, vý
stavby a architektúry, organizačno
správna, vzdelávania a mládeže, 
pre pamiatkovú zónu, pre životné 
prostredie, pre kultúru, sociálna 
a bytová, komisia obchodu, služieb 
a dopravy a pre ochranu verejného 
poriadku . 

Politické zloženie rady repre
zentujú výsledky volieb: 
3 poslanci za VPN: JUDr. M. Šim
kovič, Ing. Horník cs;c . .i Encinger 
1 poslanec za SDĽ : Z. ~imkovič 
1 poslanec za SNS: Detáry 
1 poslanec za Stranu slobody: MU
Dr. Černá 
1 poslanec za Stranu zelených: 
Ing. Krížová 
1 poslanec za Demokratickú stra
nu: Ing. arch. Vargová 
1 poslanec za Soc.-demokratickú 
stranu: Grycz 
1 poslanec za KDH: Ing. Lacko 

Po niekol'kodňových pál'avách priš
li dažde a podl'ahla im aj rieka Mora
va. Prívaly vody zmenili nábrežie 
smerom k Devínu na jedno ve/'ké jaze-
ro. 

Snímka zo 4. 8. 1991 pk 

Povedz človeku, že na nebi 
je 9783016583897526 
hviezd, a uveri .ti. Ale r:"apíš 
na lístok "čerstvo natreté" 
a každý probuje, aby sa 
presvedčil 

TUWIM 

Trhový mechanizmus 
Obyvatelia Devínskej Novej Vsi ma
li v pondelok 29. júla 1991 jedi
nečnú príležitosť overiť si fungova
nie trhového mechanizmu v praxi. 
Školenie absolvovali všetci kúpy
chtiví občania , ktorí chceli nakúpiť 
v predajni potravín mi ulici M. Ma
rečka. 
Z dverí sa na nich usmieval nápis 
"PONDELOK VOĽNÝ DEŇ."- sku
točnosť, to dávno známa. (žiaľ). 
Celá záležitosť má len jednu chy
bičku krásy - zatvorené majú aj 
v potrav(nách na lstrijskej ulici -
kvôli dov'qlenke. 
Suma-sumárum - Kto nemal záso
by zo soboty, mal na výber tri mož
nosti: 

Prvá možnosť - zvlášť lákavá pre 
rodiny s malými deťmi a pre dô
chodcov: cestovať za nákupmi do 
Dúbravky. 
Druhá možnosť: vydržať do utor
ka do 1000 hod. (to už budú potravi
ny otvorené). 
Tretia možnosť: umrieť hladom 
(neodporúčam). ' 
Zodpovední (či skôr nezodpovední) 
si pravdepodobne vysvetľujú trho
vý mechanizmus po svojom; tzn. 
"Milý zákazník, trhni si nohou." 
Celú záležitosť-odporúčam do po
zornosti miestnemu zastupiteľstvu. 
Jeden zábavný pondelok nám úpl
ne stačí. 

Oto Balogh 

2. · V rámci organizačného poriad
ku Miestneho zastupiteľstva bola 
schválená organizačná štruktúra 
Miestneho úradu v če l e s predse
dom Ing. Vladimírom Mrázom. 
Súčasťou Miestneho úradu sú od
delenia: organizačno-správne, eko
nomické a oddelenie výstavby. Za 
zástupkyňu starostu bola zvolená 
poslankyňa Ing. Anna Krížová 
a do funkcie miestneho kontrolóra 
Ing. Marián Nemčík. 
3. Vyrovnaný rozpočet miestnej 
samosprávy pre rok 1991 bol 

(Pokračovanie na 2 strane) 

Holubica 
či rybarica? 

Doteraz miestne zastupiteľstvo 
neschválilo symboly mest
skej časti Devínska Nová Ves. Prí
činou sú nejednotné a nedo
statočne vyargumentované názory 
na znak MC, Podstata sporov sa 
točí okolo farebného prevedenia 
a druhu vtáka stojaceho .. tla kríži. 
Väčšine poslancov sa nepáči čer
vená farba štítu, ktorá by podľa he
raldikov mala tvoriť logické pozadie 
striebornej kresbe a ktorá je typic
ká pre podobné štíty v Bratislave 
a okolí. Väčšina poslancov oponuje 
tomuto výkladu, pretože najstaršie 
dochované znaky nie sú farebne 

.prevedené. Podľa nich by pozadie 
malo byť modré, tak ako miestne 
kroje. Spor sa vedie aj okolo druhu 
vtáka. Jedni tvrdia, že ide o holubi
cu Svätého ducha, iní upozorňujú 
na zahnutý zobák, ktorý napovedá, 
že by mohlo ísť' o vodného vtáka, 
ktorého starousadlíci nazývali "ry
barica". Mimochodom, pôvod a tvar 
kríža je jasný. Ide o tzv. maltézsky 
kríž. Definitívne by symboly Devín
skej Novej Vsi mali schváliť poslan· 
ci do konca roka, po predložení od
borných stanovísk kultúrnou komi
siou. 

(cz) 



Príhovor starostu Ing. Mariána Jurčáka 
(Dokončenie z 1 . strany) 
schváleny vo výške 17,93 mil. Kčs 
výdavkov, resp. ·príjmov. Výdavky 
. prezentuje 9,825 mil. Kčs neinves
tičných výdavkov na výkon samo
správnych funkcií mestskej časti 
a 8,005 mil. Kčs na rozvojové pro
gramy. Rozpočtové príjmy predpo
kladajú 8,131 mil. Kčs vlastných 
rozpočtových príjmov, 1,694 mil. 
Kčs neúčelovej dotácie zo štátneho 
rozpočtu republiky a 8,005 mil. Kčs 
investičnej dotácie na rozvojové 
programy. 
4. V spolupráci s Chorvátskym kul
túrnym spolkom boli organizované 
oslavy 450. výročia príchodu 
Chorvátov do Devínskej. Novej 
Vsi. Ich súčasťou bola konferencia 
s medzinárodnou účasťou, sláv
nostná svätá omša a 3. Festival 
chorvátskych piesní a tancov. 
5. S cieľom zabezpečiť verejno
prospešné služby, údržbu a skráš
lenie verejných priestranstiev ako 
i zvýšenie čistoty bola zriadená or
ganizácia mestskej časti DENOVA. 
Jej vedúcim bol menovaný Jozef 
Dzurila. 
6. Za účelom regulovať činnosť 
a ochranu životného prostredia boli 
doteraz schválené tri všeobecne 
záväzné nariadenia mestskej 
časti: 

o miestnych poplatkoch 
o čistote, zbere, odvoze a likvi
dácii tuhého domového odpadu 

- o ochrane prírody v priľahlom 
území rieky Moravy 

Z dôvodu nedostatočného záujmu 
bola od 1. apríla zrušená prevádzka 
detských jasiel na lstrijskej ul. č. 

82. Deti a personál z tohoto zaria
denia boli premiestnené do det
ských jasiel na lstrijskej ul. č. 22, 
ktoré boli kapacitne nevyťažené . 
8. Opustené objekty pamiatkovej 
zóny na uliciach lstrijská a Krasno
armejcov boli zverené do ochran"y 
vybraným záujemcom. 

V termíne sčítania ľudu, v marci 
t.r., žilo na území Devínskej Novej 
Vsí 15 089 trvale bývajúcich 
osôb, z toho 5 226 detí narode
ných od roku 1976 a 975 osôb dô
chodkového veku. Skladba podľa 
národností 
slovenská 13 996 
maďarská 473 
česká 315 
Rómovia 59 
nemecká 22 
poľská 18 
ukrajinská (rusínska) 15 
rus~ 3 
ostatná a nezistená 188 

Zo skladby obyvateľstva vyplýva, 
že sme vďaka sídliskám Podhorské 
a Kostolné mestskou časťou predo
všetkým mladých ľudí. Zaväzuje 
nás to vytvárať podmienky pre ich 
všestranný rozvoj. 

Vera nedoriešených a nerieše
ných problémov má pôvod v nevy
jasnených a nedotiahnutých kom
petenciách medzi mestom a mest
skými časťami. štatút hlavného 
mesta SR Bratislavy bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom až 11. 
júla 1991. Jeho najdôležitejšími po
žiadavkami sú: aby vlastníctvo ma
jetku obce pripadlo mestu ako cel
ku s tým, že jednotlivé veci sa zve· 
ria mestským častiam len "do sprá-

Predstavujeme Ing. Mariána Nemčíka, miestneho kontrolóra . 

Muž zákona a svedomia 
Celkom nezávislou osobou, ktorého činnosť upravuje zákon a zásady miest

neho zastupitel'stva, je miestny. kontrolór mestskej časti Devínska Nová Ves. 
Zodpovedá sa len poslancom a nemá nadriadeného. Jeho šéfom sú zákon 
a vlastné svedomie. Ing. Mariánovi NEMČÍKOVI sme v súvislosti s výkonom 
tohto dôležitého postp položili niekol'ko otázok. 

• Koho a čo môžete kontrolovať, 
kam siaha vaš·a pôsobnosť? 

- Existuje samospráva a štátna sprá
va. Mne vyplývajú úlohy zo zákona, zo 
zásad činnosti a všeobecných závaz· 
ných nariadení mestskej časti. Prípady 
týkajúce sa priestupkového zákona sú 
v našej centrálnej evidencii sťažností, 
oznámení, podnetov a petícií občanov. 
Po našom posúdení ich postupujeme na 
oddelenie priestupkov obvodného· úradu 
a oni tieto prípady postupujú kompetent
ným orgánom, väčšinou polícii. Po ob
jasnení, zistení vinníka, určia sadzbu 
priestupku, uložia pokutu, a táto suma 
by mala prísť do našej pokladnice. 

• Čo môžete riešiť okamžite, na 
mieste? 

- Môžem okamžite dávať návrh sta
rostovi na blokové pokuty do výšky 500 
korún, starosta ma môže k jej uložen iu 
splnomocniť ako i poverených spolupra· 
covníkov. Pri porušení všeobecných zá
väzných nariadení môže starosta uložiť 
pokutu do výšky 5 000 korún fyzickej 
a do 200 000 právnickej osobe. 

• Bola už niekedy táto pokuta ulo
žená? 

- Starosta ešte nevyužil túto mož
nosť, nebola uložená ani bloková poku· 
ta, prakticky sme vyberali len poplatky. 

• Aké druhy priestupkov najčastej-( 
šie riešite a s akými problémami sa 
pri ich riešení stretávate? 

- Väčšinou to nie sú priestupky, ale 
sťažnosti. Rušenie nočného kľudu, me· 
dziľudské vzťahy, nedodržiavanie domo· 
vého poriadku. Sú aj špecifické prípady. 
Zabraňovanie styku s rodinným prísluš· 
nikom, dohľad na skolský prospech. 
V kategórii priestupkov sme riešili na
príklad neoprávnene . obsadené byty 
apod. 

• Môžete uviesť konkrétny, typický 
príklad sťažnosti? 

- Na zmrzlinára z Eisnerovej ulice sa 
sťažovala pani, ktorá býva nad ním na 
prvom poschodí. Kvôli hlučnej prevádz· 
ke žiadala o presunutie stánku ... Pozval 
som ju sem aj s majiteľom, predtým som 
na mieste zistil, že hluk z jeho kompre
sorov nezodpovedá sťažnosti. nako· 
niec z toho vyšlo, že vyrušujú zákazníci, 
ktorí stoja v rade pod jej balkónom, do· 
konca jej tam údajne hádzali kamene 
a mali nejaké slovné potyčky ... Začala 
mať také nároky, aby sa odmontovali aj 
lavičky. Požiadali sme miestne oddele· 
nie polície, aby v tej oblasti zintenzívnili 
kontrolu najmä vo večerných hodinách, 
majiteľa sme požiadali, aby podľa mož· 
nosti presmeroval rad , no a lavičky akosi 

vy" a deľba hlavných príjmov roz
počtu bude v pomere 60:40 v pros
pech mestských častí, pričom 
miestne poplatky budú výlučne príj
mom mestských častí. 

Verím, že v nadväznosti na štatút 
budeme dostatočne vybavení roz-

hodovacími kompetenciami tak, 
aby sme urýchlene mohli prikročiť 
k riešeniu ťažiskových problémov 
Devínskej Novej Vsi v súlade s na
šimi predvolebnými sľubmi: 

vybaviť sídliská na Kostolnom 
a Podhorskom potrebnou in
fraštruktúrou 
vytvoriť možnosti a priestor 
pre kultúrny, spoločenský, fy,:
zický a duševný rozvoj naj
mladšej generácie 
dobudovať sieť obchodov · 
a služieb 

odmontovať nemôžeme, slúžia nielen 
čakajúcim. 

• Existujú po prešetrení sťažností 
víťazi a porazení? Ako z toho vychá
dza občan? 

- Z môjho pohľo.du. Neviem, či je na 
príčine všeobecná situácia v spoločnos· 
ti, ale ľudia sú citlivejší, nervóznejší. 
Konkrétne pri týchto zariadeniach. Hovo· 
~a. že pokým tu neboli, bolo tu fajn, ti
cho, nič ich nerušilo. Vezmime si príklad 
zmrzlinára. Okolo chodia autobusy, 
oproti sa plánuje trhovisko, čo potom? 
V tomto prípade odišla sťažovateľka u ra· 
zená, s pocitom, že jej nechceme po
môcť. Osobne sa snažím posudzovať 
sťažnosti absolútne nestranne. Zobe· 
riem argumenty za a proti, potom vyne· 
siem nejaký ortieľ ... ale myslím si, že 
subjektívny pocit toho človeka zostáva 
negatívny. ' 

• Myslím si, že obyvatel'ov Devín
skej Novej Vsi v súčasnosti najviac 
trápi nedostatočná kvalita služieb po
skytovaných predajňami Jednoty, ne
skorý dovoz pečiva a iné sortimentné 
výpadky, drastické obmedzenie pre
dajného času počas dovoleniek. Máte 
na tieto veci nejaký dosah? 

dokončiť výstavbu školských 
zariadení 
dostavať centrum starej časti 
v zámeroch pamiatkovej zóny 
vytvoriť oddychovo-rekreačne 
zóny 
dobudovať ekologické stavby 

Vážení spoluobčania, 
som nesmier

ne rád, že sa k Vám môžem priho
voriť na stránkach prvého miestne
ho, pravidelne vychádzajúceho ča
sopisu. Dúfam, že všetci spo ločne 
svojimi informáciami , radami a prí
spevkami budeme postupne zvyšo
vať jeho úroveň. 

Pri plnení tejto túžby prajem všet
ko najlepšie vydavaterovi, redakto
rom a ostatným spolupracovníkom. 

Ing. Marián JURČÁK 
starosta 

- Jednota tu má všetky predajne, čiže 
monopol, a vzťahuje sa na nich ešte stá
le zákon o družstevníctve. Hocikto môže 
podať na nich sťažnosť, pričom ja mô· 
žem požiadať o vykonanie kontroly štát
nu obchodnú inšpekciu alebo hygieni· 
kov. Na neskorý rozvoz pečiva sa sťažo· 
valo viac ľudí. Jednota sa odvoláva na 
pekárne. Myslím si, že svoj podiel na 
tom má aj rozvoz, ale je to len vec vedú· 
ceho. Keď povedia, že zjednajú nápra
vu, a tá neprichádza. ani o mesiac, ani 
o dva, je to zasa len byrokratická záleži
tosť. Môžem osobne kontrolovať len tie 
podniky a zariadenia, ktorých zriaďova
teľom je miestne zastupiteľstvo. 

• Súkromný predaj, ktorý by mohol 
predajniam Jednoty čiastočne konku
rovať, je zatial' odkázaný na provizór
ne trhové priestory, nevzhl'adné búdy, 
predaj z áut. Dá sa kontrolovať najmä 
kvalita a hygienická úroveň predaja, 
ako aj čistota v okolí provizórnych 
trhovísk? 

- Na organizačno-správnom oddelení 
MÚ vydávame povolenia ·na obchodno· 
podnikateľskú činnosť, k výrobnej a inej 
sa vyjadruje starosta. Pripravili sme po· 
kyny pre predaj, nemáme zatiaľ trhovis· 
ko, len vyhradené verejné priestranstvá, 
na ktoré sa vzťahuje poplatková povin
nosť. Dobrovoľný pracovník na ulici M. 
Marečka vyžaduje okrem povolenia aj 
dodržiavanie čistoty, kultúry a hygieny 
predaja. Každý chce totiž len predávať, 
a s tým druhým je to horšie. Neznalosť 
nariadenia neospravedlňuje, takže pra
covník s oprávnením kontroly obdržal 
bloky, ktorých číslovanie a kópie sú do
statočnou kontrolou, že peniaze idú sku· 
točne do obecnej pokladnice. · 

• Otázka na záver. Kto kontroluje 
kontrolóra? 

- Jednoznačne poslanci miestneho 
zastupiteľstva. · 

Zhováral sa IVO GRYCZ 

v rámci kultúrneho leta v Devínskej ,~ovej V~i Vám .ponúkame: 
18. 8. Folklórny súbor "~EZ~,NKA ~ Bra~1sl~vy 

25. 8. Folklórny súbor "JANOSIK" voJensky subor z Brna. 
1. 9. Folklórny. súbor "DIMITROVE~" z ~rati~lavy, , 

v prípade nepriaznivého počasia budu vystupen1a v sale kulturneho 
strediska lstrijská 2. 

z činnosti futbalového oddielu (FO) TJ Lokomotíva Devínska Nová Ves 
0 niekoľko dní sa začínajú v našom 
meste futbalové súťaže riadené 
Bratislavským futbalovým zväzom 
(SFZ). 

Nebudú v nich chýbať ani futbalisti 
z Devínskej Novej Vsi. 
Farby nášho oddielu budú hájiť 
mužstvá sen iorov A, semorov B, 
staršieho dorastu, mladšieho do
rastu starších žiakov A, mladších 
žiako'v A, mladších žiakov B a naj
mladšie ná
deje družstvo prípravky. 
Jednotlivé mužstvá budú hrať v na
sledovných súťažiach. 
Seniori "A": Bratislavská diví-

Seniori "8": 

zia: najvyššia sú
ťaž riadená BFZ 
z ktorej je priamy 
postup do ll . SNL. 

mestská súťaž -
víťaz postupuje do 
Bratislavskej diví
zie . 

Starší dorast: Bratislavská div' 
zia st. dorast• · ví
ťaz postupuje pria
mo do ll. doraste
neckej ligy. 

Mladší dorast: mestská súťaž ml. 
dorastu. 

Tak isto všetky žiacke mužstvá sú 

zaradené do mest
skej súťaže (1. A. 
trieda) 

Dňa 1. 8. 1991 prebehlo na BFZ 
vylosovanie súťaží: 
Naši seniori "A" sa stretnú v 1. kole 

na domácom ihris
ku 18. 8. 91 
o 16.30 hod. 
s muž-
stvom Rapidu. 
V predzápase 
o 14.30 h nastúpia 
seniori "B" muž
stva proti mužstvu 
Rapidu "B". 

Deň predtým v sobotu nastúpia v 1. 
kole o 16.30 hod. 
st. dorastenci proti 
st. dorastencom 
Rapidu a v pre
dzápase 
o 14.30 hod. ml. 
dorastenci proti 
ml. dorastencom 
Petržalky. 

V 2. kole hrajú všetky naše muž
stvá na ihrisku Da
nubius Bratislava 
okrem "B" senio
rov, ktorí odohrá
vajú svoje stretnu
tie v Čuňove . -

Kompletné vylosovanie súťaží našich družstiev 

Kompletné vylosovanie súťaží našich mužstiev: . 
"A" seniori: 1. kolo D.N.Ves-Rap1d neder a 18. 8. - 16.30 

2. kolo Danubius-D.N.Ves sobota 24. 8.- 13.00 
3. kolo D.N.Ves-Lamač nedeľa 1. 9.- 16.00 
4. kolo Poz. Stavby-D.N.Ves sobota 7. 9.- 10.30 
5. kolo D.N. Ves-Matador nedeľa 15. 9.- 16.00 
6. kolo Devín-D.t~ . Ves sobota 21. 9. - 14.00 
7. kolo D.N. Ves-SKP juniori nedeľa 29. 9.- 15.30 
8. kolo Vinohrady-D.N. Ves sobota 5.1 O. - 13.00 
9. kolo D.N.Ves-Trnávka nedeľa 13.10.-15.00 

10. kolo Krasňany-D.N.Ves sobota 19.10. - _10.30 
11 . kolo D.N.Ves-Kablo nedeľa 27.10.- 14.30 
12. kolo Jarovce-D.N. Ves nedeľa 3.11. - 14.00 
13. ko lo Lokomotíva-D.N. Ves neder a 1 0.11. - 10.30 

Star:ií dorast: 1. kolo D.N. Ves-Rapid 
2. kolo Danubius-D.N. Ves 
3. kolo D.N. Ves-Lamač 
4. kolo Poz. Stavby-D.N. Ves 
5. kolo D.N. Ves-Dúbravka 
6. kolo Svätý Jur- D.N. Ves 
7. kolo D.N.Ves-Vajnory 
8. kolo Inter "8"-D.N.Ves 
9. kolo D.N. Ves-Trnávka 

10. kolo Doprastav-D.N.Ves 
11 . kolo D.N.Ves-Spoje 
12. kolo Jarovce-D.N. Ves 
13. kolo Lokomotíva-D.N. Ves 

sobota17. 8.-14.30 
sobota 24. 8. - 9.00 
sobota 31. 8. - 14.00 
sobota 7. 9. - 8.30 
sobota 14. 9. -14.00 
nedeľa 22. 9.- 13.30 
sobota 28. 9.- 13.30 
nedeľa 6.1 O. - 9.00 
sobota 12.10.-13.00 
nedeľa 20.10.- 10.30 
sobota 26.1 O. - 12.30 
nedeľa 3.11. - 12.00 
nedeľa 10.11.- 8.30 

Mladší dorast: 1. kolo D.N. Ves-Petržalka 
2. kolo Danubius-D.N. Ves 
3. kolo D.N. Ves-Lamač 
4. kolo Poz. Stavby-D.N. Ves 
5. kolo D.N. Ves-Dúbravka 
6. kolo Devín-D.N. Ves 
7. kolo D.N. Ves-Vajnory 
8. kolo Inter "8"-D.N.Ves 
9. kolo D.N. Ves-Trnávka 

10. kolo Doprastav-D.N.V.es 
11. kolo D.N.Ves-Spoje 
12. kolo Slovan "8"::..D.N.Ves 
13. kolo Lokomotiva-D.N.Ves 

"B" seniori: 1. kolo D.N.Ves-Rapid 
2. kolo Čuňovo-D.N.Ves 
3. kolo D.N. Ves-Lamač 
4. kolo Rusovce-D.N.Ves 
5. kolo D.N. Ves-Dúbravka 
6. kolo Svätý Jur-D.N. Ves 
7. kolo D.N.Ves-Ekonóm 
8. kolo Vinohrady-D.N. Ves 
9. kolo D.N. Ves-Trnávka 

10. kolo Doprastav-D.N.Ves 
11. kolo D.N.Ves-Marezgues 
12. kolo Patrónka-D.N. Ves 
13. kolo Lokomotíva-D.N. Ves 

sobota 17. 8. - 16.30 
sobota 24. 8. - fLOO 
sobota 31. 8 . .:'-16.00 
sobota 7. 9. ~ 12.30 
sobota 14. 9.- 16.00 
sobota 21. 9. - 12.00 
sobota 28. 9.- 15.30 
nedeľa 6.1 O. - 11.00 
sobota 12.1 O. - 15.00 
neder a 20.1 O. - 12.30 
sobota· 26.10.-14.30 
sobota 2.11. - 8.30 
nedeľa 10.11.-14.30 

nedeľa 18. 8. - 14.30 
nedeľa 25. 8.- 16.30 
nedeľa 1. 9.-14.00 
sobota 8. 9. - 16.00 
nedeľa 15. 9.- 14.00 
nedeľa 22. 9.- 15.30 
nedeľa 29. 9.- 13.30 
sobota 5.10. -15.00 
nedeľa 13.10.-13.00 
nedeľa 20.10.-14.30 
nedeľa 27.1 O. - 12.30 
nedeľa 3.11. - 14.00 
nedeľa 10.11.-12.30 

Súťaž žiakov začína začiatkom septembra a vylosovanie dodáme. Týmto pozývame vše!kX,ch priaznivcov futbalu na. vš~t~y _naše. str-:~nutia. 
Dúfame, že si nájdete cestu na naše ihrisko a povzbudíte našich chlapcov. Výbor FO urobi vsetko preto, aby ste sa u nas c1t1ll co na11eps1e... 



(cz) - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch 
v Devínskej Novej Vsi, ktoré platí od 1. júna, bolo doplnené 1. augusta 
miestnym zastupitel'stvom o ustanovenia upravujúce najmä jeho vý
kon v praxi. Zasadnutie pléna bolo poznačené slabou účast'ou po
slancov, a tak 18 hlasov prítomných, znamená trojpätinovú väčšinu 
potrebnú pre schválenie tohto nariadenia. Spolu s dopinkami vojde 
do platnosti 15 dní od zverejnenia. 

Dovolenky ovplyvnili 
účasf poslancov 

Poplatky
poriadok

kontrola 
Miestne zastupiteľstvo rozhodlo 

o zlúčení komisie životného pro
stredia s komisiou verejného po
riadku , ktorá nevyvíjala dostatočnú 
aktivitu. Poslanec mestského za
stupiteľstva F. Granec vyzval v tej
to súvislosti všetkých poslancov 
k väčšej aktivite pri potieraní javov, 
ktoré v súčasnosti strpčujú život 
občanom mestskej časti a súvisia 
najmä s poriadkom a čistotou, kva
litou poskytovaných služieb a ne
vhodným predajným časom. 

Poriadku sa dotýkajú aj schvále
né zásady činnosti, ktoré vymedzu
jú postavenie, pôsobnosť, povin
nosti a oprávnenia miestneho kon
trolóra. Rámec jeho pôsobnosti sa 
viaže predovšetkým na kontrolu ho
spodárenia a spravovania majetku 
MČ, ale môže požadovať od všet
kých subjektov pôsobiacich na úze-· 
mí MČ dodržiavanie záväzných na
riadení. 

Prax si vyžiadala, aby do tvorby 
doplnkov nariadenia o poplatkoch 
vstúpili aj zamestnanci miestneho 
úradu. Na podstate nariadenia to 
nič nemení, poplatky ostávajú 
v rovnakej výške. Bolo nutné upres
niť ich platenie, kde sa vyšlo 
v ústrety podnikateľom, ktorí chcú 
odvádzať peniaze v kratších inter
valoch . 

Poslanci nesúhlasili s vyňatím 
140-tich podnikových bytov BAZ 
z bytového fondu, pretože sa vy
skytli pochybnosti o využití týchto 
garsoniek na komerčné účely a nie 
na ubytovanie zamestnancov pod
niku. V súčasnej kritickej bytovej si
tuácii si Bratislava takýto luxus do
voliť nemôže. Starosta vyvolá k ce
lej záletitosti rokovanie so žiadate
rom, na ktorom by sa žiadosť bliž
šie vysvetlila. 

miestneho zastupiteľstva a o ko
nečnom znení názvov týchto ulíc 
rozhodne októbrové mestské za
stupiteľstvo. 

Kto by nepoznal túto na pohľad droo
nú vecičku. Nemýlite sa je to obyčaj
ný odpadový kôš. 

Nájst' ho na každých desiatich, či 
dvadsiatich metroch bolo našim žela
ním na sídlisku Stred už dávno. V ča
se uzávierky tohoto čísla sme ich na 
ploche 2 ha v oddychovej zóne napo
čítali celkom dva. 

Na jednej strane uvažujemp ako na
učit' ľudí udržat' čistotu a poriadok, na 
druhej hľadáme odpoveď na otázku: 
,.Kto ich zabezpečí a kde zoberie pro
striedky?" 

Akoby mal 
slúžil' 

V záplave riovín , časopisov, 
magazínov a ostatných periodík 

sa naraz objavuje opäť ďalší titul 
- nový časopis - DEVínsky EX
pres. Co od neho my čitatelia oča
kávame?. 

Aby bol skutočne náš. Aby nás 
informoval o dianí v našej mestskej 
časti , aby pomáhal riešiť problémy, 
ktorých je tu neúrekom, aby hľadal 
odpovede na otázky predovšetkým 
nás občanov, nezávisle na tom, či 
sme zo starej časti alebo nových 
sídlisk. Aby venoval pozornosť vý
chove , kultúre , športu, zdraviu , 
proste každodennému životu v De
vínskej Novej Vsi. 

Aby sa nebál pichnúť aj do "osie
ho hniezda", ale aby nezabúda! aj 
pochváliť ak si niečo , či niekto po
chvalu zaslúži. 

Iste nám jednotlivcom i spoloč-

obecné paragrafy • obecné paragrafy • obecné praragrafy 

1 Ako predával' 
Pokyny prednostu Miestneho 
úradu v Devínskej Novej Vsi o vý
kone obchodnej činnosti na vy
medzených priestoroch. 

Pri vykonávaní obchodnej čin
nosti je potrebné dodržať pravidlá, 
ktoré sú určené nasledovne: 

1) Predávajúci je povinný podáť 
žiadosť na Miestny úrad (MU) v De
vínskej Novej Vsi, lstrijská ul. č. 49 
na oddelení organizačno-správnom 
(Ing. Karovič) o vydanie povolenia 
predaja. V žiadosti uvedie aký to
var chce predávať. 

2) Pri trvalom získaní peňaž
ných príjmov (podnikateľská čin
nosť) je potrebné predložiť opráv
nenie na podnikateľskú činnosť. Pri 
predaji záhradkárskych prebytkov 
je potrebné predložiť doklad 
o vlastníctve záhrady. 

3) Uvedené doklady, ako aj do
klad o zaplatení poplatku, sú predá
vajúci povinní predložiť na požiada
nie kontrolnému orgánu (MÚ, ObÚ, 
polícia). 

4) Poplatok pri vykonávaní ob
chodnej činnosti je stanovený 
v zmysle všeobecného záväzného 
nariadenia o po~latkoch vo výške 
10,- Kčs za 1 m užívania verejné
ho priestranstva za deň . Poplatok 
je možné uhradiť na MÚ alebo pria
mo na mieste predaja pracovníkovi 
poverenému vyberaním poplatkov. -

Veď Devínska Nová Ves má bo
haté kultúrne, športové i spoločen
ské tradície ale aj súčasnosť. Roz
výj;;tť ich znamená odovzdávať ich 
posolstvo ·novým, mladým i ostat
ným spoluobčanom. Iste dá o sebe 
vedieť Chorvátsky kultúrny spolok, 
športovci-tenisti, šachisti, karatis
ti. . . Miestne podniky - Bratislav
ské automobilové závody, Tehelňa 
a ďalší. Devínska Nová Ves je čas
ťou mladých. Aj tí majú priestor in
formovať o svojej činnosti, o svojich 
plánoch a zámeroch. Priestor vy
užijú iste aj školy a predškolské za
riadenia. No a v neposlednom rade 
aj súkromníci vari ponúknu svoje 
služby práve prostredníctvom náš
ho časopisu. Ľudí mimoriadne zau
jíma čo, kde môžu kúpiť , kde im čo 
dokážu spraviť, opraviť, ponúknuť. 

Takže -dobrý štart a dobrý vietor 
do plachiet novému časopisu . 
Nech sa mu darí, aby sme ho mali 
radi, aby sme netrpezlivo čakali 
každé nové číslo. 

-op-

5) Predávajúci sú povinní do
držiavať pri predaji základné hygie
nické predpisy. Registrovaní sú po
vinní na viditeľnom mieste čitateľne 
uviesť svoje meno a miesto trvalé
ho pobytu. Všetci predávajúci mu
sia mať ozn.1čené výrobky · cenov
kami. 

6) V prípadoch znečisťovania 
predajného priestoru, neúplnosti 
potrebných dokladov, predaja bez 
úhrady poplatku, je možné udeliť 
predávajúcemu blokovú pokutu do 
výšky 500,- Kčs. V prípado~h poru
šovania zákona 372/1990 Zb. 
o priestupkoch, bude priestupok 
hlásený na Obvodný úrad Bratisla
va IV. Ide napríklad o tieto priestup
ky : 

- poškodenie na 'cene, akosti , 
množstve, alebo hmotnosti pri pre
daji tovaru alebo poskytovaní slu
žieb (pokuta až do 5 000 Kčs) 

- neoprávnené vykonávanie ob
chodnej, výrobnej alebo inej zárob
kovej činnosti (pokuta až do 10 000 
Kčs) 

- znečisťovanie verejného prie
stranstva (pokuta až do 1 000 Kčs) 

S prípadnými zmenami budú pre
dávajúci včas oboznámení. 

Ing. Vladimír MRÁZ 
prednosta miestneho úradu 

Najviac 
nezávislých 

Miestne zastupiteľstvo pred
stavuje v súčasnosti 29 po
slancov, ktorých kandidovalo 
7 strán a hnutí. Príslušnosť po
slancov k politickým zoskupe
niam je v súčasnosti problema
tická, pretože medzičasom do
šlo k mnohým politickým zme
nám a viacerí poslanci sa cítia 
byť nezávislí na stranách a hnu
tiach, ktoré ich kandidovali v je
senných komunálnych voľbách. 

Z pôvodnej VPN, ktorá má 
v súčasnosti'11 mandátov, sa 
3 poslanci hlásia k HZDS 
a 1 k VPN, 6 poslancov je nezá
vislých. Uvádzame ďalej počty 
poslancov tak, ako boli zvolení 
za jednotlivé strany a hnutia: 
Strana slobody-S, KDH-3, 
SNS-3, SDĽ-3, DS-2, Soc. 
dem.-2, SZ-1. 

Diskusia poslancov sa týkala 
konkrétnych aktivít starostu a šta
tút hl. mesta SR Bratislavy, ktorý 
bol schválený 11. júla, Obsahuje 
100 stránok a vytvorí rámec pre ak
tivity komisií miestneho zastupiteľ
stva. Poslanci sa tiež zhodli na po
stupe pri zmene názvov ulíc: Kríž
nej, Krasnoarmejcov a Ferdinanda 
Cvečku. V prípade prvej menova
nej ulice budú občania tejto ulice 
hlasovať o novom názve (Priebež
ná, Prielazná, Delená), li ďalších · 
dvoch o potrebe zmeny názvu. Ob
čania budú môcť svoj názor vyjadriť 
na verejných zhromaždeniach, ich 
námety sa dostanú na rokovanie 

nosti chýba k spokojnosti toho ešte ·----------- Uvedený orientačný prehľad 
ukazuje, že nikto v pléne nemá 
rozhodujúcu prevahu, ·a tak sa 
rozhodnutia miestneho zastupi
teľstva rodia dosť ťažko. 

vera. Ani nový časopis si nebude 
klásť ciele nájsť na všetky problé
my recept ako hovorí vydavateľ vo 
svojom príhovore. Môžeme mu 
však pomôcť. Nakoniec bez nás či
tateľov, prispievaterov a spolupra
covníkov by nemal vý.znam. A že je 
čo riešiť , o čom písať , na čo upozor
ňovať, eo-to pochváliť , ale aj kritizo
vať , podeliť sa s dobrými radami 
a skúsenosťami, o tom niet pochýb. 

• Redakcia časopisu DEVínsky 
EXpres hľadá kolportérov z De
vínskej Novej Vsi na predaj svoj
ho časopisu dvakrát v mesiaci. 
Záujemcovia prihláste sa v in
Jertnej kancelárii DEVínskeho 
EXpresu na ul. Krasnoarmejcov 
14 z dvora (za poštou) denne od 
15.00 do .19.00 hodiny. 

(cz) 

Niektorí l'udia začnú ho
voriť o chvíl'u skôr, než' za
čnú myslieť 

LA BRUVÉRE 

Ako inzeroval' • ako inzeroval' • ako inzeroval' 
Inzerovať v našom časopise možno poštou alebo osobne. Poštou zaslaný lístok musí obsahovať 
text inzerátu, rozsah, výpočet ceny, kompletnú adresu inzerenta, číslo občianskeho preukazu (aby 
sa nezneužívali inzeráty); · .. 
Kópiu dokladu o zaplatení, požiadavku na umiestnenie inzerátu. 

v texte je potrebné používať spisovné výrazy. Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. Inzeráty na zna~ku si treba vyzdvih~úť v _inzertn_ej k~ncelár~i._lnzertná kan~elári': sídli 
v priestoroch obchodu a sluz1eb DEVEX v Dev1nskeJ NoveJ Vs1 na uhc1 KrasnoarmeJCOV c. 14 
-z dvora (za poštou). Je otvorená denne od 15.00 do 19.00 hod. 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno- obyčajná sadzba (vrátane čiarok, pomlčiek) = 0,50 Kčs 
1 písmeno - polotučná sadzba (vrátane čiarok, pomlčiek) = 1 Kčs 
1 /4 strana = 967 Kčs 
1 /2 strana = 1900 Kčs 
1 ·strana = 3800 Kčs 
Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane + 1 OO % 

za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5 % 
Zl'avy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 1 O % 

pri celoročnej objednávke - 20 % 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka- Bratislava mesto: č. 8249-062/0200 
Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: DEVínsky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9 

Inzertné 
rubriky 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hl'adá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05- byty 
06 - nehnutel'nosti (kúpa, predaj) 
07 - zoznámenia 
08 - rozličné 

Kúpim 
vel'ký 
Francúzsko-Slovenský 

a 
Slovensko-Francúzsky 
slovník 
zn.: ponúknite 

( 01- KÚPA ) 

Kúpim staré mince a iné neplatné 
zn. : platidlá 

( 02 - PREDAJ ) . 

• Predám nový farebný teievízor 
zn. Samsung, uhlopr. 37. Pred

nosti: (autom. vyhľadávanie pro
gramov, diaľkové ovládanie, 
program. , vypínanie prijímača, 
scart, 39 programov.) 

Zn. 10500 

• Predám známky česko-Sloven
ska ročníky 1980, 1981, 1982, 
1983 štvormo (štvorbloky ale re
zané len 1 x ). za 2700,- Kčs . 

Zn. Komplet 

Srdečne Vás pozývame 
· na príjemné posedenie 
do denného a nočného 

baru 

ISTRIA 
lstrijská ulica - Devínska Nová Ves 

denne od 12.00 do 05.00 hod. 
• Predáme veľmi lacno sadrové 
bloky a úlomky vhodné ako výplňo
vý materiál pre stavebníkov. tel.: 
21 1 801 - protetika 

• Predám obraz: Trnovecký háj 
od Ladislava čemického. 

Zn. 7500 

( 03- VOĽNÉ MIESTA ) 

ponúkam _ 

Firma DEVEX hľadá neza
mestnaného predavača-preda
vačku od 1. 10. 1991. Záujemco
via zašlite prihlášky s príslušný
mi údajmi na adresu DEVEX, 
841 07 Kalištná 9, Bratislava. 

( 04 - SLUŽBY ) 

• Prenajmem skriňovú AVIU 30. 
tel. 242 196 

• Firma DEVEX hľadá najradšej 
v Devínskej Novej Vsi pre znač
ný záujem zákazníkov súkrom
níka stolára na výrobu dreve
ných rámčekov na obrázky a ob
razy. Zároveň súkromníka, . ale
bo firmu zabezpečujúcu rámo
vanie obrazov. 

• Hľadám stolárov na výrobu 
úžitkových predmetov a byto
vých doplnkov z Devínskej No
vej Vsi . 

- tel. 775 275 večer 

Neviete čo 
so starými 
vecami? 

.. 

ľ 
:>ľa 
~ 
ŕl 

:\.." Ponúknite ich! ~~ Zn.: Vyberieme 
a dohodneme sa 

( 05- BYTY ) 

Vymením 4-izbový štátny byt na 
síd-
lisku Stred (pri pošte) za podobný, 
príp. veľký 3-izbový byt na sídlisku 
Podhorské, Kostolné, alebo vo IV. 
obvode. Tel.: 775 452 

( 06 - NEHNUTEĽNOSTI ) 

Kúpim záhradu s vodou vo IV. ob
vode. tel. : 760 183 

( 08 - ROZLIČNÉ ) 

Kto naučí v Devínskej Novej Vsi 
dvoch chlapcov základom tenisu? 

Tel.: 775 452 



l SPOLOČENSKÁ KRONIKA l 
( ZOSOBÁŠILI SA )) 
na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Dev. Nová Ves: 

Na Vaše snímky, fotozábery, fotoreportáže sa teší redak
cia DEVínskeho EXpresu 

Ing. Ladislav PIKNA 
a 

Ing. Katarína KRÍŽOVÁ 
Mikuláš KESZI 

a 
Alena LISÁ 

BUl VAN COUNG a 
Viera MAJZELOVÁ 
Ľubomír BUZÁK a 
Eva HALIŠČÁKOVÁ 

Pričasto dovol'ujeme všed
ným veciam, aby prerástli 
lepšiu stránku našej pova
hy, a preto treba, aby sme 
si aspoň raz za deň prečíta
li pár veršov, zaspievali si 
alebo sa pozreli na obraz 

GOETHE 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

Pavol ŠIKULA 
Jakub ŠUBÍN 
Katarína POLÁKOVÁ 
Terézia FARENZENOVÁ 
Vladimír VYHLÍDAL 
Rudolf VAVROVIČ . 

Hoci sme zažili aj dostatok daždivých dní ani o tie slnečné sme celkom ukrátení 
neboli. Deti v jasliach na lstrijskej ulici sa tešili slniečku dvojnásobne. Malá 
,.fontána" s bazénom urobili radosti až-až. Snímka pk 

-: Pozvánka 

Znakom stáročnej prítomnosti kresťanstva na území Devínskej Novej Vsi 
je rím. katolícky kostol, vybudovaný na miernom svahu, v súčasnosti sa 
trochu strácajúci medzi novými bytovkami a pôvodnou zástavbou obce. 

Farský kostol Ducha Svätého postavili na základoch staršieho kostola 
asi v r. 1580. Okolo kostola bolo murované opevnenie , ktoré zlikvidovali 
až v 20. storočí. 

V minulom roku začala celková obnova kostola. V blízkom čase sa 
ukončí obnova exteriéru a jeho ochrana pred vlhkosťou . V ďalších mesia
coch sa obnoví interiér podla pripravovaných architektonických plánov. 

Bohoslužby sú v kostole okrem mimoriadnych výnimiek každodenne. 
V nedel'u pravidelne dopoludnia o 8.00 hod. a 10.30 hod. . 

večer o 19.00 hod. 
Od 1. januára 1991 bolo v tomto kostole pokrstených už okolo 200 

nových obyvateľov- Dev. Novej Vsi . Aj na nich a na ich rodinách bude 
záležať, či v našej obci bude duchovná orientácia základom pre tvorbu 
budúcnosti. 

Túto časť nášho časopisu 
chceme venovať, ako už sám ná
zov napovedá spoločenským 
udalostiam v Devínskej Novej 
Vsi. Naplniť ju, aby bola pútavá 
môžeme iba spoločne. Redakcia 
privíta každý dobrý námet a ra
du, no najmä spoluprácu. 

Preto Vás čitatel'ov prosíme, aj 
pri hodnotení nášho prvého čís
la, o zhovievavosť. Snažili sme 
sa získať materiály od Miestneho 
úradu, s ktorým sme nadviazali 
úzku spoluprácu, od priatel'ov 
a známych. Zachytiť dianie v ce
lej Devínskej Novej_ysi nám môž
te však pomôcť vy všetci čitate
lia. Už teraz sa tešíme na Vaše 
príspevky, postrehy, príbehy, fo
tografie... prosto na "farby", 
ktoré budú "mal'ovať" náš časo
pis. 

Nezabudnite na možnosť pro
stredníctvom nášho časopisu 
žiadať qdpovede na Vaše otázky 
od poslancov, Miestneho úradu, 
zodpovedných za služby ... 

Nám sa môže stať; Vy však ne
zabudnite na svojich blízkych, 
sus_edov, priatel'ov, známych. 
Veď len také jubileá sú vzácnou 
príležitosťou potešiť... l poďa
kovať a pochváliť v novinách, či 
časopise nebýva každodennou 
udalosťou... · 

Vydali sme sa na cestu slúžiť. 
Pozývame aj Vás. 

Redakcia 

Nezabudnite 
Od 15. do 31. augusta 1991 ma
jú meniny: 15. 8. - Marcela, 16. 
8. - Leonard, 17. 8. - Milica, 
18. 8. - Elena, 19. 8. - Lýdia, 
20. 8.- Anabela, 21. 8. - Jana, 
22. 8. - Tichomír, 23. 8. - Fi
lip, 24. 8. - Bartolomej, 25. 8. 
- Ľudovít, 26. 8. - Augustín, 
29. 8. - výročie SNP, 30. 8. -
Ružena, 31. 8. - Nora. 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: vo 
štvrtok a v sobotu o 19.45 hod 
v nedefu 17.15 a 19.45 hod. 
15. 8. - Bláznivý jed. špan. 
M. P. 12 
17.-18. 8. - Rozkaz pán gene
rál. špan. M. P. 12 
22. 8. - Smrtonosná pasca. 
USA. MN 
24.-25. 8. - Divokosť v srdci. 
USA. MN 
29. 8. - Hracia skrinka. USA. 
MN 
31. 8.-1. 9. - Spútaj ma. špan. 
MN 

Mládežníce predstavenia: 
v sobotu o 17.15 hod. 
17. 8. - Bláznivý jed. špan. 
24. 8. - Báječná chvíla. USA 
31. 8. - Sláva. USA 

Detské predstavenia: v nede
fu o 15.15 hod. 
18. 8. -Zanikajúci svet. juh. 
25. 8. - O maškrtnom medve
ďovi. sov. 

Právny 
poradca 
Máte pocit právnej neisto

ty? Neviete sa orientovať 
v nových právnych vzťa
hoch? Nepoznáte svoje prá
va? Neviete, kde a ako uplat
niť svoje nároky? Potrebujete 
poradiť v konkrétnych práv
nych situáciách a problé
moch? Súvisia Vaše právne 
otázky s Vašim bezprostred
ným okolím? 

Ak áno, tak poradcom a po
mocníkom sa stane náš dvoj
týždenník. V spolupráci 
s právnikmi Vám zabezpečí
me rozšírenie právnych zna- l 
lostí, lepšiu orientáciu v rých
lo a podstatne sa meniacom 
právnom poriadku. 

Dnes, keď kvalitná rada (a 
rada právnika obzvlášť) stojí 
vel'a peňazí, Vám stačí inves

. tovať iba do nášho časopisu 
a získate právnu radu. 

Preto očakávame Vašu spo
luprácu. Svoje právne problé
my a otázky, ktoré Vás zaují
majú napíšte na našu adresu 
a my sa postaráme aby ste 
dostali odpoveď. MiŠ 

Firma DIO OPTICA spol. -s r. o. ponúka 
boutique, súkromným predajniam, očným 
optikám a všetkým podnikateľom so záuj
mom o odber vo veľkom široký sortiment 
slnečných okuliarov - cca 300 modelov 

·(pánske, d§lmske, detské, športové, helio
matické). Dalej ponúkame cca 150 mode
lov rámov na dioptrické okuliare a hotové 
dioptrické okuliare na čítanie (polovičné) . 
Pozývame Vás do našej firmy na Súlov
skéj 34, 821 05 Bratislava (Prievoz), tele
fón 223 240 (220 778). 

Jednota SD priemyselný tovar; M. Marečka 6; 
D. Nová Ves 
otvorené: 
Ut.-Štv.10-12.30 14.30-18 
piatok 10-12.30 14.30-19 
sobota 8- 12.00 
ponúka: 
Demižóny 5 L, 1 O L-, 15 L, 20 L, 25 L, 35 L, 
Primalex; maliarske potreby, 
Taniere v sadách, hrnky, poháre 
Rôzne nástroje, vodoinštalačný tovar. 

Vykonávam stierku, malby, nátery. 
Predám stierku, farbu na fasády. · 
MRAVEC Ľubomír, Uhrovecká č. 8, ONV, 
tel. č. 775 663. 

Oznamujeme cteným zákazníkom, že v sobo
tu 31 . 8. o 16.00 hod. bude v cukrárni u ZUZ
KY na Pieskovcovej ul. č. 1 v Devínskej Novej 
Vsi 

DETSKÁ MÓDNA PREHLIADKA 
pani Márii Čellárovej, na ktorú Vás srdečne 
pozývame. 

Redakcia časopisu DEVínsky EXpres 
hl'adá kolportérov z Devínskej Novej 
Vsi. Záujemcovia prihláste sa osobne 
v inzertnej !<ancelárii v priestoroch ob
chodu a slu-žieb DEVEX na sídlisku 
Stred za poštou v prac. dni 15.00-H.qo 
hod. alebo telefonicky na č. t.: 775 275 

llii CQYIT~IL rK\ eQ) ILTI ~~~ 
Hydrostav Bratislava 

Potrebujete ubytovanie 
a iné služby v Bratislave? 

Informujte sa na t. č. 3718 22 alebo 37 44 61 

ponúkame Vám 

•!• ubytovanie v hoteli "B" 
•!• celodenné stravovanie 
•!• zasadaciu miestnosť 
+ ubytovaným hosťom podávame na požiadanie 

raňajky aj v nedel'u 
+ z oblasti fyzikálnej terapie saunu, rôzne druhy 

masáží 
+ pranie osobnej bielizne 

Navštívte nás, vynasnažíme sa Vám vytvoriť prostredie na prí
jemné posedenie ešte stále v horskom prostredí Bratislavy 

sme tu pre Vás O sme tu pre Vás O sme tu pre Vás O sme tu pre Vás O sme tu pre Vás 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA 
srdečne Vás pozývame do novootvorených priestorov - obchod a služby - DEVínsky 

EXpres v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, na ul. Krasnoarmejcov 14 z dvora (za poštou). 

V OBCHODE ponúkame: 
bytové doplnky: drevené rámčeky na fotografie a obrázky 

zarámované obrázky (od originálov po reprodukcie) drobné plastiky 
kaktusy, stojany na kvety 

slnečné okuliare 
bižutériu 
kozmetiku 
rôzne (knihy o súkromnom podnikaní, o kvetoch, detské čiapky-šiltovky, videokazety 

čisté i nahrávky, ochranné obaly na videokazety, stolárske hoblíky š 38, 45, 
48 cm, časopis Discobox ... ) 

V OBLASTI SLUŽIEB: 
tlačiarenské služby všetkého druhu: navštívenky, svadobné, promočné, maturitné ozná-
menia, tlačivá, katalógy a pod. · 
inzertné služby: v časopise DEVínsky EXpres. 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 



Bratislavské 
l kuriozity 
ajbohatšou floristickou lokali
u na území Bratislavy je Devín
a Kobyla s teplomilnými leso
epnými spoločenstvami. Od roku 

B64 je štátnou prírodnou rezervá
ou na rozlohe 27,97 ha. Len na 

1
evínskej Kobyle rastie napr. reše
ak skalný (Rhamus saxatilis), ihli
·a nízka (Ononis pusilla), smyr
ium prerastené (Smyrnium perfo-
3.tum), hrachor sférický (Lathyrus 
phaericus). 

ajvýznamnejším paleontologic
ým náleziskom v Bratislave je 
'lránené nálezisko Pieskovcový 
ch (Sandberg) na svahu Devín
ej Kobyly. V súčasnosti z lokality 

oznáme vyše 25 druhov fosílnych 
rganizmov (lastúrniky, ustrice, 
ruchonožce, machovky, ježovky). 
l usadeninách treťohorného tor
>nskeho mora sa našli aj zuby žra
kov, kosti tuleňov, veľrýb a dokla

•Y o výskyte asi 36 druhov cicav-

cov. Najpozoruhodnejšie sú nálezy 
zvyškov antro poidných opíc. 

Kurióznym hmyzom je pre svoj 
vzhrad modlivka zelená (Mantis re
ligiosa) . Tento chránený druh sa vy
skytuje na Devínskej Kobyle. Meno . 
má podľa tvaru predných nôh, ktoré 
pripomínajú modlenie. Modlivka ze
lená žije na suchých teplých strá
ňach, na lúkach a stepiach. K zaují
mavostiam patrí aj to, že samička 
po kopulácii zvyčajne zožerie sam-
čeka. ' 

Najväčší chrobák. Aj roháč oby
čajný (Lucanus cervus) najväčší 
chrobák našej prírody, sa vyskytuje 
na Devínskej Kobyle. Patrí k chrá
neným druhom živočíchov. Samček 
žije v starých dubových lesoch 
a má s parohami dÍžku až 8 cm. 

Najdlhší had. Je ním užovka stro
mová (Eiaphe longissima) , dorasta
júca až do dÍžky 130-150 cm. Žije 
na Devínskej Kobyle, v listnatých 
lesoch, na rúbaniskách a inde na 
teplých malokarpatských stráňach. 
Ziví sa hlodavcami, požiera aj vtá
čie vajcia a vtáky. Je vermi užitoč
ná, lebo ničí myši a hraboše. 

Kto o vás vie? 

inzertnú kanceláriu spoznáte ľahko. Je v priestoroch obchodu a služieb 
~EVEX na sídlisku Stred. (Za poštou) 

Korenie života 

• "Môj manžel hádže každý deň 
korunu, či pojde do krčmy. Keď 
padne lev, tak ide ... " 
"A keď nepadne, tak zostane 
doma?" 
"Nezostane, hádže znova." 

• "Máte nejaké šampóny" pýta sa 
Fero v drogérii. 

(( 

Len vajcový, odpovedá preda
vačka 

NÁŠ RECEPTÁR 

SfPKOVÉ VfNO 
Sípkové víno je veľmi obľúbené, le
bo ak sa správne pripraví a vyškolí, 
je výborným nápojom , ktorý pripo
mína silné južné hroznové vína. Na 
víno používame len dobre vyzreté, 
mäkké šípky, ktoré môžu byť prí
padne aj namrznuté. Sípky očistíme 
od stopiek a kalichov; tvrdé šípky· 
rozkrájame alebo rozmiagame. 

. Sípky majú veľmi priaznivé zlože
nie, preto sa z nich víno pripravuje 
pomerne ľahko. 

Pri zakvasení šípky plávajú na 

S butikmi vraj ako by sa vrece 
roztrhlo. Len u nás v Devínskej 
ich je_ ... Kol'ko? ~tože vie? A čo 
ponúkajú? 

· Ak to chceš milý zákazník ve
dieť, nezostáva ti nič iné len ob
uť si túlavé topánky a obehnúť 
celú Devínsku. Možno sa ti poda
rí nájsť aj tie najzastrčenejšie 
priestory obchodov, butikov 
a služieb. Nie veru, nezasiahol 
nás ešte tržný mechanizmus. 
Akoby mnohí čakali: keď chceš 
milý zákazník prísť, tak príď, ak 
nechceš, nemusíš. 

Najstaršie obchodné domy na 
Slovensku vznikli v Bratislave. 
Prvým bol obchodný dom Ander 
a syn· (ASO), otvorený r. 1924. 
O päť rokov otvorili obchodný dom 
TETA a roku 1936 obchodný dom 
Brouk a Babka. 

Ich úspešné podnikanie, už 
v tom čase, bolo založené aj na 
účinnej reklame. 

Ani vám, začínajúci, menej, či 
viac úspešní podnikatelia, nič 
nebráni urobiť svojim službám 
náležitú reklamu. Priestor vám 
ponúka práve ·náš časopis. Nevá
hajte a využite ho! 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
Meno a priezvisko {firma): 
Ulica: 
Miesto: PSČ: 
Dátum: 

podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitel'ov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla 2,50 Kčs 
štvrťročné predplatné 16,- Kčs 

polročné predplatné 
celoročné predplatné 

32,- Kčs 
64,- Kčs 

Škoda, ja som chcel na hlavu. 
• Tak čo? Už si nachyta! u man

želky neja~ého cudzieho chla
pa? 
Kdeže. Zatiaľ teda nie. Vždy to 
boli kamaráti. 

• Zo súdnej siene: Menovaný vy
hlásil , že som somár, čo môže 
potvrdiť celá dedina. 

• Mami, môžem ísť na čerešne? 
Teraz v zime Miško? 
Však si vezmem sveter. 

povrchu. Po hlavnom prekvasení 
klesajú na dno- ale nie všetky, tak
že klesanie nie je dostatočným zna
kom vykvasenia a nemožno podľa 
neho určovať čas stáčania z kvasníc. 
Keď je víno vykvasené (zistíme 
ochutnaním) , stočíme ho z kvasníc, 
i keď niektoré plody plávajú . 

Stolové víno. Na l kg čerstvých 
šípok nalejeme 3 l vody, v ktorej 
sme rozpustili 0,80 kg cukru . Po 3-
4 týždňoch kvasenia víno stočíme 
do čistej nádoby a školíme. 

Silnejšie stolové víno. Na 2 kg 
zmäknutých šípok nalejeme 3 l vo
dy, v ktorej sme rozpustili 2 kg cuk
ru. 

Dezertné víno. Mäkké uležané 
šípky zmiešame s rovnakým množ
stvom vody (na l kg šípok ll vody) 
a necháme niekoľko dní nakvasiť. 
Nakvasené šípky vylisujeme, na 
každý liter šťavy pridáme 0,30-
0,35 kg cukru a necháme dôkladne 
prekvasiť, najlepšie čistou kultúrou 
kvasiniek. Po vykvasení víno stočí
me z kvasníc a môžeme ho podľa 
ľubovôle pricukriť (0 ,05- 0,10 kg na 
liter). 

Tmavé dezertné víno získame 
z veľmi rýchle usušených šípok. Na 
l kg šípok pridáme 2 l vody, v kto
rej sme rozpustili 0,60-0 ,70 kg cuk
ru a zákvas čistou kultúrou kvasi
niek malagy. 

Zvyšky šípkovej usadeniny (po 
vykvasení šípkového vína) alebo 
výlisky šípok (po nakvasení pri 
príprave dezertného šípkového ví
na) sú veľmi hodnotné a pridaním 
cukru a vody možno z nich pripra
viť ešte veľmi dobré stolové víno 
podľa prvého predpisu. Ak do usa: 
deniny pridáme menej vody a viac 
cukru, získame lepšie a hodnotnej
šie víno . 

Vybrali sme pre vás 

Preukážete najväčšiu služ
bu štátu a národu, keď po
zdvihnete nie strechy do
mov, ale duše. občanov, le
bo je lepšie, keď vel"ké du
še prebývajú v malých do
moch, než keď nízke duše 
číhajú v príbytkoch ver
kých 
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Dnes v čísle 
• L KrOniKY UevmsKeJ NO
vej Vsi B O poplatkoch za 
využívanie verejného prie
stranstva... • O nových 
názvoch ulic • Spoločen
ská kronika • Krížovka 

Vážení 
čitatelia 
Start teda máme za sebou. 

Prvé číslo už našlo svojich 
priaznivcov, začali .sme slúžiť 
a chceli by sme vydržať. 

Začiatky bývajú zväčša ťaž
ké. Tie neobchádzajú ani nás. 
Snaha na jednej strane prináša 
ovocie. Aby však bolo zrelé 
a prinášalo ten pravý úžitok, 
žiada si primeranú starostlivosť 
a opateru. Okrem pozvánky 
k spolupráci vás všetkých oby
vaterov Devínskej Novej Vsi, či
taterov nášho časopisu, musí
me prizvať, že hradáme aj span-. 
zorov, ktorí by dokázali udržať 
náš časopis aj po tej nepopulár-

nej ekonomickej stránke. Sku
točnosť je žiar taká, že náklady 
na výrobu malého počtu výtlač
kov ďaleko prevyšujú príjmy. 

Inzercia, ktorá by mala pokryť 
výdavky na· tlačiareň z pochopi
terných dôvodov v prvých čís
lach nemôže túto úlohu splniť .. 
Zatiar vydávater redakčne spra
cováva materiály sám s malou 
pomocou kamarátov. Uviesť do · 
života riadny chod redakcie si 
žiada aj minimálne ekonomické • 
zabezpečenie. Preto nie je han- ' 
bou hradanie sponz9rov. Medzi 
prvých, ktorý pomáha je Miest
ny úrad - radnica, ktorej vydá
vater ďakuje za pomoc a pod
poru. Ďalších hradá a prosí. Ak 
vám záleží, aby časopis prežil 
a vydržal, a je to vo vašich mož
nostiach, radi podporu príjme
me. 

Veríme, že pri dobrej vôli nás 
všetkých, "úlohu informátora 
a spoločníka zvládneme. 

Na Vás a spoluprácu s Vami 

.. 1~ vydávater. "''" w 

DEVínsky 
. EXpres 

1. 9. 1991 Ročník: l. Číslo: 2 Cena: 2,50 

Budú premenované1. 
Raďa miestneho zastupiterstva rozhodla 8. august< . 

Ahoj leto! Bolo si fajn. Škoda, že t'a už niet. 
·-pk

o uskutočnení ankety k názvom ulíc: Krížna, Krasno ' 
armejcov a Ferdinanda Cvečku. v· prípade Krížne. 
ulice je nutné zmeniť názov z dôvodov rovnakého ná 
zvu bývalej Steinerovej ulice. Občania prostredníctvorr 
vyplnených anketových lístkov vyjadria svoj názo1 
k navrhovaným názvom: Delená, Prielazná, Prie 
chodná. V druhom prípade pripadne ot:!čanom ulí< , 
zhodnotiť ponechanie starého názvu alebo vybratie no 
vého. Krasnoarmejcov - Vel'komoravská, Novoves 
ká. Ferdinanda Cvečku - na Grbe, Grbarska (grba
vrch, kopec) . Anketné lístky budú podkladom pre raz. 
hodovanie miestneho zastupiterstva. O jeho návrht 
s konečnou platnosťou rozhodne až mestský magi 
strát. Výsledky ankety budú známe koncom augusta .. 

Devínska 
na predaj? 
Istý juhoafrický podnikater rakús

keho pôvodu prejavil záujem o kú
pu Devínskej Novej Vsi. Prekvape
ný starosta si spočiatku myslel, že 
ide o nereálneho rojka, no dotyčný 
podnikater si už nechal urobiť dru
žicovú fotografiu mestskej časti 
a svoju ponuku myslí smrterne váž
ne. Je naozaj nereálna? Na rakús
kej strane Moravy vyrastie školiace 
stredisko EHS so všetkým, čo k to
mu patrí. Po prepojení tejt<:> pomer-

Pamätám časy, keď 
okolo verejnoprospeš
ných služieb sa viedli dl· 
hotrvajúce diskusie. Kto, 
prečo, kedy, koľko ... 

Denova, organizácia 
na údržbu a skrášľova
nie verejných priestran· 
stiev v našej mestskej 
časti vznikla iba ne
dávno. S výsledkami jej 
činnosti sa však už stre
távame denne. Na 
snímke kosenie prie
stranstva pred poštou. 

-pk-

ne riedko osídlenej časti Rakúska 
mostom s našou obcou by získal 
"lacnú" pracovnú silu pre zariade
nia sociálno-rekreačného typu. Na
šu mestskú časť chce dotvoriť po
dra svojich predstáv a náro~ov na . 
prácu, bývanie a oddych. Podra ne
oficiálnych informácií ponúkol mes
tskej časti účasť v akciovej spoloč
nosti so základným kapitálom 
170 miliónov rakúskych šilingov. Je 
patrične kapitálovo silný na to, aby 
odkúpil všetko, čo sa dá, vrátane 
pôdy. Pretože je však tento kapita
lista rýchlejší ako naši zákonodar
covia, budeme zrejme sledovať je
ho snaženie iba spoza Moravy. Ale
bo sa dá kúpiť aj parlament? 

cz 

Kytica ,,pät'stokorunáčok'' 
Ešte na jar, keď príroda iba zača

la ponúkať svoje krásy bola man
želka na prechádzke na Sandber
gu. 

Úpätie Devínskej kobyly poskyto
valo . prekrásny pohrad. Najmä · 
množstvo žltých kvetov Hlaváčika 

· jarného. Vieme, že je to chránená 
rastlina a jej odtrhnutie znamená aj 
pokutu okolo 500 korún. 

Aké bolo jej prekvapenie a zde
senie, keď naraz uvidela v náručí 
dievčatka celú kyticu takýchto ,. pi\ť-

stokorunáčok" . Ledva sa zmohla 
na protest, keď ju "rodičia" zahriak
li, že sa má starať sama o seba. 
Komentár k nim ozaj nie je treba. 
Pýta sa však, kde možno hradať 
nápravu. Primitívnych alebo aj ne
informovaných rudí možno stretnúť 
denne neúrekom. Ale prečo majú 
"päťstokorunáčky" skončiť v koši, 
keď vo forme vyinkasovanej pokuty 
môžu poslúžiť na ochranu prírody . 

po 

Otázky pre ..• ? 1 

• Existuje a funguje v De
vínskej Novej Vsi klub dô
chodcov? Kde a čo ponúka? 
• Ešte nedávno sme čítali, 
že vznikol Klub mladej rodi
ny. Zanikol, alebo? ozve sa · 
niekto? 
• V Devínskej Novej Vsi .sa 
málokto vyzná. Nebolo by 
možné umiestniť na frekven
tované miesta mapku Devín
skej so všetkými ulicami? 
• Občanov by zaujímalo 
i to, čo všetko v rámci slu
žieb sa v našej mestskej 
časti pripravuje. Okrem in
formovanosti by občania zís
kali prehrad do čoho inves
tovať a do čoho nie? 



~~ra.-· t v ? l I(V•e e, ze .... 
l POPLATKOVÁ POVINNOSŤ 

. sa vzťahuje aj na vás, ak užíva-
aJboha_~e verejné priestranstvo, byt ale
u na ubo časť bytu na iné účely, ako 
a ~obyna bývanie, ak si zriadite kance
~4nym~/áriu, obchod, sklad alebo iné 

1e s zariadenie slúžiace na podnika-
ou na n . k h "t . d t levínskejme .. a c ova e ~sa, pon~ a e 
k k 

1 
~kcie so vstupnym, predavate 

a s. ~ n alkoholické nápoje a tabakové 
·a mz a výrobky. Slovom, kto chce pod-
l Um prer . ť . .. 
3.tum), hnika!, mu_si na to ma, a naJma, 
phaericumusi platiť. 

••• ajvýzna[ 
ým nál 
'lránené AK CHCETE NA VEREJ
ch (Sa NOM PRIESTRANSTVE PRE· 
ej Kob DÁVAŤ, stávate sa poplatní

oznáme kom. Poplatok činí 10 korún za 
rganizm m2 na deň. Tí, čo skladujú sta
ruchonoivebný či iný materiál bez p-ovo-
1 usade/lenia, prídu denne o 100 korún . 
>nskeho 1"za m2, s povolením iba o 3 koru-
>kov, ny. Aj skládka odpadu je pre 
y o znečisťovanie nákladnou zále-
'------; žitosťou - 100 korún za m2

. na 
deň. Majitelia nákladných auto
mobilov majú šťastie, že po
slanci brali ohrad na nedobré 
parkovacie podmienky. Po zria
dení parkoviska ich však popla
tok za parkovanie mimo neho 
neminie. Už teraz musia platiť 
"majitelia" vrakov - 30 korún za 
m2 na deň. 

• • • 
ORGANIZÁCIE, KTORÉ 

PODNIKAJÚ V BYTE, platia 
obci päťnásobok ročnej úhrady 
za takto užívaný byt alebo jeho 
časť. Individuálni podnikatelia 
zaplatia iba výšku ročnej úhra
dy. Plateniu nepodliehajú pod
nikatelia v prvých dvoch rokoch 
od registrácie. 

••• 
UŽ UMIESTNENIE ZARIA

DENIA ZA ÚČELOM PODNI· 
KANIA podlieha poplatkom. Za 
kancelárske priestory vo výške 
18 percent pre právnickú oso
bu, 10 percent pre individuálne
ho podnikatela stanoveného 
ročného nájmu. Prevádzkovate· 

,----1 lia obchodov platia obci 10 per
cent, skladov 20 percent roč
ného nájmu. 

••• 
ZA VÁŠHO PSA ste povinní 

zaplatiť obci 60 korún ročne, 
ak bývate v rodinnom dome, 
700 korún, ak bývate v obyt
nom dome. Za každého druhé
ho a ďalšieho psa je to 90 
a 1 000 korún ročne. Výnimku 
z platenia majú osoby nevido· 
mé, dôchodcovia na hranici ži-
votného minima, b~zvládfie 

'-----i osoby, držitelia preukazov ZTP, 
ktorí neplatia za jedného psa. 

• •• • 
(cz) 

l 
"" 

Zvykli sme si na zber odpadových surovín ako na niečo samozrejmé. Veď _už deti v_ š~olskom veku z~ierali 
starý papier, železný šrot. Mnohým pomohlo aj tych niekoľko koruniek, ostatm pochopili, ze by ozaJ bolo skoda 
spracovateľný odpad zbytočne zahadzovať. . • . 

Dnes, ked' prichádzame k zatvoreným bránam zberní druhotných surovín, človek nechce venť, ze hľadame 
riešení môže trvať tak dlho. _ . . _ . . · .. 

Darmo sa pýtame pracovníkov zberní na príčiny. Trávia nútené dovolenky a co Ja v1em ake voľna. Radi by rob1l1, 
radi pomohli, ale . . . ? 

Kto rozlúskne tento "tvrdý"oriešok? 

Ked' vtáčka lapajú ••• 
Súkromné podnikanie má zele· 

nú. Aj keď je jeho rozmach spojený 
s nemalými problémami, obchodov, 
obchodíkov, butikov, služieb a iných 
potrebných (či menej potrebných) 
zariadení pomaly, ale isto pribúda. 
Niekolko ich je aj na našich sídlis
kách Podhorské a Kostolné. Nájde
me tu velmi potrebnú (a vynikajúco 
fungujúcu!) opravovňu elektrospo
trebičov, klúčovú službu, akvaristic
kú predajňu atď. 

Predajne a služby situované 
v nebytových priestoroch, panelo
vých králikární, nevznikali lahko. 
Nie všetci obyvatelia boli za ich 
zriadenie. Niekto mal obyčajný 

strach trebárs z hladiska hlučnosti 
či bezpečnosti, iní zasa uvažovali 
o ich lepšom využití. V jednej veci 
boli ale všetci zajedno - chceli ve
dieť, čo v tom-ktorom obchodíku 
bude. A tak nezostalo potencionál
nemu majitelovi nič iné, len chodiť 
od bytu k bytu a zbierať podpisy 
nájomníkov, že súhlasia so zriade
ním napríklad butiku.· Urobil tak aj 
majitel butiku s názvom "RALF 
spol. sr. o." na Eisnerovej ulici č. 7. 
V časoch, kedy agitoval za butik," 
šarmantným spôsobom sluboval 
najomnikom, že sa majú na čo tešif 
- v butiku bude predávať elektroni· 
ku - za výhodné ceny a z dovozu. 
Určite mnohých presvedčil práve 
tento fakt. Veď kto by sa nepotešil 
kvalitnému a pritom lacnému rádio
budíku, tranzistoru. De;> úvahy by 

či magnetofónu. Tí optimistickejšie 
naladení dúfali, že snáď príde rad 
aj na náhradné súčiastky. 

,;Trpezlivosť ruže prináša" vraví 
slovenské príslovie. V tomto prípa
de priniesla niečo úplne iné -velké 
sklamanie. "RALF" funguje, ale sor
timent je na míle vzdiälený od slu
bovaného. Po elektronike ani stopy, 
kralujú odevné zvršky; obuv a koz
metika. Neviem, čo uviedol majitel 
pri registrácii - pokia! ide o sorti
ment. Ak mala byť predmetom ob
chodovania elektronika, ktorú slu
boval nájomník, keď zbieral ich 
podpisy a v dokladoch figuruje 
"RALF" ako predajňa elektroniky, 

Náhodná?. 
Nedávno som čítala vo Večer

níku, že privel'a mamičiek v Dúb
ravke vo večerných hodinách vy
sedáva pri poháriku aj s deťmi, : 
neraz často ešte v kočiarikoch, 
v miestnych pohostinstvách. 
Hneď sa mi vybavil podobný 

obrázok z rohu lstrijskej a Eisne
rovej, kde sídli krčma, po domác
ky konzum. Podobnosť čiste ná
hodná? 

-pk
snímka autor 

potom ·porušuje majitel zákon. Ak 
je však "RALF" registrovaný ako 
butik s odevami a obuvou, potom 
ide zo strany majitela o obyčajný 
podvod, spáchaný na nájomníkoch, 

· ktorí umožnili svojimi súhlasnými 
podpismi, že "RALF" vôbec existu
je. 

Možno si poviete, načo robiť 
z komára somára, veď sa nič ne
stalo. Dnes sa predsa dejú ovela 
závažnejšie veci. Jede!l nedodrža
ný slub, je tam toho! Ze to vôbec 
môže niekoho rozhádzať! Majitela 
butiku (?) RALF spol. s r. o. určite 
nie. Veď dosiahol čo chcel. A to je 
škoda. Prípadne aj niečo viacej. 

• · Oto Balogh 

daf príčiny a riešenie? 
Kto tak "vychoval" l'udí? Pred

chádzajúci režim posunul hod
noty kdesi nižšie? Alebo súčas
ný ešte nestihol vytvoriť iné, 
vhodnejšie podmienky? 
Veď v Devínskej už otvorili 

cukráreň u Zuzky, · čajovňu na 
lstrijskej. Kultúrne prostredia 
a iste aj ponuka dokáže uspoko
jiť. Teda ... ? 

-dh-

Krátka reč je dobrá reč, aj 
keď bola zlá 

Nemecké príslovie 

,-....:.....:.:.:..::;-.lllllalllliiii.GIIiliiW~;:a.DQIIG._.._JJJ SJJ.ilď...aj..kúpa televízora, 

Nuž nesvedčí o kultúre a vy
spelostr konzumentiek. Ani de
ťom toto prostredie iste nepro
spieva. 

Ale... pokúša sa niekto hl'a-
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P na Zlodel·ov··-···········~··••••••••••c· Ozor Pred odchodom však zabudol záujem informovať aj o proti-
zaplatiť. "Iba" 1850 Kčs. Pre- spoločenskej činnosti. Aby 

. _ . • · • · . . _ davač musí túto sumu odrobiť sme na jednej strane odhal'o-
V 34. týždni na K.ahstneJ uh- Bradatý mlady muz ochotn~ 6 týždňov bez nároku na od- vali jej pôvodcov, na druhej 

ci ukradli susedovi spred do- a ~!v~rene d~batoval s ~re~a- menu. strane aby . slúžila občanom 
u večer o 21.30 hod. ~akmer vaJ';!CI!l'· Za,UJimal sa o ~seh?o To nie je odvaha, ako sa vy- ak«? výstraha. 

mové auto Škod~·Fa~ont. ~ola m'ozne .ohlado!l'. podmkam~. jadril jeden zo susedov ob- Zial' na miestnej policajnej 
~o skutočne chvll'a, co vys1ela- Naraz Je~o zau!em v~b~dll chodu, ale svinstvo, hodné stanici sme nepochodili. Po- · 
li v televízii program o drama- prekladovy s~~vmk ~o Pl.~!l.!:h nielen morálneho odsúdenia, trebujeme súhJas nadriade-
fckých udalostiach v ZSSR, Jazykov. Vec1cka, me vac:s1a ale skutočne trestu tvrdého, ných orgánov. Cas nám zatial' 1 stačila zlodejovi, a~y kradol. ako s!~edne vel'k3: k~l~ulacka. čo by aj strata troch prstov nedovolil onen súhlas si vy-
a "Nohy a ruky d?la.~ať zlo~ Ked' z1a~a1. ~a.bahť JnY t?var, z rúk zlodeja naširoko signali- žiadať. Verme však, nielen 
dejom by bolo '!'alo , zho~lll a predavaJUC~ tent~ .uko~ zovala "Pozor na zlodeja!" preto, že našim susedom je 
sa susedia umsono. ~alo o.~hotne _v pnebe~u mekol- Dúfajme, že sused zábudliv- minister vnútra, že sa nám 
však platné, keď auto Je... kých s~kund vybavil, ~osunul ca nestretne. Ved' sám by sa p'odarí rozšíriť službu obča-
ktovie kde. , , ochotny spolubesedmk pred- dostal do maléru ak by ho nom v krátkom čase aj o túto 
· Nie starú skusenosť mame met svojho záujmu do tašky chytili~ rubriku. 
aj z nášho o~cho~u Devex. · ~da~ol~ pre~ode~_ej_ cez ruku. V našom časopise máme Aj tak, dajte si pozor na zlo-
. dejov! 
~,...,..,..,.~..,....,..,.~.,....,....,.~. Redakcia 

~~~· .... ····~ .... ~ .... ~·~ .... ~.,..,..~ 
Kto by ich nepoznal 
_ rodinku bocianov, 
ktorá sídli na stlpe 
bývalého elektrické· 
ho osvetlenia želez
nej opony medzi De
vínskou Novou Vsou 
a Devínom. Aby ra
dosť z pohľadu na 

• našich susedov vy
držala, vodiči moto

: rových vozidiel prá
' ve v týchto dňoch by 
·mali zvýšiť opatr· 
1 nost' keď prechádza
ljú pomimo. 

- Mládež sa totiž učí 
lietať a nie je zried

: kavosťou, že občas 
!pristane aj na ceste . 

-pk
snímka autor 

' . 

Bratislavské zaujímavosti 
• Škvrny od červeného vína vyčis
tíme penou na holenie. Na znečis· . 
tené miesto nastriekame penu, ne
cháme chvílu pôsobiť a potom ope
rieme. 
• Atramentové škvrny na prírod
ných textilných materiáloch odstrá
nime tak, že ich na chvíl ku namočí
me do roztoku mlieka s citrónovou 
šťavou . 
• Ak nemáme poruke žiadny pro
striedok na čistenie mastných 
škvŕn , posypeme ich pšeničnou 
múkou, necháme vyschnúť a po
tom dobre vykefujeme. 
• Škvrny od plesne nevzniknú, 
keď bielizeň odkladáme dokonale 
suchú. Keď teda hladíme zvlhnutú 
nakropenú bielizeň , necháme ju po 
vyhladení ešte dôkladne vyschnúť. 
Bielizeň , ktorú nepoužívame a od
k~adáme na dlhší čas, nikdy neškro
bime. Miesto, na ktoré bielizeň uk
ladáme, musí byť suché. 

• Najväčším motýl'om u nás 
a v Európe je okáň hruškový (San· 
t~r~ia pyri), v rozpätí krídel dosahu
IUC! šírku až 15 cm. Húsenica motý
la žij~ v ovocných sadoch (slivka, 
Jabl~n . hruška), dospelý motýl ob
lubuJe lesostepné1pásma. Hojne sa 
v•yskytuje na Devínskej Kobyle. 

Najväčší pavúk. Na piesčitých 
stepiach Devínskej Kobyly žije aj 
naJVäčší európsky pavúk strehúň . 

škvrnitý (Lycosa singoriensis, ale
bo aj Hogna singoriensis). Telo sa
mičky meria vyše 3 cmJ s roztiahnu
tými nohami až 7 cm. Zije v dierach 
v zemi , jeho uhryznutie nie je príliš 
nebezpečné . 
• Prvá Robotnícka telocvičná 
jednota. v Bratislave vznikla 
28. 3. 1914. Mala maďarský názov 
Munkás Torna Egyesulet, hoci šlo 
zjavne o slovenskú RTJ. Starostom 
sa stal A. Kubál, tajomníkom E. Hu
ba. Bratislavská RT J usporiadala 
svoje ,verejné cvičenie v lete 1914 
v Devínskej Novej Vsi . 
• Najstaršími bežeckými pretek
mi na Slovensku je cestný beh De
vín - Bratislava. Prvý ročník sa ko
nal r. 1921, zvíťazil člen Sparty Pra
ha Václav Vohralík. 
• Prvé veslárske preteky v Uhor
sku usporiadal Bratislavský veslár
sky klub r. 1862. štart bol v Devíne. 
• Medzi najdlhšie ulice v Brali· 
slave patrí Devínska cesta, ktorá 
meria 9 849 m. 
• Prvý železničný tunel v Uhor
sku v rokoch 1844-1848 postavil 
podnikatel Felix Tallachini v Brati
slave. Bol to tunel pre jednokolajo
vú trať na trase Br.atislava-Mar- · 
cheg. Druhú trať tunela vyriešili 
tak, že namiesto rozšírenia pôvod
ného tunela fi rma Gregerson posta
vila paralelne s ním druhý tunel. 
V prevádzke je od r. 1902. 
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Koncepcia rozvoja 
Iba nedávno sa nám dostal do 

rúk materiál "Koncepcia rozvoja 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves". 

Zaoberá sa plánom budova
nia jednotlivých zón v našej 
mestskej časti. Pretože rozsah 
problematiky je dosť široký 
a pravdaže pre obyvateľov na
najvýš zaujímavý, rozhodli sme 
sa spojiť s autormi návrhu a po
stupne vás čitateľov a obyvate
ľov Devínskej zoznamovať s jed
notlivými časťami koncepcie : zó
nou bývania, zónou občianskej 
vybavenosti a služieb, doprav

nou, zónou športu, rekreácie 
a oddychu, technickou infra
štruktúrou, poľnohospodárstvom . 
a ostatnými špecifickými problé
mami Devínskej. 

Prirodzene, že budeme oča
kávať aj vaše reakcie, názory, ra- ~ 
dy a pripomienky. Náš časopis 
by mal byť vlastne tribúnou ná
zorov občanov aj predstaviteľov 
našej mestskej časti. 1 

Takže už od budúceho čísla -
nezabudnite si ho zabezpečiť -
začneme uverejňovať podrob
nosti z návrhu koncepcie rozvoja 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves. nou schémou, priemy~elnou zó

-'<><>"Q.<:><:...Oo<><>"c::>-c:><:~.,.c:,...c:>~~:><:)o<Qo<>-c:> -pk-

Rady pre 
domácnost' 

• Škvrny od červeného vína vi
čistíme penou na holenie. Na znečis
tené miesto nastriekame penu , ne
cháme chvíru pôsobiť a potom ope
rieme. 

• Atramentové škvrny na prírod
ných textilných materiáloch odstrá
nime tak, že ich na chvírku namočí me 
do roztoku mlieka s citrónovou šťa
vou. 

Svet hl'adá l'udí, ktorí doká
žu niečo urobif, nie l'udí, 
ktorí vedia vysvetl'ovaf, 
prečo niečo neurobili . . 

ROWLANDOVA 

Na vaše názory, postrehy 
a námety z Devínskej Novej 
Vsi sa teší redakcia a číta-

. telia Devínskeho Expresu. 

• Ak nemáme poruke žiadny pro
striedok na čistenie mastných 
škvŕn, posypeme ich pšeničnou mú
kou, necháme vyschnúť a potom 
dobre vykefujeme. 

• Škvrny od plesne nevzniknú, 
keď bielizeň odkladáme dokonale su
chú. Keď teda hladíme zdvihnutú na
kropenú bielizeň, necháme ju po vy
hladení ešte dôkladne vyschnúť. Bie
lizeň , ktorú nepoužívame a odkla
dáme na dlhší čas, nikdy neškrobíme. 
Miesto, na ktoré bielizeň ukladáme, 
musí byť suché. 

Bác ... 
A kľúčová služba je v Devínskej 

preč. Na jednej strane je to žiarivý 
príklad, čo dokáže konkurencia .. . 

Táto služba totiž bola súčasťou 
opravovne elektrospotrebičov štát
neho podniku. Prišiel súkromník, 
ktorý robí od rána do večera, vyba
vuje zákazníkov aj doma, čakacie 
lehoty sa skrátili . . , 

Na druhej strane však za kľúčmi 
treba chodiť do mesta. 

Nie je to inšpirácia pre podnikav
ca z Devínskej? 
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r~ SPOL~ČENSKÁ KRONIKA 
~~b~:~~~ [ ZOSOBÁŠILI SA ] 
;<a Kob~ , 
repným~ na Obvodnom urade Bratislava IV. 
964 je ~ - matnka Dev. Nová Ves: 

ou na 11. -~...C::...C:).ooiiii:><C>'O-<:l...C::~~~a. 
levínske. '· 
ak skaln: v Auguste 
-a nízka1 

ium pre) 
3.tum), t1 
phaerict 

Ľubomír Budzák a Eva Ha
liščáková 
Dževair Ajvazi a Tatiana Ďu
račková 

NAŠl JUBILANTI 

Nedávno oslávili 
70 - rokov: Mária Preisin
gerová, Mária Tollová, Mária 
Gašparíková, Margita Ráco
vá, Mária Kunštarová, Fri
drich Šimkovič, Dagmar Hla
váčová, štefánia Preisinge
rová, Sidónia Priadková, 
Ing. Augustín Hošák. 
75 - rokov: Františka Ka-

menistá / 
80 - rokov: Dominik Bese-

da, Margita Zubacká, 
Jozefína Fratričová 
- rokov: Mária Fabšičo
vá 

Srdečne blahoželáme 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

l 

Jakub Šubín, nar. 24.8.1906 
Michal Garažia, nar. 23.2.1897 
Pavol Šikula, nar. 21.4.1960 
Ján Vašek, nar. 10.7.1917 
Fridrich Šubín, nar. 17.5.1931 
Pavel Rajták, nar. 25.6.1921 
Katarína Poláková, nar. 
30.4.1911 
Rudolf Vavrovič, nar. 21.2.1926 

Na leto už iba spomienka? 
Aj jasličkári využili posledné slnečné dni prázdnin svojich starších kolegov. 

Právny 
poradca 

Otázka: 
Mám nastúpiť do zamestnania 
k súkromníkovi. Aké právne pod
mienky pre tento vzťah platia? 
Z vašej otázky predpokladáme, že 
pôjde o osobu zamestnávatera 
podnikajúceho na základe · 
zák. č . 105/1990 Zb. o súkromnom 
podnikaní občanov. 
Na pracovno-právne vzťahy, ktoré 
vznikajú pri súkromnom podnikaní 
občanov sa v súlade s § 269, ods. 
2 zákonníka práce (v -znení zákona 
č. 3/1991 Zb.) vzťahujú . ostatné us
tanovenia zákonníka práce, pokiar 
nariadenie vlády ČSFR neustano
vuje niečo iné. Vláda ČSFR vydala 
nar. č . 121/1990 Zb. (v znení nar. 
vlády č.:._14/1991 Zb. 

právnych vzťahoch pri súkromnom 
podnikaní občanov, ktoré v § 2 sta
novuje, že kde v zákonníku práce 
vyplývajú práva alebo povinnosti 
pre organizáciu, rozumie sa ňou 
tiež občan, ktorý je oprávnený pod
nikať podra osobitného predpisu. 
Jedným z osobitných predpisov po
dra tohto nariadenia je práve zave-
dený zák. č . 105/1990 Zb. . 
Nariadenie vlády č. 121/1990 Zb. 
uvádza v § 3 ustanovenia zákonní
ka práce, ktoré sa na zamestna
necké vzťahy u individuálneho pod
nikatera nevzťahujú . , 

Ustanovením § 269 ods. 2 zákonní
ka práce sa riadia i pracovnopráv
ne vzťahy i súkromno-hospodária
cich rorníkov, občanov vykonávajú
Cich autorskoprávnu činnosť, ktorí 
za účelom svojej činnosti zamest
návajú pracovníkov na rôznych po
mocných, prípravných a závereč
ných prácach, ktoré nemajú autor
skoprávny charak!er (napr. príprav
né kamenárske a stolárske práce, 
montáž a demontáž) akvokátov 
a komerčných právnikov a pod. 
Ak hovoríme o úprave präcovno
právnych vzťahov medzi súkrom
níkmi a občanmi treba upozorniť na 
skutočnosť, že i zamestnanecké 
pracovnoprávne vzťahy medzi ob
čanom (ako súkromnou osobou) 
a iným občanom za účelom posky
tovania služieb pre jeho osobnú po
trebu (napr. upratovanie, pranie 

. prádla, sociálna starostlivosť) · ak 
tieto práce neslúžia občanovi - za
mestnávaterovi na zárobkovú čin
nosť sa riadia ustanoveniami zá
konníka práce a ostatných pracov
noprávnych predpisov v súlade 
s § 269 zákonníka práce. 

JUDr. Miloslav ŠIMKOVIČ 
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Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcict" 
dvoch týždňoch majú: 
od 1. do 15. 9 
1. 9. - Drahoslava, 2. 9. -
Linda, 3. 9. - Belo, 4. 9. 

- Rozália, 5. 9. - Regina. 
6. 9. - Alica, 7. 9. - Ma: 
rianna, 8. 9. - Miriama. 
9. 9. - Martina, 10. 9. - · 
Oleg, 11. 9. - Bystrík, 
12. 9. - Mária, 13. 9. -
Ctibor, 14. 9. - Ľudomil, 
15. 9. - Jolana 

,- - -- . 

:•Program, 
~: kina 

~ 
DEVÍN 

Celovečerné predstavenia: vo 
štvrtok a v sobotu o 19.45 hod. 
v nederu 17.15 a 19.45 hod. 

~ 1. 9. - Spútaj ma. špan. MN 
5. 9. - ALL THAT JAZZ. USA 
MN 
7.-8. 9. - Znásilnenie . (len 
o 19.45 hod.) USA 'MN 18 

1.8. 9. - Fontána pre Zuzanu 
•(len o 17.15 hod.) slov. M. P. 

12, 9. - Zlodeji mydla (aj 
o 17.15 hod.) tal. M. P. 12 
14.-15. 9. - Predátor. 
M. P. 12 

USA 

19. 9. - Cyráno z Bergeraku. 
fr. M. P. 
Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.15 hod. 
7. 9. - Fontána pre Zuzanu. 
slov. 
14. 9. - Predátor. USA 
Detské predstavenia: v nede
ru o 15.15 hod. 
1. 9. - Mrkáček Čiko. čes. 
8. 9. - Ušiačik Vuk. mad< -
15. 9. - Chaplin boxerom. 
USA 
Vstupné: 
na večerné predstavenie jed
notné 10,- Kčs 
na film ,Janec 
s vlkmi" . . . . . . . 25,- Kčs 
mládežnícke 
predstavenie . . . . 10,-

j na film .Janec 
s vlkmi" . . . . . . . 20,
detské predstavenie 
deti . . 2,-; dospelí 

• • • 
4,-

l 

•· Organizujete alebo pri pra- j 
vujete kultúrne a spoločen
ské podujatie? Nezabudnite 
tvyužiť priestor nášho časopi
su. Je to spofahlivý spôsob 

t ako sa o vašom pôdujatí ob
čania dozvedia. Vzhľadom 
na výrobné lehoty časopisu 
je nutné rukopisný materiál 

l dodať do redakcie minimálne 
so 14 denným predstihom.~ r-.... ---- - . .....- . ............. ....... ~~~T.:51ír-

Kronika 
Je iba záznamom minulosti chro

nologickom poriadku? Alebo si do
volíme tvrdiť, že je zároveň aj stud
nicou poznania, prameňom pouče
nia z ktorých možno čerpať vždy 
po 'rokoch nasledujúcich? 

Dostala sa nám do rúk kronika 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
_ pôvodne obce na brehu rieky Mo-
ravy. 

Rozhodli sme sa - bez zdôvod
ňovania - uverejňovať v každom 
čísle časť z nej. Chronologicky 
v poradí tak, ako je zaznamenáva
ná od roku 1935. Obsahuje však aj 
údaje o predchádzajúcich obdo
biach. 

Okrem toho, že chceme priblížiť 
deťom, ale i dospelým a najmä no
vým obyvaterom našej časti histó
riu obce, dnes mestskej časti, 
chceme zároveň podnietiť pamätní
kov, aby doplnili biele miesta, kto
ré iste v priebehu desaťročí vnikli. 

Dnes uvádzame prvú časť. 
-pk-

(Pokračovanie v budúcom čisle) 

f 
,. i Já '; 

Kultúrne 
leto 91 

Už štvrtý rok hostia v Devínskej 
Novej Vsi folklórne súbory v rámci 
Kultúrneho leta. v nederu 11. au
gusta sa predstavil obyvateľom 
40 členný súbor Soubor lido
vých písní a tan~u DOLINA zo 
Starého Mésta pri Uherskom Hra
dišti. 

Vznikol v roku 1956 a v tomto ro
ku oslávi 35 . r9kov svojho trvania. 

.\ 
;: 

DEVÍNSKA NOVÁ VES nemecky 
·Theben Neudorf, chorvátsky Nuo
vo Selo a podra bývalého maďar
ského pomenovania Déveny Ujfa
lu, leží na ravom brehu rieky Mora
vy, od hradu devínskeho na sever, 
vo vzdušnej vzdialenosti 10 km se-
verozápadne od Bratislavy. .-

Obec pretína dvojkorajná hlavná 
tra! ~ratislava-Brno-Praha, ktorej 
bocna vetva vo vzdialenosti 2 km 
~a odráža smerom západným, pre
tll"\a Moravu a cez Marchegg spája 
Bratislavu s Viedňou. Prechod do 
Rakúska na tejto trati je možný len 
od Dev. Novej Vsi, nakorko spoj od 
De~íns~eho Jazera bol za vojny 
zmceny. Most nad Moravou je že
lezný a stojí na silných kamenných 
stfpoch. Za vojny, z dôvodov strate
gických, boli vybudované aj rezer
vné betónové mostné podstavce 
rovnobežne s pôvodnými, tieto ale 
nie sú pospájané. 

Jedna cesta spája obec s Deví
nom a tiahne pozdlž Moravy, druhá 
sa pred kostolom od tejto odráža 
na Lamač a tretia tiahne smerom 
severným Cez Polný mlyn na Stu
pavu. 

Devínska Nová Ves s· Rakúskom 
a bezprostredne so Schlosshofom 

"\. 
rt l :: :;::; 

Snaží sa o udrzanie rudových tradí
cií ako sú fašiangy, hody, Verká 
noc .. . 

Spracováva folklórny materiál 
z oblasti Slováckeho dolňácka, Ko
paníc a moravsko-slovenského po
medzia. 

Ako nás informoval vedúci súbo
ru Jozef Machynka podmienky na 
činnosť, ktorú vykonávaju pri ZV 
odborového hnutia Colorlak Staré 
Mésto majú dobré. A hoci sú v De
vínskej Novej Vsi prvýkrát, sú spo
kojní s priestormi, javiskom i publi
kom. Chápu, že v takej horúčave je 
aj účasť viac ako 120 divákov a po
slucháčov slušná. 

Pozn. autora: Pýtali sme sa na mož
nosť uskutočniť podobné podujatia v ne-

ris 

. W.t.JJH1.t.];'l'·'·l:'i1.I.h'i1·'·li"i·!.li"i·'·lie 
V ~r~~chádzajúcom čísle sme Ale ... športovci, ponúkame vám 

u~er!!"'" kompletné rozlosovanie priestor. Futbalistom, tenistom 
s~ťaz1 !utbalových družstiev z De- šachistom, karatistom ale ai 
~~nskeJ _Novej Vsi. Do dnešného ostatným. DEVínsky EXpres vy-
Cisl~ nam žia!' športovci nepri· chádza každé dva týždne- 1. a 15. 
speh. Iste, prvé číslo nášho časo- v mesiaci. Uzávierka je dva týždne 
Plsu sa nedostalo ku každému. vopred. O vašej činnosti, pripra-
~jlo ~ovolenkové obdobie. Výbor vovaných podujatiach i výsled-
1f! ovychovnej jednoty Lokomo- koch radi informujeme. 
IVa nezasadá každý týždeň.. . Fledakcia 

bola spojená dobrou cestou. Brehy 
rieky viazal drevený most, ktorému 
piliery ešte i dnes pri nízkom stave 
vody vyčnievajú z riečišťa. Túto 
cestu, tak zo strany našej, ako 
i Rakúskej, značí dnes už len ná-

, syp, popretrhávaný zborenými vod
nými oblúkmi a dvojitý, miestami 
preriedený rad storočných ošarpa
ných toporov. Podra ústneho poda
nia po tejto ceste vozila sa rakús
ko-uhorská panovníčka Mária Teré
zia, ktorá vermi často sídlila v su
sednom Schlosshofe a odtiaf vy
chádzala do bývalého Pressburgu 
na snemy. Pozostatky tejto cesty 
rud volá "hrádzou". 

Najnižšia nadmorská výška je 
hladina rieky Moravy, 133 metrov 
(meraná pod hradom devínskym pri 
sútoku Moravy s Dunajom) a naj
vyššia je vrchol Kobyly, 514 m. 
Nadmorská výška prahu kostola je 

, 158 metrov. Obec neleží pri samej 
Morave, lebo brehy tejto rieky sú 

'plytké, ,často sa vylieva a mení ko
ryto. 

Rozloha katastru podra kata
strálnej mapy z roku 1887 Je 4.308 
katastrálnych jutár a 547 siah. 
Počet obyvatel'ov podra sčíta

nia rudu z roku 1930 bol . spolu 

skoršom čase {18.00-18.30). Súbory 
však už pri súčasnom začiatku o 17.00 
hod. prichádzajú domov neskoro v noci. 

.Ros i ca 
Keby bol niekto povedal v päť

desiatompiatom, že sa raz
padajúci hudobno-spevácky, 
mládežnícky súbor ešte po 
32 rokoch znovu zíde, nikto by · 
mu neveril. A stalo sa. Súbor 

sa v osemdesiatomsiedmom 
opäť zišiel a úspešne rozvíja 
svoju činnosť. Vďačí za to inicia
tíve vtedajšieho richtára (ako sa 
dnes tá funkcia nazýva) Ing. Já
na Cvečku. S oživením chorvát
skych tradícií našej obce, nad
viazaním stykov s burgenland
skými Chorvátmi a so susedný
mi rakúskymi obcami objavila sa 
potreba zaktivizovať i uspatú kul
túrnu činnosť, pretože bez nej 
sa takéto styky ťažko nadväzujú. 
Tak vznikla myšlienka a po nej 
i činy. Dnes súbor pod menom 
Rosica čulo pracuje a snaží sa . 

5 

3.557 duší a to: 
495 Čechov, 51 
90 Maďarov, 47 Nemcov, 5 
2 Chorváti, 2 Rusi, 2 ltali, 1 Angli· 
čan . Podra náboženstva obec je 
skoro čisto katolícka, 99 % obyva· 
terstva je ritu rímsko-katolíckeho 
a len 1 % sa lomí na ostatné sekty. 

Obec 111á notariát, matrikársky 
úrad, železničnú, poštovú, tele· 
grafnú a četnícku stanicu. Súdne 
a daňove prislúcha do Bratislavy. 

Na severnom konci obce je roz, 
siahla tehelňa, prístavbami dnes 
už skoro spojená s obcou. Na vý1 
chodnej strane verký kameňolo"l 
a vápenka vyzerá ako samostatná 
osada a je vzdialená asi jeden 
a pol km od obce. Podobný kame 
ňolom a vápenka sa nachádza a 
medzi Dev. Novou Vsou a Devŕ 
nom, asi v rovnakej vzdialenosti oc 
oboch obcí. Pri ceste spojujúce. 
obec s Lamačom je Štátna Ovoci 
nárska škôlka. 

Parcelovaním verkostatku knie 
žaťa Pálffyho vznikol menší ver 
kostatok. Majiterom je Ing. Alexan 
der Polánsky. K verkostatku patr 
majer s mohutnými hospodárskym 
staviskami, pri ktorých je aj druž 
stevný liehovar. 

rozvíjať odkaz svojich predkov 
pôvodne Chorvátov. Našťastie je' 
tu entuziazmus členov súbor 
.a zohratý dvojzáprah "starýc~ 
ťahúňov" bratov Besedovcov 
ktorí na seba ťarchu organizácie 
i umeleckého vedenia vzali. 

Rosica je živé, dobre 
nuté hudobné teleso. Má za se 
bou rad úspešných vystúpen 
doma i v zahraničí a pekné per 
spektívy do budúcnosti. Hlási s< 
však i tu dobre známy generač 
ný problém. Jednoducho pove 
dané potrebuje omladiť. Pretc 
vedenie uvažuje nad dopi 
súboru spevákmi a speváčkam 
i hráčmi n.á. hudobné nástroja 
Záujemci sa môžu hlásiť na n~ 
cvikoch súboru, každý piatol

1 

o 19.30 hod. v kultúrnom stre 
disku, alebo priamo u 
kého vedúceho Gustáva Besedl 
na Hradištnej 3, tel. 77 50 35. l 

G. Be~di 
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Obchod DEVEX ponúka novú službu FOTOSLUŽBA 
vyvolanie čierno-bielych a farebných filmov zhotovenie čierno-bielych a farebných fotografií do formátu 
30 x 40 cm · 
fotografovanie spoločenských udalostí 

cenník (zatial') 
ČB rozmer Far 3--5 ks 

9 x 13 2,50 8 
13 x 18 4,90 13 
24 x 30 18,- 70 60 
30 x 40 35,- 100 90 

Dodacia lehota 4 dni. Farebné. fotografie od 18 x 24-7 dní. <;>tvorené v pracovných dňoch 15.0G-19.00 hod. 

Inzertné 
rubriky 

1n<olk<>n111 - Kúpa 
-Predaj 
- Vol'né miesta (ponúka, hl'adá} 

:--1 ,,~ - Služby (ponúka, hl'adá) 
-byty 
- nehnutel'nosti (kúpa; predaj) 
- zoznámenia 
-rozličné 

i·Kúpim 
vel'ký 
Franc(lzsko-Siovenský 

a . 
Slovensko-Francúzsky 
slovník 
zn.: ponúknite 

01- KÚPA 

Kúpim plagáty ERASURE, 
XS, DEPECHE MODE, THE CU

OCEÁN. Rastis lav Krampl, Uh-
2, ONV. 

pim detskú stoličku a veci pre 
do troch rokov. Tel. : 777 792 

Kúpim staré mince a iné neplat
Zn. : platidlá. 
Kúpim potravinárske farbivo Ku

r. Zn. : 1 dcl. 

02 - PREDAJ J _ 
Predám elektrickú striekaciu 

(1 500,- ) Zn.: Skoro nepo-

orechový sekretár 
, úplne nový konvertor 
digitálnu hru - Mačka · 

(150,-) a lacno tuzemskú 
u (250,-). Tel.: 789 266 

obraz 43 x 60 cm, akva
lrn"" ""lkú háj od Ladislava Če-

: 7 500,- . 

klavír - krídlo za 2 900 

Rozmýšl'ate ako sa zorientovať v súčasnej ekonomickej situácii? 
Využite svoje nie celkom využité bytové priestory a ponúknite ich 

našej sprostredkovatel'skej kancelárii DEVEX. 
Poskytovať ubytovanie, to je perspektíva, ktorá zmenší Vaše fi

nančné starosti. 
Vaše pripravené ponuky prijíma firma DEVEX, 841 07 Bratislava, 

Kalištná 9. 

j Srdečne Vás pozývame n-a príjemné posede-
nie do denného a nočného baru · 
ISTRIA 
lstrijská n Bratislava 
Devínska Nová Ves 
denne od 12.00 do 05.00 hod. 

Kčs a detský bicykel Pionier za 860 
Kčs . Tel.: 775 390 
• Predám štyri pánske obleky, ver
kosť 50, málo nosené. Zn. : Lacno 
• Predám známky Česko-Sloven
ska, ročníky 1980, 1981, 1982, 1983 
štvormo (vrátane štvorblokov, reza
né len po jednom kuse) kompletne 
za Zn.: 2 700",-
• Predám obraz Donskí kozáci od 
Karola Zápeca v bohatom ráme. 
Zn.: 12 500,- _ 

Predám 
ofsetový papier hladený 
70 a 80 gramový 
hladený formát A3 

1 bal = 500 ks a 80 Kčs 
Tel.: 777 792 

nfe programov, diarkové ovládanie, 
programovaterné vypínanie prijíma
ča, scart, 39 programov. · 

l 

Zn.: 10 tisíc 

( 03- VOĽNÉ MIESTA ) 
Ponúka 

• Firma DEVEX hradá neza
m·estnaného predavača-preda
vačku, schopných viesť účtov
nú evidenciu od 1. 10. 1991. 
Záujemcovia zašlite prihlášky 
s príslušnými údajmi (meno, 
adresa, vzdelanie, prax .. . ) na 
adresu DEVEX, 841 07 Kalištná 
9, Bratislava. 

l 

:( 04- SLUŽBY ) , 
l Ponúka l 
• Vykonávam lepenie: podláh, kor
ku, kobercov, tapiet, parkiet. Tel.: 
775 661 ' 
• Ponúkame: marby, nátery, tape
tovanie, maltové · stierky. Tel.: 
811 982 (záznamník) 
• Ing. doučí matematiku . Tel. : 
776 066 
• Prenájmem skriňovú AVIU 30. 
Tel. : 242 196 

• Vyučujem hru na gitaru 
z nôt a hudobnú teóriu. Re
hák Ladislav, Kalištná 7, 
841 07 Bratislava, tel.: 
776 561 

l Hl'adá l 
-. Kto naučí v ONV dvoch chlapcov 
základy tenisu? Tel.: 775 452 
• Kto opravuje v ONV tečúce vo- · 
dovodné kohútiky? Zn.: Rýchlo 

AKVAREX- J. Smreka 18 
Predaj akvaristiky, teraristiky, 
exotického vtáctva, škrečkov, 
morčiat, krmivá pre psov a mač
ky, predaj rybárskych potrieb. 

( 05- BYTY ) 

l Hl'adá l 
• Hradám do podnájmu 1-izbový 
byt. Zn. : na 3-4 mesiace. 
• Prenájmem 1-izbový byt v ONV. 
Tel.: 775 400 
• Hradám podnájom - 1-izbový 
byt. Zn. : na 6 mesiacov. 

l Výmena l 
• Vymením 3-izbový byt v Dúbrav
ke za dva v štvrtom obvode. Zn.: 
Ponúknite. 
•. Vymením 4-izbový štátny byt na 
s1?hs~u Stred (pri pošte) za podob

• Predám nový farebný televízor .· lL----------___,, ny. pn padne ver ký 3-izbový byt na 
SAMSUNG, uhlopriečka 37 cm. c~~>"'':>"'':)"C)"C)"C)"C....C:Ii'<> · Sldhsku Podhorské, Kostolné, ale-
Prednosti: automatické vyhradáva- bo v IV. obvode. Tel.: 775 452 

6 

Ako inzeroval' • ako inzeroval' • ako inzeroval' 

vať v našom .tasopise možno poštou alebo osobne. Poštou zaslaný lístok musí o~~a~~vať t~xt inzerátu, rozsah, 
1n_zer9 t ny kompletnú adresu inzerenta, číslo občianskeho preukazu {aby sa nezneuztvah tnzeraty); 
vypoce ce ' v. d k . t . . . t . ·u dokladu 0 zaplatení, poz1a av u na um•es neme tnzera u. . . v w• • 

Kop• te · e potrebné používať spisovné výrazy .. ~-lová, ktor~ majú b~-vys~d_zane !ucne treba podc1arknuť: _lnzeraty na 
V v~~ sil treba vyzdvihnúť v inzertnej kancelaru. lnzertna kance~ana ~1dh v pnes~oroch obchodu a sluzteb DEVEX 

znac . k 
1
-NoveJ· Vsi na ulici Krasnoarmejcov č. 14 - z dvora (za postou). Je otvorena denne od 15.00 do 19.00 hod. 

v QevtnS e . . _ 

CENY INZERC~E: 
2 == 7.50 Kcs · v 

~ crsmen~ - obyčajná sadzba l {vrát~me či~rok, medzie_r a pomlči~k) = 0,50 ~cs 
1 
~ísmenó == polotučná sadzba (vratane ctarok, medzier a pomlctek) == 1 Kcs 

114 strana == 967 Kčs 
1 /2 strana == 1900 Kčs 
1 strana == 3800 Kčs 

Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane .- + 100 % 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5 % 

Zl'avy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 % 
pri celoročnej objednávke _ . v - 20 % 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka- Bratislava mesto: c. 8249-062/020~. .v • 

Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: DEVínsky EXpres - 841 07 Brattslava, Kahstna 9 

Trápia vás komáre? Účinný 
prostriedok proti nepríje~~é: 
mu hmyzu VANDAL. Hoc11m 
ho ponúkajú za 350,- Kčs 
u nás ho dostanete len za 
288,- Kčs. 
DEVEX, Krasnoarmejcov 14, 
z dvora (za poštou). 
Pondelok - piatok: 
od 15.00 hod. do 19.00 hod. 

Firma LUKA'S 
vás pozýva 
Odevy pre všetkých 
lstrijská ul. 
pred poštou 
ut.-pia.- 14.0G-18.00 

ll 

STOLÁRSKE HOBLÍKY 

š. 38, 45 a 48 mm 
dostanete kúpiť 
v Obchode DEVEX 
Krasnoarmejcov 14 
z dvora - za poštou 
po-pia.: 15.00-19.00 

Tečú vám kohútiky? 
Firma KLEMI 
vám ponúka všetky 
VODOINŠTALAČNE 

PRÁCE 
Vápencová 6 Bratislava 
Devínska Nová Ves 
(blízko futbalového šta
dióna) 

_ sme tu pre Vás o sme tu pre Vás o sme tu pre Vás D _ sme tu pre Vás D sme tu pre Vás. 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA 
srdečne Vás pozývame do priestorov - obchod a služby - DEVEX v Bratislave, Devínskej 

Novej Vsi, na ul. Krasnoarmejcov 14 z dvora (za poštou). ' 

V OBCHODE ponúkame: 
bytové doplnky: drevené rámčeky na fotografie a obrázky 

zarámované obrázky (od originálov po reprodukcie) drobné plastiky, 
kaktusy, stojany na kvety 

slnečné okuliare 
kozmetiku 
rôzne (knihy o súkromnom podnikaní, o kvetoch, videokazety čisté i nahrávky, ochran- _ 

né .obaly na videokazety, stolárske hoblíky š 38, 45, 48 cm, časopis Discobox, 
prostriedok proti komárom VANDAL a iné)- · 

V OBLASTI SLUŽIEB: 
tlačiarenské služby všetkého druhu: navštívenky, svadobné, promočné, maturitné ozná
menia, tlačivá, katalógy a pod. 
inzertné služby: v časopise DEVínsky EXpres 
fotoslužbu: vyvolávanie filmov, 

vyhotovenie čiernobielych a farebných fotografií 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 



. r~1 Z prírodnej lekárne 
l ~· KŔČOVÉ ŽILY. cez noc vychl~dnúf. Na druhý deň 

l Sedací kúpel' z kostihoja lekár- sa ~asť z~hre1e, aby bo~~ d?sť te-
. h'~ skeho. k~ta ~ prefiltruje sa .cez c1ste rano-

ajbo 'rl 200 g čerstvých, alebo sušených v~ platno. -~'sty, kvety a stonky sa 
ou na l listov kosti hoja lekárskeho sa na- Silno ~ytlacl~ a masť _sa naleje. do 
a ~Of l máčajú 12 hodín v 5 litroch stude- uzatv~rate~nych . poh~uov .. ~vysky 
epnynr nej vody. Studený výluh sa potom ~~cht1kovej mast1 n:'ozno !lez pnlo_-

964 je;/ zohreje, precedí sa a prileje do kú- Zlť_ ako obklad na lýtka .. Na ranove 
. ,~~ín~élr) perovej vody. Voda vo vani má za- pla!no s~ nan~s1e hruba vrs.tva ne-

ak sk~<1 krývať radviny. Po 20 minútovom c_htlkovej mast1, to sa_ O!f!Ota okolo 
. . 'l kúpeli sa netreba utierať, len sa za- lytka a denne sa vymlena. 
alummzpkir baliť do kúpacieho plášťa a rahnúť 

1 · · d h · d. Obklad z hluchavky bielej. 
3.tum), 1' Sl na je nu 0 InU do postele. Ďalším ·receptom z božej lekárne Doktor, vás prosil, aby ste na neho vyplazila jazyk a viac mc. 
phaerijl Masť z repíka lekárskeho. na bolestivé krčové žily je obklad 

1 li ť na lýtka s odvarom z bielej, alebo 
ajvýzr . outo mas ou sa denne natierajú zo žltej· hluchavky. Tri kopcovité ča-
ým nl • lýtka s kŕčovými žilami. 
nráne~ 250 g čistej bravčovej masti sa roz- jové lyžičky hluchavky sa zalejú 
ch , páli v hrnci a <Jo horúcej masti sa 1/21itrom horúcej vody a nechajú 

l ·d · · d k · · sa pol minúty stáť. Do tohto odvaru 

no nakrájaných listov, kvetov a sto-l 
pn aju ve opcov1te hrste nadrob- sa namočia uteráky a prikladaj·Ú sa 

niek repíka. Masť sa nechá ešte raz ako teplé obklady na lýtka. 
krátko vzkypieť dobre sa premieša 
a odstaví sa. Prikrytý hrniec sa ne
chá cez noc vychladnúť. Na druhý 
deň sa masť ešte raz zohreje a pre
filtruje sa cez pisté ranové plátno, 
zvyšné byliny sa dobre vytlačia 

1 a masť sa naleje do uzavieracích 
' 'nádob. Zvyšné byliny z ranového 
'plátna možno okamžite priložiť ako 
obklad na lýtka. Repíkovou masťou 
sa lýtka denne nahrubo natierajú. 

Masť z nechtíka lekárskeho. 
Masť z nechtíka lekárskeho je tak 

lako aj repíková masť rýchlo účinkú
júci prostriedok proti kŕčovým ži-

j21á5m0. - · · b • · · 
1 

g c1stej ravcovej mast1 sa roz-

Kŕče. 
Plavúň obyčajný. 
Pri silných kŕčoch v lýtkach sa 
osvedčilo položiť na šatku jednu 
hrsť sušeného plavúňa a obviazať 
tým bolestivé lýtko. 

5 

a 

l 
Korenie života 

- Mami, môžem ísť na čerešne? 
- Teraz v zime Miško? 
- Však si vezmem sveter. 

- Vážený pán Novák, prosím o ru
ku vašej dcéry. 
- Takto nebudeme priatelia, mladý 
muž! Buďto všetko alebo nič! 

Každá brzda si myslí, že je 
záchranná 

JANOVIC 

7 8 . 9 10 11 12 

j_· -~-L ___ _....._ 
•páli a do horúcej masti sa nasypú 

kopcovité hrste nechtíka (listy, 
a stonky). Nechá sa to krátko 

'o.v<~KVDIEif . dobre sa premieša a od
sa. Prikrytý hrniec sa nechá 

! - 1 d ' 
1-_...,_f----4-. l f----- ~---· 

e i i 
•--1-- +---l----L ____ __ ""__..,__,.__ooi---- --·· l-----·-·· 

i l l 
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·-l 1 

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Ulica: . 

Miesto: 

Dátum: •.......••..•.•.. 

PSČ 

podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitel'ov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32,- Kčs 

štvrťročné predplatné 16,- Kčs celoročné predplatné 64,- Kčs 

Cena časopisu je vrátane doruče~ia. 

Jano s Ferom sa stretli po dlhšom 
čase. 
Fero: Tak, čo máš nové? 
Jano: Idem sa ženiť. 
Fero: A ktoráže je tá šťastná? 

· Jano: Toť Marka z horného konca. 
Fero: Marka? Veď s tou paktovala 

celá susedná dedina! 
Jano: Čože taká malá dedinka. 

Malý fagan sa chváli svojmu kama
rátovi. 
- Nám včera priniesol bocian bá

bätko! Aj k vám nosí? 
- Nie, - hovorí kamoš, - môj otec 

za také hlúposti nevyhadzuje pe
niaze! On si robí všetko sám. 

[ KRÍŽOVKA )) 

Vodorovne: a) Druhá časť taj

ničky- žiadaj . b) Tam- chorvatský 
hudobný skladater - gobelín -
skratka svetovej strany.- c) Syme
trála - dievčenské meno - česká 
predložka. - d) Ženský hlas -letec
ká spoločnosť USA - bodavý bla
nokrídly hmyz - cicavec žijúci pod 
zemou. - e) Kus dreva - vybodol. 
- f) Bil sa (hovor.) - nádhera. - g) 
Čln na Rýne - poor - planétka -
prúd vody. - h) Vysoké napätie -
riekla - solmizačná slabika. - i) 
Predložka - sláčik - poolamuj -
starorímska minca. - j) Druh tropic
kých mravcov - nehoda. 

Zvisle: 1. Otvorená stfpová hala 
- prvá časť tajničky. - 2. Ad acta 
- slovák, juhoslovan - bývalá pret-
lač na našich známkach. - 3. Fáza 
mesiaca - tlačenie - citoslovce, 
aby bolo ticho. ~ 4. Raj - španiel
sky člen- francúzsky naturalistický 
spisovater. - 5. Domáce zviera - . 
český herec. - 6. Vôkol - druh pal
my. - .7. Talianske mesto - klesol. 
- 8. Kosatce - Chateaubriandova 
novela. - 9. Cudzokrajný hlodav~c 
- chemická značka kryptónu - sta
roveká krajina. - 11. Autoznačka Ri-
mavskej Soboty nátoň 
priater (franc.). - 10. Nadzemná 
časť rastliny - zbíjal - chemická 
značka astátu. - 12. Tretia časť 
tajničky- pokladňa (hovor.). 

Pomôcky: b) Odak- d) NAL.- j) 
Atla. - 8. Atala. - 9. Paka. 

-ni· 
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Vážení 
čita elia 
Tretím číslom sme vstúpili do 

tretieho kola zápasu o Vašu pria
zei'i. Zatiaľ sa nám, ako-tak, darí. 
Mrzí nás, že mnohí o našom časo
pise ešte nevedia. Porad\e priate
ľom, kamarátom, známym, suse
·dom, kde možno náš časopis kú
piť. 

V prvom rade bude v našej pre
dajni DEVEX (za poštou). Každý 
druhý piatok a v sobotu sa rozbie
hajú mladý kolportéri. Ale dostať · 
nás aj v stánku zeleniny pri tuneli, 
v cukrárni u Zuzky a Pri trojici, na 
futbalovom štadióne, v butiku 
Janka, v reštaurácii Expreso, v 
Merkúre, v pohostinstve pri želez
ničnej stanici. .. 

Radi by sme skvalitnili náš ča
~opis najmä po obsahovej strán
ke. Oslovili sme mnohých. Ozvali 
sa iba podaktorí. Viem, toho času 
má každý málo. 

Ale pri troche chcenia... Pokú
ste sa, prilošte svoj kúsok pre 
ostatných. Budeme radi všetci. 

Na Vás a spoluprácu s Vami sa 
teší vydavateť. 

Vyhrali komáre 
Ako nás informovali na Miestnom úrade 
postrekoch proti komárom sa uvažovalo. 

ktorá sa touto čin

trochu neskoro, na
·-~u "'' Mlestlllom úrade zvážili ponu· 
rozb~~ sa, pre vysoké náklady, ale naj

učmnosť a nepriaznivý vplyv na ce
hmyzu v ekologickom systéme 

tento rok nepostrekovať 
záoabuje mimoriadne nerybe-

Ta~ý zásah na celý ekosystém. 

d b
e komáre tentokrát vyhrali. Veríme 

0 udúce· 1 d · ' J P o neJ sezóny komárov náj-
•hodný ··1 • d . a uc nny prostriedok proti 
Otieravcom. 

pk 

ínsky informačno-inzertný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES pre s 
15.9.1991 Ročník: I. Číslo:3 Cena: 2,50 

Starosta informoval poslancov 
rady o aktivitách okolo reinšta
lácie sochy M.R.Štefánika, vy

hodnotil prvé číslo Devexu, konkurz
né konanie na miesto právnik~ 
miestneho zastupiteľstva. Zaoberal 
sa tiež slabou aktivitou a stratou 
mandátu niektorých poslancov. Ra
da sa zaoberala aj následkami po
vodne a situáciou na ZŠ Horova. 

Televíznych fanúšikov bude zau
jímať ponuka firmy SIEMENS. TELE
COM,. ktorá chce v Devínskej Novej 
Vsi vybudovať sieť pre káblovú televí
ziu. Na tú sa bude môcť napojiť indi
viduálny účastník, ak za ponúkané 
programy zaplatí 50 - 60 korún me
sačne. Firma bude znášať všetky in
vestičné náklady a má skúsenosti, že 
sa jej vrátia za 4 - 5 rokov. Zaujímavé 
je, že na rozdiel od ponúk firiem SA
TAO (SBD IV) a KABEL PLUS (Ostra
va) nebude žiadať kolektívny súhlas 
účastníkov ani iné monopolné práva. 
Zástupcovia SIEMENS-TELECOM 
sú presvedčení, že podzemnú kábe
lovú sieť nebudujú nadarmo a svojou 
kvalitou získajú množstvo poplatní
kov. Miestna rada prijala zásadu, že 
v týchto prípadoch nebude mať vý
lučňé práva nikto, ako kvalite tej kto
rej kábelovej televízíe rozhodnú zá
kazníci. 

Vydaiiené stretnutie 
V posledný deň augusta sa stretli 

v reštaurácii na miestnom štadióne Loko
motívy sedemdesiatnici, ktorí spolu 
ul<ončili školu v roku 1935. Po stretnutí 
v roku 1981 a 1987 bolo toto už ich tretie 
spoločné posedenie pri spomienkách. 
Kuriozitou bola skutočnosť, že z 29 účast
níkov-15žien a 14mužov - všetci muži sú 
ženatí a spomedzi žien )e desať už vdova
mi. 

Najbližšie stretnutie. zamýšllijú usku
točniť o pät' rokov už ako sedemdesiatpäť 
roč nf. 

Doterajšie stretnutia organizoval autor 
tejto noticky. 

J.J. 

Novú základnú školu Pavla Horova otvorili 2. septem
bra v Devínskej Novej Vsi. Že práve v tento deň do
stala zároveň užívacie právo z odboru výstavby je 

iste nemalou zásluhou aj jej riaditeľa Jána Marenčíka. 
Budova školy však bude odovzdaná aj tak v troch eta

pách. V prvej sú už odovzdané učebné pavilóny, v druhej 
bude odovzdaná kuchyňa- termín je október 1991 (stra
vovanie zatiaľ zabezpečujú v susedných školách na ul. l. 
Bukovčana) a blok pre pracovné vyučovanie a telocvičňa 
a v tretej, zatiaľ bez uvedenia termínu, by mali byť odovz-
dané okolie školy a športový areál. · 

V súčasnosti má škola 570 žiakov, z toho 420 na l. stup
ni a 150 na ll. stupni, 28 pedagógov a 15 správnych za
mestnancov. 

Z Miestneho úradu 
Na stole radnice je už tiež prvý projekt 

rakúskeho podniateia p. Mosera. Ide o 
komplexný priemyslový a obytný súbor, 
ktorý by mal vyrásť medzi BAZa ČOV. Pán 
Moser tu chce ved ll!. fabriky (lahký priemy
sel, elektronika) postaviť 507 individuál
nych a 381 združených bytových jedno-

p. k 
snímka autor 

tie k na rozlohe 14 tisíc m2. Od starostu ob
držal súhlas na dvojročnú prípravu vý
stavby. 

Rada sa okrajovo dotkla aj proble
matiky športu, ktorá si bude žiadať kon
cepčný pohlad a väzbu na rozpočet mest
skej časti, keďže športové kluby už nie sú 
dotované štátom. 

cz 

MOTORSPORT 
, , 

Bratislava - DEVINSKA NOVA VES 

Vás pozýva 

na medzinárodné automobilové preteky 

SLOVAKIA '91 
za účasti špičkových 

automobilovýc~ pretekárov 
z celej Európy 

na trati: PEZ~NOK- horský hotel BABA 

Tréning: · 21 .9.91 od _1 0.00 hod -vstupné 1 0,- KČs 

Závod: 22.9.91 od 13.00 hod. -vstupné 15,- Kčs 

vstupné na oba dni: 20 Kčs 

Prad\e prežiť hodnotný športový zážitok. 
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Ešte šanca 
Vyjadriť sa ku konpetencii rozvoja 

mestskej časti Devfnska Nová Ves. 
V minulom čfsle sme avizovali po

drobné uverejnenie návrhu koncep
cie rozvoía naliej mestskej časti. Ne
tušili sme, že rozsah materiálu nám 
nedovolf, vzhľadom na termfn roko
vania na Miestnom úrade a Miest
nom zastupiteľstve, uverejňovať jed
notlivé problematiky postupne v dlh
šomobdobf. 

Preto dnes Čitateľov zoznámime · 
iba s prvou časťou, na ktorú nám da
la vysvetlenie predsedkyňa komisie 
výstavby a architektúry Miestneho ú
radu poslankyňa Ing. Eva Vargová. 

-Cieľom návrhu koncepcie rozvoja 
mestskej časti Devínska Nová Ves je 
vytypovať základné funkčné zóny, 
zatiaľ bez konkrétneho umiestnenia 
jednotlivých zariadení. Návrh sa zro
dil na základe niekorkých predchád
zajúcich návrhov riešeni územného 
plánu, vypracovaných útvarom hlav
ného architekta mesta Bratislavy a 
najmä pripomienok k nim. 

V oblas11 obytnej zóny je úlohou 
rekonštruovať chátrajúce rodinné 
domy a dostavať zariadenia ob
čianskej vybavenosti v sfdliskách. 
Jedným z predpokladov nezhoršo
vať životné prostredie je nerozširo
vať cl' alej hromadnú bytovú výstav
bu (sfdliská). Na výstavbu rodinných 
domov je vyčlenená lokalita južne od 
areálu BAZ. 

V oblasti občianskej vybavenos
ti a služieb. na Miestnom úrade evi
dujú množstvo žiadost[ o priedelenie 
proestorov a parciel za účelom pod
nikania v tejto oblasti. 

V podstate sa prelína s obytnou 
zónou. V obci treba najskôr dobudo
vať obchodnú Infraštruktúru. V čas
ti lstrijská ul.- Pamiatková zóna- rieši 

túto situáciu rekonštrukcia objektov 
podľa konkrétnych žiadostí o prena 
jatie s konkrétnou náplňou podľa po
trieb obyvateľstva. Vznikne tak živá 
polyfunkčná tepna s pestrou ponu
kou služieb. 

Na priestranstve pred poštou 
možno uvažovať s vytvorením prie
storu, ktorý bude poskytovať mož
nosti usporiadania zhromaždení, 
trhov, hromadných akcií a pod. 

Pravá strana lstrijskej ul. pod pa
nelákmi sfdliska Stred môže kuliso
vou architektúrou previazanou so ze
leňou slúžiť ako obchodná ulica 
s prvkami rekreačnej plochy. 

Prestup starej dediny a nového 
sídliska na Eisnerovej ul. (oproti kos
tolu) je ideálnym miestom pre lokali
záciu polyfunkčného bývania spoje
ného s poskytovaním služieb: typ re-

Príd'te s ponukami 
Aj počas letného dovolenkového 

obdobia sa členovia kultúrnej komi
sie miestneho zastupiterstva niekoľ
kokrát zišli, aby spracovali návrh 
koncepcie kultúrnej činnosti v obci 
na najbližšie obdobie. O nami na
vrhnutej koncepcii bude rokovať ra
da Miestneho zastupiteľstva 12. 9. 
1991 a plénum Miestneho zastupiter
stva o týždeň neskôr. 

Pri spracúvaní tohto materiálu 
sme brali na zreteľ potreby a záujem 
občanov ako aj existujúce proestory. 
Myslfrne si, že na kultúrnu činnost' 
by sa mali využívať budovy na lstrij
skej ulici č. 2, 4 a ž, čím by vznikol je
den ucelený a dôstojný kultúrny stá
nok. Obyvatelia sa tu budú môcť 

schádzať nielen na podujatiach ma
sovejšieho charakteru, ako bolo na
príklad nedávne Kultúrne leto alebo 
Festival chorvátskych piesní, ale bu
dú si sem môcť prísť požičať knihy 
alebo len posedieť do čitárne, zahrať 
pin pong či zacvičiť, navštevovať rôz
ne kurzy, pozrieť film a podobne. Ca
som tu budú mať aj možnosť občer
stviťsa. 

V budove na lstrijskej č. 4 je aj 
miestnosť pre sto rudí, v ktorej sa i 
doteraz uskutočnili rodinné slávnost
né posedenia, svadby či kary. Aj 
v ďalšom období chceme poskyto
vat'nlelen priestory na tieto účely, ale 
aj potrebné vybavenie (stoly, pohá
re, taniere), vlietko za prístupné ceny. 
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meselného domu. 
V priestore pred nedokončeným 

domom služieb na ul. M: Marečku 
sa naskytá vhodné miesto na u
miestnenie trhoviska - riešeného 
komplexne - ako trvalé. Potreba no
vého kultúrneho domu sa na naj
bližšie obdobie nepociťuje natoľko 
zreteľne - po dobudovaní a re
konštrukcii starého Domu kultúry a 
KUltúrnej záhrady bude vytvorená 
dostatočná možnosť kultúrneho 
využitia obyvateľov- túto by v budúc
nosti mohol doplniť prírodný amfi
teáter v lokalite vyťaženej Glavice. 

Ďalšou zónou občianskej vybave
nosti by mal byť predstaničný areál 
ČSD s charakterom prímestského 
nákupného centra. Pre lokalizáciu 
viacúčelného strediska (reštaurá
cie, obchody, knižnica ... ) je vhodná 

Do budúcnosti plánujeme aj 
cl'alšie služby pre obyvateľov . Mali 
by to byť reprografické práce (kopí
rovanie textov), expresná výroba 
smútočných oznámení, prehráva
nie videozáznamov, poprfpade po
žičovňa videokaziet, gravírovanie. 
Rozšírenie služieb závisí od záujmu 
občanov, financií ako aj ponuky záu
jemcov poskytovať tieto služby. Pre
to radi privítame dobrý nápad. 

Chceli by sme, aby toto kultúrne 
centrum slúžilo čo najväčšiemu poč
tu občanov, aby si sem našli cestu 
mladí i starší. Dvere budú otvrené aj 
pre členov politických strán a hnutí, 
podniky, organizácie, školy. Pracov
níci strediska budú jednotlivé prie
story prideľovať záujemcom podľa 
vopred vypracovaného harmonogra
mu. 

DanaAčová 

predsedníčka kultúrnej komisie MZ 

lokalita pre sídlisko Kostolné, 
mieste dočasného zariadenia 
ni ska- betonárky. 

Vážení spoluobčania, vzh 
na obmedzený priestor nášho 
pisu nedokážeme v tomto 
brať všetky oblasti. Vzh 
blfzky termín prekonávania 
pripomienok k nemu však 
ňujeme , Že Z jehO nnrtrt,hiOÚI'I'l 

ním sa môžete zoznámiť na 
nom úrade v komisii výstavby 
chitektúry. Záujemcovia by však 
využiť 37. týždeň - do 
Miestneho zastupiteľstva. 

, časn&J 1tuácii v poľnoh?spo-
0 ~u druž~tve D vín so s1dl'"m 

Bystrici nás iníormova! 

_V súčasnosti čakáme na zákon o 

js 
z ie oblubená •·prúpovídka nášha pá

na p1e:ddenta'' 
Možno ~ ním v mnohých prípadoch po

lemizovať, al,. pokiaľ by ju vyslovil na 
kopca, ktorý vidíte na totogratii, 

dávam mu pine za pravdu. Táto pozoru· 
~odná rarita obštlistňuje obyvatelbv by
tovky na Eitinerovej č. 3-7 na sídlisku Kos

Uz dlhé tri roky. 
Okrem toho, že spomínaný kopec hyz

dí okolie, J.>lní ešte iunkciu pamämíka. 
oshwujúceho tiež odbornosť projektanta 
~ic,lóska Mračná prachu, dvíhajúr.e sa pri 
najmen~om zavane vetra pô~obta velmi 
"blahoda. ne·· na -:eu, hrajú ct. sa na betó
no••om "plé.cku" pred bytovio:o:... Na výber, 
pra·Jda, nemajú. Projektant ai<osi zabudol 
n.;; kt sok zeme, oadel'ujúci bytovku od 

r------------~ s .nodi&ta vedúceho k obchodom. Ne
·:iem, čo malo byť na :nkriminovanom 
rr.1est" ale dnes je tu len prášiaci kopec, 
miestami zarastený burinou.. Na jeho 
vrchole tróni smie~ne pósobiace t.":eso 
verejnéhn osvetlenia ·(nefimgujúce), otr 
di!leč je odkrytá sachta pl11.i špio y 3 od· 

Kr."'",n;orlll• padl:ov po stavbároch, zo zeme trč'a e:zk
bicke káble (čcól'lu asi mali slúžít?). Nájde
mt> tu zvyšky dooak, plechov atď. Jedným 
s~c·,cm hnus! To,o serneni.:'te šph~y a cho
reb s~ vo chvíli, ~~dy tJvcha výdatneJšie 
zaprš•, mení na zavil masu a kaluž špi-
1 a·,ej vody ''YtiValo poamývaji.lcej stany 

nn•wa.- bytovky. V~rte m;,_Je to "uchvatnf' pohlad. 
Pre naše det1 je ta '·"<lj" a:e pre rodičov ho-

Kto -hr zuje? 

transformácii a tiež na vyjasnenif.t 
Jlastnfckych vzťahov . pôvodných 
vtasmíkov pôdy. Vlastníci pôdy, ktorý 
majú pôdu v dotarajšom užívaní druž
stva musia jednoznačne vyjadriť svoj 
vzťah k pôde, k poľnohospodárskemu 
družstvu tým, že sa rozhodnú za 
akých podmienok dajú túto pôvodu 
do užívania družstvu, inému záujem
covi, alebo ju budú využfvať sami. 

Zákon o pôde z 21. mája 1991 v zá
kladnej funkcii splňa základné pred
poklady účinnosti, ale chýba mu do 
dnešného dňa konkretizácia spor
ných prfpadov a uplatnenie konk;ét
nej podoby užívania z dôvodov ne
prístupnosti pozemku, náhrad a sku
točného využitia. 

tové peklo. Večné zákazy typu: "Nechoď 
sa hrať na kopec, lebo padneš do šachty" 
niš neriešia A to už vôbec neberiem do 
úvahy denne znečistené oblečenie. 

Podla mojicil in;ormácii vďačí kopec za 
svoju exis,enclu architektovi (hanbil by 
om $a tak titulovať, byť na jeho mieste), 

1-.iorý "zabudol" p10jekl. dokončiť. Aspoň 
v tom duchu sa na celý problém pozerajú 
zodpovední čim telia na SBD IV. 

Vedia o ňom, aie a..urát to móžu 
kcns tovať Na riešenie niet síl (financií, 

občanom, naJ• 1a v č&sti, klorá nemá za
bezpečene odkanalizovanie svojich do, 
mov. 

Hoci tia!< na zariac;enia o;:;kanaiizova 
r:ia pôvodnej zási:&vby .:io ÚČ61ových :nve· 
;;bcii mes!3. bol velk.f ešte aj zo strany by· 
vrueho I\I!NV. zabezpečovaio sa v rámci 
akcie "Z', nedosiahol sa požadovaný 
efekt Treba pnpOIIhlf!Út; že o:ázKa ooKa· 
nalizova:lia mA ~$ z.a.n*'dbaL ~lhá, p;etôze 
každú jednu domácnosť možno považo· 
vaťza malú výrobnú prevádzku. 

Čo sa týka opatrení má dve časti. Ne: 
jednej snahu a ochotu mestskej časti' vec• 
rieš it; na druheJ možnosi.i najmä z r1na.'1c· 
ného hladi~Ka akcie pokryť Nr;se žiadosti 
o financovanie z Fondu živo~ného prostre· 
dia mesia zosl.ali za!j3f' bez odczvv. il'iu8i· 
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tane? 
PJešenia z pohľadu družstva je ler, 

dočasné. Vychádzame vlastníkom 
pôdy v ústrety tým, že vyčleňujeme 
náhradné lokality, ktoré sú zatiaľ 
však právne navysporiadané. 

Práve riešenie týchto otázok chý
ba v zákone a očakávame, že bude 
predmetom výkladu. Potom existen
ciu družstva podmieni pripravovaný 
zákon o transformácii, na ktorí všetci 
netrpezlivo čakáme. 

Zastávame stanovisko, že budúca 
podoba družstva by mala byť forma 
podielnícka s dôrazom na pôvod
ných majiteľov pôdy, na ktorých by 
mal byť i transformovaný doteraz na
dobudnutý majetok. 

Myslíme, že zákon by mal spra-

ochoty?). Na mi~ste je však otázka: Prečo 
potom SBD prevzalo od dodávatela by
tovku &j s takouto "okrasou''? 

Vdaka nezodpovednosti máme posta
rallé o životné (?) prostredie. Rovnakú vi
zitku nám stalibári LB.I1echali len o pár me
trov d'alej. Neupravený priestor okolo roz
vodnej skť.ne pôsobí deprimujúco. Rie
šenie sa však našlo. Sta/litvelký pútač po-

zývajúci na akcie kuitúrneho leta v kultur· 
nej záhrade. 

Roztaťtento gordický uzol nebude jed
noduché. Obraciam sa preto v mene všet
kých obyva,c!bv bytovky s otázkou na 
mieSt11Y úrad: Dá sa s týmto problémom 
n1CČO robil? Srne ochotní priložiť ruKY 
k dielu. Radi by sme m:ili na m1este tohto 

vodi ivo riešiť aj členstvo nevlastnfkov 
pôdy - zamestnancov, ktorý odpra~ 
covali na družstve dlhé roky, vytvárali 
hodnoty majetku do dnešnej podo
by a táto ich účasť by mala byť zo
hľadnená. 

Ako si predstavujete cl'alšiu exis
tenciu družstva? 

-Zásadná problematika je obnoviť 
pôvodný zdraV') vzťah k pôde, k ma
jetku, k práci. Chceme vytvoriť- roz
deliť družstvo podľa výrobných jed
notiek, kde hlavným motorom bude 
dokonalý vzťah, prehibený majetko
vým podielom a účasťou na hospo
dárení. Konkrétne prevádzková jed
notka, ktorá si zoberie na starosť vý
robu mlieka, celý úsek si bude riešiť 
sama i s rozdelen fm výnosu ale aj ri
zika. 

Za rozhovor ďakuje Peter Krug 

"skvostu" hoci aj detské ihrisko. Obyčajné, 
s jedným pieskoviskom a hojdačkami. 
V záujme zdravého vývoja našich detí. 
V opačnom prípade sa budeme na jeseň 
zasa brodiť po členky vo v<;>de na terase 
pred obchodmi (opäť dôkaz "kvality" stav
bárskej práce) a záverečný úsek cesty do
mov sa budeme kÍzať prepytujem na zad
ku po "našom" rozblatenom kopci. 

Je tu však aj druha možnosť Nájsť spo· 
l očnú reč a pusuťsa do práce. Do nastáva
júcej ziml' by stačilo kopec zarovnať 
Chce to len trocha snahy a pochopenia 
Nič viac & nič menej. 

Oto!:Jalogh 

snímky autor 

rne sa spoliehať na rozpočet našej mest
skej časti. V pripade, riešenie kanalizácie 
bude hradené zo štátnych fondov, v súča
sr. osU nie je núdza o dodávatelov, tieto 
problémy by sr, le zvládli. 

Jednou z hlavných úloh komisie je te
da. pre ochranu ovzdušia a hlavne spod
ných vôd nevyhnutne potrebné zabezpe
(;iť ekologické odvedenie odpadových 
vód zo vbetl<ých prevádzok aj domácnos
ti 

O stave zabezpečenia kanalizácie 
v mestskej časti budeme informovať 

v niei<:torcm z budúcich číse l nášho časo
PISU a aj o dalších znečisťovateloch mest-

•.eJ casti Devínska r~ová Ves. 

Za rozhovor ďakuje pk. 



!l 
la jb), 
>U ~ 
;<a rl 
tep~1 
964' 
lou rl 
1 eví~l 
ak.' 

[ ZO-SOBÁŠILI SA~ 
na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Dev. Nová ves: 
:::::::::::::::::;: : :: ::.::;::: ;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;::: ::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ::::;:::::::;:;:;::::;~:: : 

~[!!' Slavomfr Gnip a Marta Od- !!! ~ ! 
.J.j· ::~:~v~omoškovlč a Ľuba .jijj 
f' Macejková ·· · 
:;:;:;:;::::: :·::::::::::;:;:::::: : ;:;:;:;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:::::;:::::::::::;:;:;:;: ;:;: : ::::::::::::::: .·::· 

(( NAŠl JUBILANTI 

70 - rokov Jozef Jurčák, 

Rozália Klasová, ••• 
Margita Turanová • •~ » 

75 - rokov Mária Kováčová, . 
Mária Snidová 

BO- rokov Mária Šubrnová 
94 - rokov Mária Novotná 

rl ODIŠLI 
ll Z NAŠICH RADOV 

KA ] 
Vystavovali chovatelia 

Od piatku 6. septembra do nedele vysta
vovalo 28 chovatefov drobných hospodár
sJ.:ychzvieratv priestoroch lntltúrnej záhrady 
výsledky svojich chovov. V 31 voliérach 
predstavili hrabavú a vodnú hydinu, 65 holu
bov a 55 králikov. Milan Fratrič predstavil 
v jednej klietke aj exotické vtáctvo. 

Čestné ceny získali Plymutky modré vy
stavovate(a Š. Eneingera, Wyandotky bieleJ. 
Nošku, Kačica pižmová A. Br 6:iu, z holubov 
Komárňanskt kotrmella k červený K. Šooša, 
Anglick-ý pávik modrý Š. Kollero, Nemeeký 
výstavný holub červený š. Dubného, z králi
kov Vell,:ý bara n biely P. Lučaniča, Nemecký 

~~ 

Nezabudnit 
Meniny v nasledujúcic~ 

dvoch týždl"loch majú: 

16.9. - ť.udmlla, 17.9. - Olyrn. 
pia, 18. 9. - Eugénia, 19.9 
Kon!tantrn, 20. 9. - Luboslav 
ť.uboslava, 21.9. - Matúä' 
22.9. - Móric, 23.9. - Zdenka' 
24.9. - ť.ubo!, ť.ubor, 25.9. : 
Vladislav, 26.9. -Edita, 27.9 .. 
Cyprián, 28.9. - Václav, 29.9 .. 
Michal, Michaela. 

r--------~ 
l 
l 
l 
l 
Program 

kina 
DEVÍN 

Celovečerné predstavenia: 

vo štvrtok a v sobotu o 19.45 hod. 
v nedeľu 17.15a 19.45hod. 

TomášRužovič-nar. 7.3.1931 Predseda Z O SZCH M . Glosfk a p odpredseda I. Ďurf.a hodnotia ~y~'l!J vcné <-">:Cm 
pláre. 

19.9. Cyráno z Bergeraku Fr. MP 
21.9.-22.9. Pomsta USA MN 
26.9. Mucha (piatok) 

Kd e žia dať 
o registráciu? 

Žiadosť o vydanie ro:zhodniJtía o re
gistrácii v zmysle zákona o súkrom
nom podnikaní občanov sa vybavuje 
na Obvodnom úrade Bratislava IV., 
Tr. L Novomestského 1, Oddelenie 
živnostenské, na IV. poschodí. 
K žiadosti o registráciu je žiadateť 
povinný priložiť: 
1. Občiansky preukaz 
2. Výpis z registra t restov 
3. Doklad o povoleni, oprávnení 
alebo spôsobllsotl {originál + foto
kópia o vzdelaní k predmetu podni
kania) 
4. Doklad o odbornej kvlalfikáclil, 
spôsobilosti alebo oprávnení vedú
ceho alebo iného pracovníka, v prí
pade, že podníkater má v úmysle 
uskutočňovať podnikateľskú činnosť 
prostredníctvom tejto osoby {origi
nál + fotokópia). 

l Komu chýbajú? 
Pamätám si v Devínskej ča

sy, keď si človek mohol pokoj
ne odložiť pred obchodom bi
cykel, nakúpiť a na ňom aj 
odišiel domov. 

Nedávnonejaký"dobrák", či 
"dobráci", ktorým doma chý-

Medzi sliepkami dominovali Plymutky. 
Zaujali všakaj BantamkyjarabičieHempšír
ky a VlaJky strieborné. Aj obdivovatelia ho
lubov si iste prišli na svoje. Z 28 rôznych 
exemplárov možno spomenúť Anglického 
tiplera fŕkaného, Komárňanských kotrme
liakov, Anglických pávikov, Slovenských 
luvoliakov i Budapeštianskeho letúna pa
pučnatého. Deti potešila najmä živá koza 
a pár poni'kov. 

Z vterulw najviac zaujali deti. 

bali kvety, chodili po starej 
časti Devínskej a brali priamo 
z okien muškáty, l-vetináče i 
s hrantíkmi. 

Slušný človek čo sa to dozvie 
zalomí rukami, pofrfle ... Čo 
vlastne platí na takýchto tiež 
spoluobčanov'! 

p 
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obrovitý strakoJ J. Popelku a Novozeland'an 
biely J. Nošku. 

Ak máte záujem stať sa členom základnej 
organizácie Slovenského zväzu chovatefov 
v Devínskej Novej Vsi prihláste sa u taj o roní
ka organizácie Ing. V. Mráza, Janšákova ul. 
č. 22. 

P.Krug 

snímky autor 

27.9. Tanec svlkmi {dvojprogram 
o 19.00 ~ USA MP 12) 

28.9.-29.9. Milujem Ťa až po hrob 
USA MN 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.15 hod. 

21.9.-Cyráno z Bergeraku 
zač. o 16.15 hod. Fr. 

28.9. Tanec s vlkmi (dvojprog) 
USA 

Detské predstavenia: 
v nedetu o 15.15 hod. 

22.9. Malá akrobatka Bu lh. 
29.9. Alifu a krásna princezná Čín. l 
Vstupné: l 
Na večerné predstavenia jednot·ll 
né 10,- Kčs 
Na fi lm Tanec s vlkmi 25,- Kčs · l 
Mládežnícke predstavenie 

_10,- Kčs 
Na fílm Tanec s vlkmi 20,- Kčs 
Detské prf!dstavenie deti 2,- Kčs, 

l~elf~~~----

Poradle nedoslýchavým 
Dodnes si takmer každý mohol zadovážiť rádio, televízor, ,."~,nn,.,.tnfM .. 

Proste nebol to tovar, ktorý by sme museli nejakým spôsob nr••rt"t"voVIII•• 
chváliť sa SIJSedom . "Hľa , aj my máme rádio." 

Preto tuším, že revúce aparáty a apartúryv niektorých bytoch neslúžia k 
ke a chvále, že aj ich majitelia si mOžu kúpiť novú techniku. SkOr si mystfm 
trpia nedoslýchavosťou. Keďže ostatných, najn:lä najbližšfch susedov 
{a iste majú záujem na dobrých susedských vzťahoch, len za to nemOžu) 
môžte a poraďte im ai(O sa nedoslýchavosti zbaviť. Radi vašu radu ... ~.~: r.r",, .• 

a 
oevínskej Novej Vsi. 

rne stúbili v 2. čiste nášho časo
~0 5 ~t-; račujeme v uverejňovaní zá
p~s~J z Kroniky obce tak ako ju za
piS enával kronikár, teda v pôvod
znarn 
norn znení. 
ones uvádzame 2. časť. 

-;;;;;;le aj mlyn nap~jany potôč_
l<om Stupavky. Mlynske kolo , ktore 

l hnané hornou vodou, v roku 
bO O • - , h d , t i 934 bolo zrusene a ~a ra ene ur-
bínou. Majiterom Je Jan Engelhart. 

Kultúr 
let 

Motors por 
Ak dnes pozývame na prvé medziná
rodné automobilové podujatie - pre
teky do vrchu Slovakia 91, ktoré sú 
zároveň Alpsko-Dunajským pohá
rom, Majstrovstvami ČSFR a Maj
strovstvami Rakúska, na trati Pezl
no!<-Baba s tréningom v dňoch 22. -
23. 9. 1991 opýtali sme sa riaditera 

V.obci sú dve školy: obecná ru
dová . škola Masarykova vystavená 
v roku 1926 a štátna meštianska 
škola, zriadená v roku 1930. Po
sledná vlastnej budovy ešte nemá. 
Bývalá rím. kat. rud. škola v roku 
1926 zanikla. V roku 1934 bola zria
dená aj pol<račovacia rudová ho
spodárska škola rázu ovocinárska
záhradníckeho. Škola je dvojročná. 
Učňovská škola pre malý počet uč
ňov bola zrušená. 

Zemepisné a geologicky delí sa 
chotár obce na dve oblasti a to: na 
devínske pohorie a nížinu. Devín
ske pohorie je z verkej čiastky po
horím prahorným. Patrí k masívu 
Karpát, ako posledný južný výbe
žok Malých Karpát treťohorného 
útvaru. Vyskytujúce sa vápencové 
masy sú z doby júrskej . Nížina je 
útvar diluviálny. 

Dnes už iba spomienka na vystúpe
nie súboru Jánošík z Brna. 

Folklórnyvojenskýsúbor Jánošík vy
stúpil v nedeľu 25. augusta v Kultúrnej 
záhrade v Devínskej Novej Vsi ako 
predposledný v rámci kultúrneho leta 

usporiadajúcej f irmy MOTORSPORT 
racing team stuad Doda STUDENI
ČA, zárovel'í reprezentanta ČSFR 
v rých lostných automobilových zá
vodoch na okruhu do vrchu- majst ra 
športu a nleko(konásobného maj
sira Slovenska, čo vlastne firma Mo
torsport predstavuje. 

- Motorsport Bratislava - Devínska 
i\lová Ves poskyt~je pre celé Sloven
sko záchranné služby motoristom 

VÝSLEDKY 
FUTBALOVÝCH 

MLADŠÍ ŽIACI A 
Doprastav- ONV 2:2 

MLADŠÍ ŽIA CI A 
DNV - Doprastav 0:6 

MLADŠÍ ŽIACI B 
ONV - Doprastav 1:2 DRUŽSTIEV 

L kolo 

MUžlA 
DNV -Rapid 0:2 
MUž iB 
DNV- R apid 1:2 

~TARšíDORAST 
NV- Rapid 0:6 

MLADšfDORA 
DNV ST 

-Petržalka 1·8 
~T ARšf ŽIACI . 

oprastav- DNV 5:1 

MLADŠÍ ŽIACI B 
Doprastav- DNV 5:1 

2. kolo 

MUŽlA 
Danubius - ONV 2:1 

gól Madiu 

MUŽI B 
Čuňovo - DNV 3:4 

STARŠÍ DORAST 
Danubius- ONV 5:4 

MLADŠÍ DORAST 
Danubius- ONV 3:0 

STARŠÍ ŽIACI 
ONV - Doprastva 2:3 

3, kolo · 

MUŽlA 
ONV - Lamač 2:2 
góly: Horváth 2 

MUŽI B 
ONV - Lamač 3:0 

STARŠÍ DORAST 
DNV -Lamač 3:2 

MLADŠÍ D O RAST 
ONV- Lamač 5:2 

4. kolo 

MUŽl A 

s 

Na pítnú vodu je obec dosť chu
dobná. Počet horných prameňov je 
nepatrný. Západná strana Kobyly je 
skoro úplne bez prameňa (nachá
dza sa len jeden nepatrný pramien
čok ) . Na severnej strane je ich už 
viac. Spodná voda na nížinách 
a malých pahorkoch je niekde pod 
samým povrchom a niekde zas 
v značnej hfbke. 

Podra meteorologických zázna
mov z posledných rokov je obec 
a jej okolie vermi chudobná na 
zrážky, ale tým viac vyložená zhub
ným vetrom. 

Tvar chotáru obce je nepravidel
ný mnohouholník. Približne ale sa 
podobá trojuholníku s lomenými 
stranami. Jednu stranu trojuholníka 
na celej dfžke tvorí krivka rieky Mo
ravy tiež aj ako štátna hranica. 
Z druhej strany . susedí chotár 

1991. Hoci. sídlo· súboru je v Brne, 
väBina účinkujúcich od jeho vzniku až 
do dnes sú chlapci zo Slovenska. Preto 
aj názov a program je nám blízky. A ho
ci podmienky v súčasnosti má súbor 
sľubné, najmä pod patronátom Kráľ o-

nepret ržite 24 hodfn denne. Okrem 
toho sa venuje organizovaniu auto
m.obilového športu a usporadúvaní u 
športových podujatí motoristického 
charakteru na území Slovenska. Tiež 
pomoci pri haváriách, odťahovaní 
vozidiel, drobných opravách, pneu
servís pracuje non-stop 24 hodín 
denne. 

pk 

snímka autor 

s obecnými chatármi Stupavy, Bys
trice a Lamača . Priečna strana hre
beňom Kobyly sa opiera o chotár 
dúbravský a devínsky. 

Zloženie pôdy je podľa jednotli ~ 
vých oblastí: hlinovité, piesočnaté 
s jemným pieskom, piesočnaté 
s hrubým pieskom a štrkovité. Náj
du sa aj úplne odkryté oblasti pie
sočné bez rastlinstva, ako i bralna
té kamenné partie. Značná čiastka 
pohoria je stepnatá. 

v lesoch, patriacich obci sa na
chádza len nepatrné množstvo ih
ličnatych stromov a z listnatýcn 
prevláda buk, potom dub, agát, li -

. pa, hrab, klen , javor a iné. Na znač
nej rozlohe je len skoro neužitočné 
chrastie, pretkané lieskou, trním, ší
pinou , hlohor'n. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

vopoľských strojárni v Brne ako aj fir
my Agfa, otázka zloženie súboru je ot
vorená. 

P. Krug 

Snímkya!ltor 

Stav. závody ~ O!'lo'V 1:2 níctvom nášho časopisu? 
góly: HoiVát, Strapek 

MUŽI B 
Rusovce; ONV 1:3 

STARŠÍ DORAST 
Stav. závody - ONV 5:0 

MLADŠÍDORAS~ 
Stav. závody , ONV 0:5 

-s-

V druhej polovici septem
bra sa uskutoční na 
Miestnom úrade pracov
né rokovanie o koncepcii 
rozvoja telovýchovy 
v mestskej čast i Devínska 
Nová V es. Dozvieme sa 
o výsledkoch aj prostred-

Oddiel rekreačnej telesnej výchovy pri TJ Loko
motíva DNV oznamuje záujemcom o :tytmickú 
gymnastiku, že organizuje p ravidelné cvičenia 
v telocvični základnej školy na uL L Bukovčana 1 
(stará škola) vždy v pondelok a stredu od 
20,00 hod.. 
Prihlásiť sa možno priamo v telocvični. 

V pravidelných cvičeniach bude pokračovať aj 
cvičenie rodičia s deťmi Deň a hodinu záujem
com organizátori včas oznámia. 

Dievčatá nad lO rokov, ktoré majú záujem o ryt
miku a tance sa tiež môžu prihlási i v te locvični 
základnej školy na uL L Bukovi'ana 1. každý pia
tok od 16,00 hod. 

pk 



.---------,---- - -· 
Obchod DEVEX ponúka novú s lužbu 

vyvolanie čierno-bielych a farebných f ilmov zhotovenie č:ei'no-bielych a farebných fotografií do formátu 
30 x 40 cm 
fotografovanie spoločenských udalostí 

cenník (zatial') 
rozmer ČB Far 3-5 ks 9 x 13 2,50 8 
13 x 18 4,90 13 ' 
24 x 30 18,- 70 60 30 x 40 35,- 100 90 

Dodacia lehota 4 dni. Farebné fotografie od 18 x 24-7 dní. Otvorené v pracovných dňoch 15.00-19.00 hod. 

nze 
b 

01 - Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'n·é miesta (ponúka, hl'adá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05- byty 
06 - nehnutel'nosti (kúpa, predaj) 
07 - zoznámenia 
08 - rozličné 

01- KÚPA 

Kúpim sporák na tuhé palivo • za
chovalý. Svoje ponuky nechajte v ob
chode DEVEX na značku : Sporák. 

Kúpim detskú stoličku a veci pm deti 
de troch rokov. Tel.: 7TI 792 

02- PREDAJ 

Predám 5 m rlflôvlny - bm za 100 
Kčs . Zn: nová. 

Predám 9 m2 nábytkového korku -
52 Kčs/m2. Tel: 285 785 

Predám elektrickú striekaciu pištoť 
(1500,-) Zn: Skoro nepoužívaná 

Predám štyri pánska obleky, verkosť 
50, málo nosené. Zn: lacno. 

Predltm nový FTV SAMSUNG, uhlo
priečka 37 cm. Prednosti: automa
tické vyhradávanie programu, diar
kové ovládanie, programovaterné 
výpínanie obrazu, ecart, :.;-; progra
mov. Zn: do 10 000. 

03 - VOĽNÉ MIES-:;:;--) 

Ponúka 

Redakcia časopisu DEVínsky EXpres 
prijme od 15.10.1991 redakto•n - ne
zamestnaného ab..;o,ve.lta FFUK. 

Detské Jasle lstrijská 22 príjmu do za
mestnanie dvo pestúnky Nástup od 
1.10.199i. Informácie u vedúcej det
ských jaslí. 

Informácie n 

Navštívt~ naše pri estory 
obchod a služby 

DEVE X 
v ohclwde ponúkame 
·bytové doplnky: drevené rámčeky na obrazy, zarámované obrázky, 

kaktu&y, stojany ::la kvety, pletené košíky 
sortiment rozšíri. ne v mes~aci október 

-slnečné ok:diare 
- kozmetiku: výrobky firmy Fa, š2mpóny, peny do kúpefa, 

aeodorant)'. (ale aj a\-ivážne prostriedky na pranie). 
- rôzne: (knihy o súkromnom podnikaní, o k."Vetoch, 

časopisy pre mi!o•·>ikovpoputárnej hudby, 
ochranG~ obaly na vide~kazety, k.11vu v kilovom balenf, a iné)

v oblasti slui ieh: 
- tlačiarenske služby ~še>ktno drmu: nav~rivenky, svadobné, 

promočGe, ma tur it né OZilémenia, tlačivá, katalógy a pod. 
-inzertné služby: v časopise DEVInsky EXpres 
- fotoslužbu: vyvolávanie filmov, vyhotovenie čiernobielych 

a farebných fotografií 

SRD!!;ČN V} S P , ZÝVAME ! 
~=====-=~=·=~--~-==-=========~ 

- S - -J TRANS :o sídlom v Devínskej Novej 
04 - LUZBY _ VE• _ T eht>í'i'ía 

1ryr~or:áva ; Kamiónovú prepravu. 
Dovoz t&hliarskych výrobkov, pies
ku, štrku a všetky ložné materiály po 
celom ú-=,;rní republiky, 

PonúKa 

tng doučí matematikJ . Te!.: 776 OoS 

firma PP""'KT!C ponúl-:a cioaav:.;u "' 
montái spoťanl1vého ai.:to.a!armu 
Tel.: T-7 26i 

SúkrCJmná re~ravná t:rm& .., __ _ 

nakládku c.. vykládku autožeriavom, 
a;!évbusovú prepravu po celéj Európe, 
sl už. •Y fcktlnym vozidlom , čistenie 
íúnp a pivníc. · 
T 1.. 77RTJ1 

Vyučujem hru na gitaru z nôt a hu. 
dobnú teóriu. Rehák Ladislav, Ka. 
lištná 7, 841 07 Bratislava. Tel.: 776561. 

Tečú Vám kohútiky? Firma KLEMI 
Vám ponúka všetky vodoinštalačné 
práce. Vápencová 6, Bratislava - De. 
vínska Nová Ves (blízko futbalového 
štadióna) . 

Firma LUKA'S Vás pozýva. Odevy 
pre všetkých . lstrijská ulica - pred 
poštou. Ut. - pia - 14.00- 18.00 hod. 

Vykonávam lepenie podláh~ 
kobercov, tapiet, parkiet. Tel.: 775 661. 

Ponú!<ame maľby, nátery, tapeto
vanie, m altové stierky. Tel.: 811 
982 (zámamník). 

05 - BYTY 

Vymením 4-izbový štátny byt s tele
fónom na sídlisku Stred v ONV za 
dve bytové jednotky - 3-izbový a 
garsónku (1 izbový byt). Tel.: 378 
3300, alebo 638 804. 

Vymením 3-izbový byt v Dúbravke 
za áve bytové jednot!l•t v štvrtom 
obvode. Zn .: Ponúknite. 

Vymením 4-izbový štátny byt na 
sídl. Stred za podobný, príp. veľký :l
izbový na sídl. Podhorské, Kostolné 
alebo vo iV. Obvode. Tel.: 775 452 

( 06 - NEHNUTEĽNOST!J 
Kúpim , alebo prenájmem v Devín· 
skej Novej Vsi nebytové priestory 
cca 100 m2 za účelom podn ikania. 
Podmienky: elektrina, voda + kana· 
lizácia. prístup nákl. vozidlom. Po
nuky zasielajte do redakcie DEVEXU 
na zn .: Perspektíva. 

08 - ROZLIČNÉ 

Charitná organizácia telesne po
stihnutých prijme darom - potravinY 
- staršie odevy 
adresa: ECCE HOMO (Hra človek) 

Ing . Helena HAMAOOVÁ 
Clementisova 20 

900 27 Berno!ákovo 

Nízke ceny - Vysoká kvalita 
ALFATOUR, CK - B. Bystrica 

pozýva kolektívy do 
TANBULU . . 

15 4-denný zájazd (1 nocrah v lnstanbule) v cene 
• na s-denný zájazd (2 nocrahyv Istanbule) -
-na" -'ennýzájazd (3nocrahyv Istanbule) 
• na o-u 

od 1 .600,-Kčs 
od 2.000,- Kčs 
od 2.400,- Kčs 

pARľ:enný zájazd (1 nocľah v záp. Cechách, 1-nocrah v Paríži) 
-na od 2.800,- Kčs 
_na &denný zájazd 2-nocrahy v Paríži od 3.400,- Kčs 

Norimberg • Mn[chov- VIedeň 
4-dennýzájazd (2 noc(ahyv záp. Cechách) v cene od 1.100,- Kčs 
Nemecko. Belgicko· Holandsko 

7-denný zájazd (3-nocrahy v zahraničí, 2 v záp. Cech ách) v cene 
od 4.800,- Kčs 

ATHÉNY 
&denný zájazd (3-nocrahy v Athénach) v cene od 3.300,· Kčs 

ŠVAJČIARSKO 
&denný zájazd (1-nodah V záp. Cechách, 2 nocrahy VO ~ajčiarsku) 
v cene od 3.900,- Kčs 

BENÁTKY- SAN MARINO· FLORENCIA 
&denný zájazd (3-noc(ahy v Taliansku) v cene od 3.500,- Kčs 

POZVÁNKA VYCHUTNAŤ POSLEDNÉ TEPLÉ Lú{;E 

NA PLÁŽACH V GRÉCKU A TALIANSKU. Súkromníci - firmy 
apartmány (od soboty do soboty) 
GRÉCKO (CHALKIDIKY)- cena na osobu od 1.250,- do 1.940,- Kčs 
Doprava autobusom (možnosť individuálnej dopravy) 

TALIANSKO- oblasť RIMINI, v blízkosti SAN MARINA 

potrebujete zabezpečiť stavebné práce? 
• IZOLATÉRSKE práce (strechy) - 4 ročná záruka 
e KLAMPIARSKE práce 

4-6 miestne apartmány (od soboty do soboty) • KOPÁČSKE práce 
cena za osobu od 1.200,- do 1.500,- Kčs 
Doprava individuálna. 

• HROMOZVODY- inštalácia, oprava, revízia. 
Píšte na značku: RÝCHLO LACNO SPOťAHLIVO 

Ako inzeroval' • ako inzeroval' • ako inzeroval' 
Inzerovať v našom časopise možno poštou alebo osobne. Poštou zaslaný lístok musí obsahovať tex inzerátu, rozsah, 
výpočet ceny, kompletnú adresu inzerenta, číslo občianskeho preukazu (aby sa nezneužívali inzeráty); 

Kópiu dokladu o zaplatení, požiadavku na umiestnenie inzerátu. 
V texte je potrebné používať spisovné výrazy. Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba podčiarknuť. Inzeráty na 

značku si treba vyzdvihnúť v inzertnej kancelárii. Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb DEVEX 
v Devínskej Novej Vsi na ulici Krasnoarmejcov č. 14- z dvora (za poštou). Je otvorená denne od 15.00 do 19 .. 00 hod. 

CENY INZERCIE: 
1 cm 2 = 7,50 Kčs 
1 P~smeno- obyčajná sadzba (vrátane čiarok, medzier a pomlčiek) = 0,50 Kčs 
1 Plsmeno = polotučná sadzba (vrátane čiarok, medzier a pomlčiek) = 1 Kčs 
1/4 strana = 967 Kčs 
1 /2 strana = 1900 Kčs 
1 strana = 3800 Kčs 

Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane + 100 % 
, za uverejnenie inzerátu pod značkou + q % 

:Ziavy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10% 
pri celoročnej objednávke - 20 % 

~a~kové spojenie: Všeobecná úverová banka- Bratislava mesto: č . 8249-062/0200. 
0 Ziadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: DEVínsky EXpres - 841 07 Bratislava, Kalištná 9 
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ej lekárne 
dnes predstavujeme 

Očianku Rostokovovú- Euphrasia rostkoviana HA VEK 

Očianka je jednoročná bylina s rovnou, rozkonárenou, chlpatou stonkou 
vysokou do 0,20 m. Usty sú protistojné, vajcovité, hrubo zúbkaté a sediace. 
Kvety sú biele alebo bledoružové so slabofialovými čiarkami a žltou škvrnou 
na spodnom pysku. Rozložené sú v pazuchách listov. Kalich je zrastený so 
štvorpočetnou zrastenou korunou so štyrmi tyčinkami. Plod je chlpatá tobol
ka s mnohými semenami . 
Očianka rastie najmä.na vlhkých lúkach a pasienkoch, niekedy ju môžeme 

nájsť aj na okrajoch ciest, húštin a pod. Vyskytuje sa vo všetkých výškových 
pásmach, na pôdu nie je náročná. · 
Droga. Vi'lať očianky Rostkovej - Herba euphrasiae. 

Nadzemnú časť rastliny zbierame v čase kvitnutia fjúl- september). Sušf 
sa v tieni alebo v sušiarni pri teplote do 40 C. Vysušená droga je zelená a má 
slabo horkú chuť a nevonia. Uskladi'luje sa na vzdušnom, tienistom a suchom 
mieste. 
Účinok a použitie. Droga a prípravky z nej majú protizápalový a adstringent
ný účinok. Odvar vi'late očianky vo forme obkladov účinkuje vermi dobre pri 
zápaloch viečok, slzavých váčkov a iných ochorení očí. Požíva sa pri každom 
sčervenaní očí na zlepšenie zraku a pri preťažení očí. Droga sa úspešne použí
va aj pri bronchitických ~ápaloch slizníc spojených s kašrom a hlienmi, pri la
ryngitíde, nechutenstve, žalúdočnom katare pri zvýšenej kyslosti žalúdka a žl
tačke . 

V ľudovom liečiterstve sa používa pri škvrnách na rótiovke, na zo·silnenie 
zraku, pri hnačke a iné. 

r---------------------, 
Kedy budú prázdn iny 

Deti, tešte sa! 
Pod(a pokynov Ministerstva školstva, 

mládeže a športu SR a organizácii školského 
roka sa jesenné prázdniny začfnajú vo štvr
tok 31. októbra a potrvajú do 3. novembra 
1991. Vianočné prázdniny budú od 23. de
cembra 1991 do 5. januára 1992, vyučova
nie sa začne v pondelók 6. janu.ára. Polročné 
prázdniny potrvajú od 31. januára do 2. fe-

.1 2 3 

VdovaJacJ..-uliaková láka pána žemlič
ku, aby ju niekedy večer nawtívil. 
- To by ste museli byť sama ... - hovorí 
pán žemlička. 
-Veďjasomsama! 
- No áno, ale to by ste museli byť sama 
na svete ... 

.. 1r.311,11Jlii§IIJ~l t211_11l·""~"'[!Ii"',or~!'!n• 
Muž sa vrátil neočakávane zo služobnej 
cesty domov a našiel manželku v spálni 
s cudzím chlapom. Keď začal milenca 
mládiť, manželka ho povzbudzovala: 
-Daj mu z pravej strany! Daj mu z ľavej 
strany! A teraz ho poriadne naber tými 
parohami! 

• 
- Aký je rozdiel medzi automatickou 
práčkou a Stalinom? 
- Stalin mal o jeden program viac - ten 
aj;clal. 

• 
Učiteľka sa spýta detí, čo treba robiť 
pred spaním, ale nikomu neprišlo na 
um, že ide o umývanie zubov. 
-No, Jožko, čo robia tvoji rodičia pred 
spaním? 
-Preboha! -vzruší sa Jožko, -ja to viem, 
vy to viete, ale je to vari vhodná otázka 
do druhej triedy? 

• 
-Ako sa ti darí? 
-Ušlo by to, ale mám starosti. 
-Urob to ako ja. Najmi si nosiča na sta-
rosti. Daj mu päťsto 

4 5 6 7 8 9 

bruára 1992. Jarné prázdniny budú v nie- F 
ko(kých termínoch. Na území Bratislavy a zá- 1----ih,---i---J--+-
padného Slovenska od 24. februára do 1. G 
marca 1992, na východnom Slovensku od 2. 1---11-----4- _..--l---+ 

marca do 8. marca 1992. Ve(konočné prázd- H 
niny potrvajú od 16. do 21. aprna, vyučovanie 1---11----+--J.--+-++ 

L~~~~~~~~-~~~~~:: ____ ~J 
Objednávací lístok 
Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
Meno a priezvisko (firma): 
Ulica: . : _. . , . . . . . . . 
Miesto: ... PSČ 
Dátum: .... 

podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitel'ov o zaujímavé ceny. _ 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32;- Kčs 
štvrťročné predplatné 16,- Kčs celoročné predplatné 64,- Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Náš rece 

0,21 rajčiakovej šťavy, 0,40- O,SQ 
citrónovej šťavy, sor podra ChiJiil 
5 kociek radu. , 
Nápoj pripravujeme v miešac01ll 
pohári. Najprv nasypeme do p 
hára roztlčený rad . Po ochlade~ 
pohára pri lejeme rajčiakovú a c~ 
rónovú šťavu . Po krátkom ale dO: 
kladnom rozmiešaní pridáme 
pod ra chuti sor a dokonč(me rnie. 
šanie. Koktail scedíme do malých 
limonádových pohárov. 

Je.l'atlšie oójovať za_prmc ,. 
py, než žiť po_dra nicn 

- :_ ·Ao · E 
o - • - -· L R 

- . 
Povedaf nieko mu:-1di0' - to 
nie je urážk.a, ale diagnóza 

· TUWIM 

Kto k ráča " ďaleko pre1 ~e 
b,ou, ten nemá Z~UJ' ~ t~ 
zdržovaf _ 1 

. •_,_". ._;:-· _,_, ., ,. RUŽIČKA 

KRÍŽOVKA J 
Vodorovne: 
A) Plynné skupenstvo vody; dusík; 
spodná časť dverí. B) Typ rodinného 
domu; kyslík; zriedka. C) Nezverej
i'luj; približne; zhromaždený vefký 
počet ľudí. D) ŠPZ Olomouca; časf 
kuchynského nábytku; mesto v Sier
re Leone. E) Meter; predpona; am· 
pér; ŠPZ Malawi; räntgen. F) ŠPZ Ar· 
gentíny; na hnev, po chorvátsky; pň· 
slovka už, po chorvátsky, ale aj staro
babylonské mesto. G) Označ. liet. 
Rumunska; súčiastka v elektronike; 
úder v boxe. H) Letecký ··ddiel; sam~ 
ca moriaka; rieka v ZSSR. l) Qznaa. 
liet. Libanon; číslica ; druhá čast' tl!
ničky; ŠPZ Holanské Antily. 

Zvisle: 
1 . Tretia časť tajničky; rypákom kU· 
talo zem. 2. Redukoval "a"; spolo6-
nosť rovnakej kultúry a mravov. 3. 
Reštaurácie a jedálne; technick6 
rastlina; rieka v Etiópii. 4. Hliník; Ver· 
diho opera; idú, po česky. 5. 
hlavy; začiatok tajničky . 6. zn. 
zeodínu ; vajíčko ryby; sú na 
dzom vývare- polievke. 7. Zn . 
dián; ŠPZ Rakúska+ 
mecka; druh obilia. 8. 
stred. východu; rieka na 
9. Koniec · tajničky; dlhé 
splývavé šaty. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. 
Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9; tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia 
- oevrnsky EXpres, 841 07 Bratislava, Kallštná 9,- osobne: v priestoroch Obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 
14, Bratislava - Devínska Nová Ves -z dvora (za poštou). Uzávierka čísla 28. a 13.-eho v mesiaci. Vychádza 1. a 15-
v mesiaci. Cena 2.50 Kčs. Vytlačil: Komprint, Stromová ul. Registračné číslo: PM-31 
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15.9.1991' Ročník: I. Číslo: ... ( Cena: 2,50 . 1 

Dnes~ čísle 
p0 22 rokoch birrhovka v DNV. Z 
verejných zhromaždení. Bude 
spokojnosť s Ymkou? O 
vlastníctve pôdy. Z SAZky. O 
základnej umeleckej škole v DNV 

Vážení 
čitatelia 

v prvom rade sa ospra
vedli'lujeme za nekvalitnú · tlač 
tretieho čísla. Mala by to urobiť 
tlačiareň . Bolo nám do plaču keď 
sme číslo preberali. Prvé čo nás 
napadlo, bolo nekvalitnú do
dávku vrátiť. V snahe nesklamať 
čitateľov sa však nedalo nájsť 
náhradné riešenie. Preto sa ešte 
raz ospravedli'lujeme. Veríme, že 
sa to nebude opakovať. A ešte 
jednu prosbu má vydávate!'. 
Prepáčte mu chyby, ktoré sa v 
prvých číslach vyskytli. Začiatky 
bývajú zväčša ťažké, ale čakať na 
bezrizikové vydavateľské pod
mienky, by znamenalo nevy
dávať . A potreba miestneho časo
pisu, informátora a spoločníka, 
sa ukázala ako opodstatnená. 
Lenže nik neveril, že sa to dá. Že 
chcenie je málo, dokazuje čas. 
Ešte stále však chýbajú príspev
ky od organizácií, združení, 
spoločenstiev, ktoré v Devínskej 
pôsobia a isto by mali čo pove
dať i ponúknuť čitatel'om a 
obyvatel'om našej mestskej časti. 
Rovnako priestor na reklamu a 
inzerciu nie je vyžitý tak, aby 
slúžil všetkým. Neváhajte a 
príďte s ponukou, návrhmi a 
príspevkami.Na Vás a spoluprácu 
s Vami sa teší 

vydávate l 

. Treba t~buľu? 
~loha rôznych zákazov a príkazov 
Je jasná. Hovorí sa "Múdremu 
napovedz, hlúpemu ... " s tým 
bývajú obyčajne problémy. 
Chodník pre peších oddeľuje od 
cesty už obrubník. Niekomu to 
stačí, niektorí majitelia áut však 
Potrebujú iné zábrany, aby 
pochopili, že chodník má slúžiť 
Iba Chodcom. Dopravné značky 
Však stoja nejaké koruny. 
Rovnako stlpiky, ktoré by 

Starajú sa 
O peknejšie prostredie v našej 
mestskej časti sa stará podnik 
DENOVA. Ich pracovníkov vidieť 
všade tam, kde sú už priestory 
dané do užívania a vyžadujú 
starostlivé ruky. Tíe sme zastihli 
pri výsadbe nízkej zelene na 
lstrijskej ulici. Katarína Grožajová, 
Valéria Salajová a Otília Pokorná 
dosádzali kríčky na miestach, 
ktoré čiesi nohy dokázali 
pošliapať. Nie, človek nerád 
moralizuje. Nakoniec obyčajne 
slová, ktoré upozorňujú, nepadajú 
na úrodnú pôdu. Ten, ktorého sa 
na/'viac dotýkajú, tomu obyčajne 
sk znu po hrošej koži, a počúva 
ten, ktorý aj bez nich vie. 
Nedávno tiež pracovníčky DENO
VY vysádzali spustošené úbočie 
na lstrijskej ulici. Mladý muž bez 
zaváhania si krátil cestu po 
čerstvo pokopanom kúsku zeme. 
A jeho reakcia na dobromyselné 

upozornenie? - Mi'la to veru 
nezaujíma, ako to tu vyzerá. Ja 
mám iné starosti. Ani keby tu 
bola .. čo k tomu dodať? A ešte k 
tcmu keď sa dozviete, že ide o 
štátneho zamestnanca žijúceho z 

zabránili aj tým druhým. So 
situáciou, ktorú zrejme bude treba 
riešiť, sa stretávame pri hasičskej 
zbrojnici. Smerom od lstrijskej po 
zdravotné stredisko je chodník, 
ktorý pričasto využívajú" motoristi, 
skrátiac si cestu pomedzi chodcov 

Po dvadsiatich dvoch rokoch zavítal do Devínskej Novej Vsi 
opäť vysoký cirkevný hodnostár, · katolícky svätiaci biskup 
Vladimír Filo. Infonnáciu o binnovke prinášame na 4. strane. 

daní? Ozaj len .. . Nuž veď čas 
hádam ukáže. Kto nebude mať 
výchovu z domu, tomu ju bude 
musieť pripomenúť ulica, alebo 
úrad. Žiaľ. 

. p.k. 
snr mka autor 

prefrndžia k parkovisku pred 
vchodom po chodnfku .. Nuž teda 
múdremu sme napovedafi a tým 
ostatným bude treba umiestniť 
dopravnú značku . 

p 

Verejné 
zhromaždenia 

občanov 
Pre voličov volebného obvodu l. -
stará časť DNV bolo 9. 9. a pre 
volebné obvody ll. a 111. - nové 
sídliská bolo 10. 9. 1991. V prvom 
obvode /stará časť DNV/ sa zišlo 
70 občanov a celé zastúpenie 
mestskej časti starosta, 
zástupkyi'la starostu, kontrolór, 
členovia rady a poslanci. Občania 
boli oboznámení s návrhom 
koncepcie rozvoja mestskej časti, 
štatútom hlavného mesta SR 
Bratislavy. Z diskusie sme vybrali: 
Termín ukončenia kanalizácie na 
Grbe je stanovený na november 
1991 a je aj finančne pokrytý 
rozpočtom. V otázkach obchodov 
má Miestny úrad v kompetencii 
len určovanie otváracích a 
zatvárací ch hodf n predajní, 
uzatvorenf predajni počas dovo
leniek a vyjadrovanie sa k otvo
reniu nových predajných 
priestorov v mestskej časti ONV. 
Nemá kompetenciu rozhodovať o 
štruktúre sortimentu tovaru. To je 
v pôsobnosti podnikateľov alebo 1 

zriaďovateľov. Ako skúsenosť · 
' ukazuje, málo podnikateľov vstu
puje do podnikania so základnými 

. potravinami. V riešen[ otázky 
parkovania nákladných vozidiel a 
ťažkých mechanizmov na územf /. 

pokr. na str.2 

! 
; 



str.2 
, ...... ·······-- .. . 

ľr~d$tav4j~me 
bnes clá.vame slovo prednostovi 
Miestneho úradu v Devínskej 
Novej Vsi Ing. Vladimírovi 
Mrázovi. 

Čo všetko vyplýva z funkcie 
prednostu Miestneho úradu? 
- Zriadenie funkcie prednostu 
Miestneho úradu vyplýva zo Záko
na č. 369/1990 Slovenskej 
národnej rady o obecnom zria
dení. V zmysle znenia tohto záko
na je prednosta pracovníkom 
obce, ktorý zodpovedá za svoju 
činnosť starostovi. Postavenie 
prednostu Miestneho úradu špeci
fikuje i Štatút hlavného mesta SR 
Bratislavy, v ktorom je stanovené, 
že prednosta vedie a organizuje 
prácu Miestneho úradu, ďalej sa 
zúčastňuje zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva a rady s hlasom 
poradným, podpisuje spolu so 
starostom zápisnice zo zasadnutí 
Miestneho zastupitel'stva a plní 
ďalšie úlohy podl'a rozhodnutia 
Miestneho zastupitel'stva a 
starostu mestskej časti. 
Aké sú jeho kompetencie? 
- Rozsah kompetencií prednostu 
vyplýva zo samotnej funkcie ako 
riadiaceho pracovníka zabez
pečujúceho plynulý chod admi
nistratívneho aparátu, ako i zo 
samotného organizačného 
členenia Miestneho úradu. 
Miestny úrad predstavuje výkonný 
orgán Miestneho zastupitel'stva a 
starostu mestskej časti. úrad 
vykonáva odborné, · admi
nistratívne a organizačné práce 
súvisiace s plnením úloh 
Miestneho zastupitel'stva a komi
sií, pripravuje rozhodntJtia 
starostu, zabezpečuje výkon 
nariadení mestskej časti, plnenie· 
uznesení, výkon agendy 
zabezpečujúcej fungovanie 
samosprávy, ako i plnenie úloh 
štátnej správy miestneho 
významu prenesených na 
mestskú časť. Výkon odborných 
administratívnych prác Miestneho 
úradu sa realizuje v oblasti 
výstavby, finančnej a organizačno
správnej. 
Konkrétne? 
- Konkrétne v oblasti výstavby to 
predstavuje dodržiavanie zásad 
územného plánovania a 
stavebného poriadku. Spočíva v 
obstarávaní územno-plánovacej 
dokumentácie zón, prijímaní ohlá
sení pri drobných stavbách, 
stavebných úpravách a 

udržiavacích prácach, ktorými sa 
nemení vzhl'ad stavby, ďalej 
povol'ovanie reklamných, 
informačných a propagačných 
zariadení, výkon niektorých 
kolaudačných konaní, evidencia a 
prevod nehnutel'ností, mapové a 
geodetické podklady, bytový a 
pol'nohospodársky fond, 
výstavba, investorská príprava 
stavieb, stavebný dozor a pod. 
Oblasť organizačno-správna 
zabezpečuje výkon správy 
majetku, prijíma v oblasti kultúry 
oznámenia o konaní verejných 
kultúrnych podujatí a s tým 
spojenými právami a povin
nosťami. Pôsobí na úseku 
sociálnych vecí starostlivosťou o 
rodinu, zdravotne postihnutých 
prestárlych občanov, sociálnych 
výpomocí a podobne. 
Zabezpečuje správu a riadenie 

detských jasiel, ochranu 
kultúrnych a historických 
pamiatok, riadi a usmerňuje 
miestne podniky, povol'uje 
prevádzkové režimy obchodu a 
služieb, zaujímanie verejného 
priestranstva, spolupodiel'a sa na 
priestupkovom konaní. Orga
nizačne zabezpečuje výkon vete
rinárnej starostlivosti, civilnej 
ochrany, požiarnej ochrany v 
lokalite mestskej časti. Na 
finančnom úseku Miestny úrad 
zabezpečuje vyberanie a správu 
miestnych poplatkov, daní, 
zabezpečuje finančné hospo
dárenie a nakladanie s rozpočtom 
Miestneho zastupitel'stva. 

Uvedené činnosti predstavujú 
rámcový okruh pôsobnosti 
Miestneho úradu mestskej časti 
Devínska Nová Ves. 

Za rozhovor c:l'&lruje pk 

Ono by to možno nebolo ani tak do očí bijúce, 
ak by boli rovnaké Ale takto rastú na konci 
sídliska Podhorské pred tunelom každá podfa 
fantázie a možností autora. Zatia[ funguje 
zelovoc, má tam byť novinmý stánok, ostatné 
dve budú slúžiť zrejme typickým butikárskym 
artiklom. Pravda, na tomto mieste do obrazu 
'zapadá' aj prístreSok pre MHD. A ak ešte 

' 

Verejné zhromaždenia občanov 
polcračovanie zo str. 1 

DNV sa pripravuje nariadenie 
mestskej časti o parkovaní auto
busov, nákladných a špeciálnych 
motorových vozidiel a strojných 
mechanizmov. Zároveň boli vyty
pované plochy výlučne určené pre 
parkovanie toho druhu vozidiel. V 
otázke dodržiavania verejného 
poriadku najmä v súvislosti s 
prevádzkou reštauračných a 
pohostinských zariadení /najmä 
podnikov Sandberg a Jamajka/ 
prisl'úbil Miestny úrad iniciovať 
zlepšenie kontrolnej činnosti 
miestnou políciou. Vo volebných 
obvodoch ll. a 111. /nové sídliská/ 
sa zišlo celkom 6 /šesť!!/ občanov 
a zastúpenie predstavitel'ov 
mestskej časti rovnako ako večer 
predtým. Popri informáciách o 
koncepcii rozvoja a štatúte 
hlavného mesta SR Bratislavy 
starosta a zástupkyňa starostu 
poskytli podrobné informácie o 
rokovaniach v súvislosti so 
stavebným dokončením sídlisk 
Kostolné a Podhorské a s tým 
spojeným finančným krytím. 
Rozostavané stavby pôjdu do 
ponukového konania pre 
odpredaj organizáciam alebo 
súkromníkom. V ponukovom 
konaní je už napríklad objekt 
služieb na sídlisku Kostolné. 
O ponuke firmy Simens- Telecom 
sme priniesli informácie v minu
lom čísle. Kritizovaná architektúra 
a umiestnenie predajných stánkov 
bolo označené zo strany 
Miestneho úradu ako dočasné 
riešenie, v rámci snahy poskytnúť 
podmienky pre zabezpečenie 
zásobovania občanov sídlisk. 
Zaujímavá bola informácia 
podnikatel'a Pálfyho o založení 
spoločnosti s ručením 
obmedzeným na výstavbu 
hromadných garáží na sídlisku 

pribudne niekofko, veď pfacu je dos~ skutočne 
s.a možno udomácni názov novej lokality 
Udolie búdok. :2:e by nebola možnosť vytvoriť 
malé obchodné centrum, hoci aj búdok, ale 
aspoň približne architektonicky zladených? V 
niektorých mestách to ide /Galanta/, aj v 
Bratislave iste platia nejaké normy. Bude 
Devínska mimo noriem? 

Podhorné. (140 miest pre autá, za 
predbežnú cenu 55 tisíc Kčs. Ešte 
sú voľné miesta/. Súčasťou garáži 
bude aj umývareň a opravovňa 
automobilov. Napriek malej účasti 
občanov z týchto dvoch obvodov 
verejné zhromaždenie trvalo do 
neskorých večerných hodín ako 
dell predtým. 

-mš-

O vlastni ctve pôdy 
Mnohí naši občania nemajú dopo
sial' jasno vo veciach výkladuZákona 
č. 228/91 Zb. o pôde, t. j. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku. 
Preto chceme touto formou 
poskytnúť občanom podrobnejšie 
informácie o postupe pri 
uplatňovaní si vlastníckeho práva. 
Predovšetkým chceme poskytnúť v 
tomto čísle informácie pre 
pozemno-knižných vlastníkov. 
V ďalšom čísle nášho časopisu 
poskytneme informácie bývalým 
vlastníkom alebo ich dedičom, 
ktorých pozemky prešli z rôznych 
dôvodov do vlastníctva štátu alebo 
inej právnickej osoby 
. Uvodom treba uviesť, že zákon 
zdôrazňuje, že okrem vlastníka majú 
právo užívať pôdu osoby /orga
nizácie/ len na základe zmluvy 
uzatvorenej s vlastníkom, alebo na 
základe zmluvy uzatvorenej s 
pozemkovým fondom. Pokiaľ ide o 

. pozemky združené pri socializácii do 
družstva bolo zákonom zrušené 
právo družstevného užívania k zdru
ženým pozemkom tých vlastníkov, 
ktorí nie sú členmi družstva. V . 
týchto prípadoch vzniká medzi 
užívateľom pôdy a jej vlastníkom 
nájomny pomer dňom účinnosti 
zákona, t. j. dňom 24. VI. 1991. Z 
toho vyplýva, že nečlen družstva má 
možnosť ponechať pôdu v užívaní 
socialistickej organizácii /družstvo, 

Pozn. autora. Iste nie sme za uniformitu. Nie 
sme odborníkmi na architektúru. Ate na!e oči 
nám vravia, že niečo by sa len predsa dalo robit 

pk snrmka autor 

· majetok/ za úplatu na 
~:~e uzatvorenej nájomn~j zmlu-

lebo požiadať o vráteme pôdy 
vy,~ J'eJ' časti pre individuálne 
alevO . b kýt k obhospodarovame. A y ta o a t 

hol vlastník pozemku uplatniť 
:· doterajšiemu užívatel'oVi musí 

~káZať svoje vlastníctvo a 
pre c á ·r· ísomnou . .ormou ozn mt 
Pž'vateťOVI pre ktorý spôsob sa 
~odol. K tomu je potrebné zado
vážiť si nasledovné doklady: 
al Doklad o majetkovej podstate 
výpisom z pozemkovej knihy, kde sú 

jednotlivých pozemnoknižných 
~ožkách uvedené základné údaje o 
pozemku a to katastrálne územie, 
číslo parcely, názov honu a výmera 
pôdy buď v štvorcových siahach 
alebo m2. Ďalej je tam uvedený 
vlastník pozemku alebo viacero 
spoluvlastníkov s uvedením 
podielu. 
b/ Pretože po roku 1964 v 
pozemkovej knihe neboli už robené 
záznamy o zmene vlastníka, sú ako 
vlastníci vedení predchodcovia 
terajšieho vlastníka. V takom 
prípade je potrebné preukázať sa 
rozhodnutím štátneho notárstva o 
zdedení príslušných pozemkov 
alebo ich častí. 
Cl V mnohých prípadoch - podľa 
interných smerníc - štátne notárstvo 
prevádzalo pozemky v užívaní 
socialistickej organizácie ipa na 
jedného z dedičov. V takomto 
prípade môžu ostatní dedičia, ak sa 

listáreň 
Do redakcie sme dostali list, ktorý 
uverejňujeme. nedá mi nenapísať 
o staro-novej predajni mäsa 
"YMKE". Asi to nebude nič nové, 
keď napíšem, že v tejto predajni 
človek dostane málokedy niečo, 
ale najčastejšie nič. Je len na 
parádu. Majitel' predajne by sa 
mal nad tým zamyslieť. Keď ju 
raz otvoril, mal zabezpečiť, aby 
predaj/la bola vždy plná mäsa, 
salám, ako je to v iných 
predajniach mäsa /Saratov/, veď 
po zdražení je mäsa dosť. Ak nie 
je schopny to zabezpečiť, má dať 
šancu iným, schopnejším, lebo 
predajňa nesplňa svoj ciel'. 
Neviem, či to uverejníte, alebo 
nie, ale aspoň som napísala svoju 
mienku. Prajem Vám veľa 
úspechov v Ďalšej práci. 
Vaša čitatel'ka 

medzi sebou nedohodnú inak, 
požiadať štátne notárstvo o zmenu 
dedičského rozhodnutia. Na základe 
par. 40 Zákona SNR č. 330/1991 Zb. 
je tak povinné štátne notárstvo 
urobiť bezplatne na základe žiadosti 
podanej do 6mesiacov od účinnosti 
zákona, t.j. do 19. februára 1992. 
d/ V poslednom desaťročí sa 
stávalo, že štátne notárstvo pozemky 
v užívaní socialistickej organizácie 
do dedičstva vôbec nezahrnulo. V 
takom prípade je potrebné požiadať 
štátne notárstvo o dodatok k 
dedičskému konaniu k pozemkom, 
ktoré boli vo vlastníctve poručiteľa. 
Podobne treba žiadať o dodatok k 
dedičskému rozhodnutiu v 
prípadoch ak niektorý pozemok 
/parcela/ nebol nedopatrením do 
dedičského rozhodnutia zahrnutý. 
Vzhľadom k tomu, že 
Poľnohospodárske družstvo "Devín" 
Záhorská Bystrica si zadovážilo 
mapové podklady, nevyžaduje od 
vlastníkov pôdy ďalší doklad z 
Geodézie /identifikáciu resp. 
snímok z pozemkovej mapy/. čaasť 
pozemkov pôvodne združených do 
družstva však na základe úpravy 
(>OZemkov prešlo do užívania 
Státneho majetku Stupava, kde si 
treba uplatniť svoje nároky. Ide o 
hony Zamajírske, Bližné a Dálne 
Javšovce, Bližné a Dálne Topolite, 
Rupy, role v hone Malé diele, 
Murnice za traťou /vedt'a Javšovov/ 
a časť gruntovských, nachádzajúcich 

- Ak je teplo, mäso rýchlejšie 
podlieha skaze a pravdaže stráca 
aj na kvalite. Preto na hákoch v 
predajni máme z každého druhu 
iba jeden kus. Ostatné je uložené 
v chladiacom boxe. Keď sa v 
predajni minie, doložíme čerstvé. 
Ak však má zákazník záujem o 
iny kus, môže predávajúceho 
požiadať a ten musí, s úsmevom 
na tvári, zákazníkovi vyhovieť. 
Prečo nie je vždy v predajni 
dostatočný sortiment? 
- Je pravda, že v pondelok máme 
obmedzené množstvo ponuky. Je 
dostatok, aj široký výber údenín. 
Ale, žia!', čerstvé mäso, môže byť 
zatial' iba po 10.00 hodine. 
A bude? 
- Bude. Ale ako hovorím až po 
10.00 hodine. Tiež treba počítať 
s pauzou medzi 11.00 a 14.00 
hodinou, kedy máme podl'a otvá
racích hodín prestávku "na 
prípravu mäsa. 
To znamená, že popoludní musí 
byť. 
-Ano. 
Čo teda odpoviete nespokojnej 
zákazníčke? 

- Zatial' máme 
zabezpečovaním 

mäsa. Ale urobíme všetko, aby 
sme mali aj tento sortiment. 
Bravčového mäsa je a bude 
dostatok. Vnútornosti berieme, 
len keď ponuka je kvalitná. Ak 

sa za vlečkou do BAZ. Všetky 
ostatné pozemky katastru Devínska 
Nová Ves sú v užívaní Pol'no
hospodárskeho družstva "Devín". 
Pre uplatnenie si vlastníckeho 
práva · k pozemkom za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov 
voči užívateľovi ·pozemku nie sú 
určené žiadne termíny. Vlastník 
pôdy si svoje právo môže uplatniť 
kedykot'vek. Avšak pokia!' ide o 
vypustenie pozemku z užívania 
doterajšej organizácie /pol'no
hospodárskeho družstva, štátneho 
majetku/ pre individuálne obrá
banie bol pre jeseň 1991 termín do 
31. augusta 1991 /t.j. mesiac pred l. 
októbrom/, pre jeseň 1992 je termín 
do 31. augusta 1992 a pre ďalšie 
roky vždy rok vopred k l. októbru 
nasledujúceho roka /ak sa s dote
rajším užívatel'om nedohodnú na 
kratšom termíne/. Ak vlastník pôdy 
nemieni na svojej pôde alebo jej 
časti pracovať, navrhne poľno
hospodárskej organizácii /pol'no
hospodárskemu družstvu, štátnemu 
majetku/ uzavretie dohody na 
užívanie pôdy za nájom. Ak o výške 
nájomného vznikne medzi 
vlastníkom nájomcom rozpor, určí 
jeho výšku pozemkový úrad, ktorý 
má pre Bratislavu a okolie sídlo na 
Krížnej ul. č. 50-52. Podi'a zákona o 
pôde však nemožno vracať 
vlastníkom pozemky, na ktorých 
bola zriadená záhradkárska alebo 
chatová osada. V takom prípade si 

mäsokombinát neponúkne 
kvalitné vnútornosti, tak ich nezo
beriem. 
KoÍko potom absentujú? 
-Nuž máme dvoch dodávatel'ov. 
Z Bratislavy - tie sú cenovo 
lacnejšie, a z Moravy drahšie. 
Takže tu tiež musíme zvažovať, 
čo a kedy doviezť. Ale odpoveď 
na Vašu otázku. Ak chýbajú, tak 
maximálne 2-3 dni. 
Hovädzie mäso? 
-Drahé časti sú vždy. 
Nie každý zákazník si to môže 
dovoliť. Sú rodiny ekonomicky 
slabšie, dôchodcovia. .. 

V sortimente lacnejšieho 
hovädzieho mäsa urobíme 
nápravu. 
Čo viete ponúknuť z hydiny? 
- Kvalitnú mrazenú hydinu z 
Moravy. Stále ponúkame kurence, 
sliepky, lacné morčacie mäso /3. 
trieda po 26,- Kčs/kg/ kačice /1., 
ll., 111. triedy/, husi /111. trieda/. 
Tretia trieda? 
-Z dôvodu cenovej prístupnosti. 
Dostať u Vás povedzme husacie 
alebo kačacie pečienky? 
- Mali sme, ale nebol o ne, pre 
vysokú cenu, záujem /90 až 120,
Kčs/kg/. Okrem toho zatiaľ sú 
dodávky vo väčšom balení. 
Dodacia lehota je jeden týždeň. 
Viete tento sortiment zabezpečiť? 

Áno. Ale ako hovorím, 
najmenšie balenie je 5 kg. 
Čo zaujímavého ponúkate 
zákazníkom okrem mäsa? 
- Fl'aškové mlieko od pondelka 
do soboty- vždy čerstvé. Mrazené 
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môže vlastník uplatniť voči 
záhradkárskej organizácii 
požiadavku o úhradu nájomného 
odo dňa účinnosti zákona a tiež 
vyzvať užívateľa o odkúpenie 
pozemku, keďže tento má It 
pozemku predkupné právo. Ak má 
vlastník pozemku, na ktorom bola 
zriadená takáto osada, záujem o 
pozemok, môže odo dňa účinnosti 
zákona do 3 rokov požiadať 
pozemkový fond o výmenu tohto 
pozemku za iný pozemok vo 
vlastníctve štátu. O vrátenie 
sústredeného živého a mftveho 
inventáru a zásob, môže oprávnená 
osoba /vlastník, dedič a pod./ 
požiadať poľnohospodársku orga
nizáciu, ktorá ich prevzala len 
vtedy, ak to potrebuje na 
zabezľečenie poľnohospodárskej 
výroby k pozemkom, ktoré mu boli 
vrátené k individuálnemu obrá
baniu. A to za predpokladu, že 
vráti finančné prostriedky, ktoré 
mu boli za sústredený inventár 
zaplatené. čo sa týka vlastníctva 
lesov, treba si vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov uplatniť u 
Západoslovenských lesov, štátny 
podnik Bratislava. 

Predpokladáme, že táto 
informácia bude našim občanom 
dostatočným pomocníkom pre 
vysporiadanie užívacích vzťahov k 
pôde, ktorej sú vlastníkmi. 

-DvA-

hamburgery, ale aj fľaškové pivo 
Prazdroj po 8,50 za fl'ašku. Ešte 
by som chcel dodať na záver. Ak 
bude mať zákazník akýkol'vek 
problém ohľadom našej 
predajne, tovaru, alebo obsluhy, 
bolo by dobré, vyriešiť ho hneď 
na mieste s vedúcim predajne. 
Ten je vždy k dispozícii. 

Za rozhovor ďakuje 
Peter Krug 

Poznámka autora: Prirodzene na 
spokojnosť zákazníkov sa popý
tame priamo ich. Ich názory 
pomôžu aj predajni otázky riešiť 
pružne, aj zákazníkom. 

Oddiel rekre-
ačnej telesnej 
výchovy a športu 
pri TJ Loko-
motíva ONV 
oznamuje záu
jemcom o ryt
mickú gymnas
tiku, že cvičenie 
pre-bieha v telo
cvični Základnej 
školy na ul. l. 
Bukov-čana 1 
/stará škola/ 
podl'a progra-
mov: 

pondelok - 1 7.30 - 1 8.30 hod. · 
rodičia a deti, 1 9.00 hod. -ženy 
streda- 1 6.00- 1 8.00 hod· mladší 
žiaci, 1 9.30 hod.- ženy 
piatok- 16.00- 1 8.00 hod.- starší 
žiaci a dorast 

sj-
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( ZOSOBÁŠILI SA ) 

na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves 
František Lády a Angela Selecká 
Ivan Cupper a Vladimíra 
Mikletičová 

( NAŠl JUBILANTI ) 

70 rokov - Ružena Mišeková 
85 rokov- Ľudovít Ivan 

blahoželáme 

ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV 

Mária Schreková 

Poradi me, 
Pomôžeme ] 

Bratislavská správa sociál
neho zabezpečenia, Viedenská 
cesta 3 /sídli na Petržalskej 
strane pod mostom SNP/ 
Stránkové dni: 
Pondelok: 8.00- 17.00 hod. 
Streda: 8.00- 17.00 hod. 
Vybavuje: 
- štátny vyrobnávacf príspevok 
140,- Kčs, zaopatrovací 
príspevok !pre manželky voja
kov/ materský príspevok, 
poistenie podnikateľov, sú
kromníkov, umelcov 
Bratislavská správa sociál
neho zabezpečenia, Košická 
52 /sídli v budove Doprastavu/ 

vybavovanie dôchodkov, 
posudkové komisie 

Nectia meno 

Pôvodne bolo v titulku ešte aj 
podniku. Ide totiž o kontajner na 
našej ulici. Vrchná časť,· ktorá 
zakrýva kontajner, je odtrhnutá a 
slúži deťom na hranie. Tých poka
zených kontajnerov na našich 
sídliskách je však viac. Nuž 
napadlo ma, že skutočne nectia 
meno podniku, ktorý ich 
obhospodaruje. Ktorýsi sused 
však podotkol, že sa nepokazili 
samé od seba. Iste priložili ruku k 
"dielu" aj l'udia. Je to pravda. 
Hl'adajte však vinníkov, keď 
väčšina ľudí chodí nevšímavo, a 

E s Nl 
Motto: Prekonaj sám seba, potom si prekonal svet. . 

ev. Augustm 

im a udalosť 
veriacich katolíkov v Devínskej Novej V si 

Nielen veriaci hľadajú zmysel 
života. Tí ho však nachádzajú vo 
viere v Boha. Oslavou dozrievania 
človeka vo svojej viere je sviatosť 
birmovania. V Devínskej Novej Vsi 
mali možnosť veriaci katolíci túto 
sviatosť prijať v nedeľu 15. 
augusta 1991. Po 22 rokoch, kedy 
sviatosť birmovania vysluhoval 
trnavský biskup ThDr. Ambróz 
Lazík, navštívil miestnu farnosť 
Th.Lic. Vladimír Filo, profesor 
cirkevného práva na Cyri
lometodejskej bohosloveckej 
fakulte UK v Bratislave, svätiaci 
biskup trnavského arcibiskupstva 
a tajomník biskupskej konferencie 

ak nebodaj partia výrastkov riadi, 
zákon zachovania pokoja káže, 
nič nevidieť a čo najskôr zmiznúť. 
Predsa však ľudia platia poplatky 
za užívanie kontajnerov, zalodvoz 
odpadkov. Takže skutočne možno 
titulok doplniť. Kontajnerylna 
sídliskách v Devínskej Novej Vsi 
nectia podnik, ktorý ich málna 
starosti. A tYm je firma Odvoz a 
likvidácia odpadu. 
Ak sami nerobia kontrolu, kto ich 
upozorní? 

-mb-

pre Slovensko. Vo svojom 
príhovore k veriacim pripomenul 
ako možno zmysluplne prežiť 
život. Ako príklad uviedol život 
panny Márie - patrónky Slovenska 
- ktorej vzorový život by mal byť 
obrazom života každého človeka. 
Pripomenul, že cirkev, to nie sú 
len duchovní, ale všetci veriaci, 
tvoria jednu súčasť, jedno 
spoločenstvo, pod jedným vede
ním a s jedným ciel'om. Veriť, 
neznamená len udržiavať tradíciu, 
ale oddať sa celý ideálom, pre 
ktoré človek žije. 

p.k. 
sni mky autor 

Informujeme, 
oznamujeme 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch majú: , 
30. 9.- Jarolím, 1. 10.- Arnold, 2. 
10.- Levoslav, 3. 10.- Stela, 4. 10. 
- František, 5. 1 O. - Viera, 6. 1 O. -
Natália, 7. 10. - Eliška, 8. 10. -
Brigita, 9. 10. - Dionýz, 10. 10. -
Slavomíra, 11. 10.- Valentfn, 12. 
10. - Maximilián, 13. 10. -Kolo
man. 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu a nedeľu o 
19.45 hod., v nedel'u 17.15 a 
19.45 hod. 

3. 1 o. PRIEPASŤ, USA, MP 
5-6. 1 O. NIEÓO DIVOKIÔHO, USA, MN 
1 0.1 o. VOJNA ROSEOVCOV, USA, MN 
12.-13. i O. STRECHY, USA, MP 12 
17. 1 O. GLORY, USA, MN · 
1 9. - 20. i O. HRÁÓI SO SMRŤOU, 
USA, MN 
24. 10. HVIEZDNÉVOJNY 
/aj o 17.15 hod./, USA, MP 
26.-27. 1 O. ZMYSELNÁ ORCHYDEA, 
USA, MN 
31. 1 O. RODINNÝ PODNIK 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.15 hod. 
5. 1 O. PRIEPASŤ, USA 
12. 1 O. NEVIDÍM ZLO, NEPOČUJEM 
ZLO, USA 
1 9. 1 O. KRÁSNA MIMOZEMi:lŤANKA, 
USA 
24. 10. HVIEZDNE VOJNY, USA 
26. 1 O. VOTRELCI, USA 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 15.15 hod. 
6. 1 O. MUJ Pi!lfTEL O ARTAGNAN, 
ÓES. 
1 3. 1 O. O ZAPOM8LIVÉM ÓERNO
KN~ŽNfKOVI 
20. 1 O. ZLATOVLÁSKA, ČES. 
27. 1 O. SNYV ZOO, MAO. 

Vstupné: 
na večerné predstavenie jednotné 
10,- Kčs 
mládežnícke predstavenie 
10,- Kčs 
detské predstavenie: 
deti ... 2,- Kčs, dospelí... 4,- Kčs 

KRONIKA 
oevi ns kej Novej Vsi 

Ako sme sl' ú bili v 2. čí sie nášho 
časopisu pokračujeme v 
uverejňovaní zápisov z Kroniky 
obce tak, ako ju zaznamenáva 
kronikár, teda v pôvodnom znení. 
Dnes uvádzame 3. časť. 

drieňom atď. Vinohradníctvo už 
dávnejšie upadlo a v posledných 
rokoch zmáha sa ovocinárstvo. Z 
ovocných stromov najlepšie sa darí 
marhuliam, preto sa zakladajú celé 
marhuľové sady, potom hruškám. 
Kde tu sa najde aj orech, ovšem len 
celkom mladé stromky, lebo staré 
orechy skoro bez výnimky zničila 
veľká zima v roku 1929. Z krovitých 
ríbezle sú na prvom mieste. Obec z 
hľadiska geologického. Nevyriešená 
otázka historického Velehradu, 
sídla Mojmíra a Svätopluka ríše 
Veľkomoravskej nútila učencov 
zaoberať sa i týmto krajom 
podrobnejšie a v spojitosti tohoto 
bol preskúmaný tento kraj - okolie 
hradu devínskeho - aj z hľadiska 
·geologického. So stránkou 
g:eologickou sa zvlášť zaoberali: L. 
Cervinka, Dr. Zavadil a Dr. 
Emanuel Šimek. Niektoré úvahy 
vyšli aj tlačou. 
Zvlášť pozoruhodné je dielo: 
"Devín" od Dr. E. Šimka. Dr. Šimek 
v tomto spise tvrdí, že v dávnych 
časoch predhistorick:ých rieka 
Morava neústila do Dunaja len 
jedným korytom ako dnes, ale 
tvorila deltu, ktorej jedno rameno 
opieralo sa tesne o skalnaté bralá 

Výsledky 
futbalových 

družstiev 
A seniori 
5. kolo 
D. N. Ves - Matador O: 1 
6. kolo 
Devín- O. N. Ves 2:1 gól Horváth 
V tabul'ke bratislavskej divízie 
bolo A mužstvo po 5 kole na 10. 
mieste so ziskom 3 body. 
Bsemori 
5. kolo 
D. N. Ves - BAZ Dúbravka 1 :O gól 
Kovarík 
6. kolo 
Svätý Jur- D. N. Ves 1 :4 
Starší dorast 
5. kolo 
D. N. Ves - BAZ Dúbravka 4:0 
6. kolo 
Svätý Jur - D. N. Ves O: 1 Po 
Piatom kole boli starší dorastenci 
so 4 bodmi na 9. mieste 
Mladší dorast 
5. kolo 
D. N. Ves - BAZ Dúbravka O: O 
6. kolo 
Devín-D.N. Ves 0:1 
Starší žiaci 
5. kolo 
BAZ Dúbravka-D.N. Ves 2:1 

západného úbočia Kobyly a druhé 
si prervalo koryto dnešnou kotlinou 
lamačskou 

Stok Moravy s Dunajom nebol pri 
devínskych skalách ako dnes, ale v 
blízkosti Braunsbergu, na území 
Rakúska. Dno Moravy ležalo hlbšie 
ako koryto Dunaja a následkom 
toho aj chotár novovesk:ý z čiastky 
bol pod vodou. Bolo to 
neprekročitel'né, široké more 
bahna, šachoriny, z ktorého 
vyčnievali len rozliate pahorky, 
úpätné vlny Karpát, Kobyly, ako 
dnešná Orba, okolie tehelne a 
kopce na vel'kostatku. Tak Morava, 
ako i Dunaj, boli rieky mohutnejšie, 
odvádzali vrchnú vodu z krajov 
zarastených pralesmi. Mýtením 
lesov stále vody ubúdalo a tým 
ubúdalo aj množstvo zrážok. 
Neskoršie, v dobách historických 
spomínajú sa už aj brody cez Mora
vu. Jeden takýto brod bol u 
Devínskeho Jazera, druhý asi tam, 
kde stojí dnes oblúkový, kamenný 
most a konečne tretí viedol cez 
Devínsku Novú Ves smerom na 
Schlosshof a Groissenbrunn. Z 
týchto troch brodov najviac bol 
užívaný tento posledný. Cez tento 
novovesk:ý brod sa preplavil cez 
Moravu s Kumanmi Štefan, kráÍ 
uhorský pred bitkou u 
Groissenbrunnu v r. 1260. 
Pravdepodobne na úseku medzi 
terajšou "hrádzou" a mostom 
marcheliigsk-ým sa utopila veľká 
čiastka Stefanovho vojska pri šiale
nom úteku späť cez bahnitú a 
močaristú rieku. Niď T. Ortvay, 
Geschichte der Stadt Pressburg 
314/. 
/Pokračovanie v budúcom čísle/. 

6. kolo 
D. N. Ves - ŠKP 2:2 
Mladší žiaci A 
D.N. Ves- ŠKP 3:1 
Mladší žiaci B 
D. N. Ves - ŠKP 3:0 

TENIS 
Sp 

Výsledky súťaži druiŕstiev v tenise 
Tenisový oddiel TJ - Lokomotíva 
Devínska Nová Ves v toho
ročných súťažiach zmiešaných 
družstiev v rámci Majstrovstiev 
Bratislavy reprezentovali chlapci 
a dievčatá v troch vekových kate
góriách: 
-mladší žiaci do 12 rokov 
- starší žiaci do 14 rokov 
-dorast do 18 rokov 
Družstvo mladších žiakov hralo v 
ll. A triede dvojkolovo a obsadilo 
v súťaži 111. miesto 
Výsledky: 
Lokomotíva ONV- TK Slávia STV 
Bratislava 0:9 2:7 
Lokomotíva ONV - Inter B 
0:9 0:9 
Lokomotíva ONV - Inter C 
4:3 8:1 
Z našich hráčov bodovali: 
Milan Žovič 2x dvojhra, 2x 
štvorhra 

Pre rozvoj 
umenia 

Vážení milovníci umenia. 

Dovol'te mi, aby som sa Vám 
prihovorila prostredníctvom 
miestneho časopisu v mene 
Základnej umeleckej školy v 
Devínskej Novej Vsi. Náš vznik 
siaha až do roku 1968. Zásluhou 
zakladatel'ky, rodáčky z 
Devínskej, Júlie Zubkovej, škola 
svoju pôsobnosť rozšírila i do 
oblasti Dúbravky. Odkedy sme 
museli opustiť svoje pôsobisko v 
bývalej starej škole na lstrijskej 
ulici, boríme sa s priestorovými 
problémami. Učíme v triedach 
základných škôl. Priestory sú tu 
nevyhovujúce, akusticky 
nevhodné, musíme sa 
prispôsobovať programu týchto 
škôl, ale narastajúcimi 
problémami zapríčinenými 
vel'kým počtom žiakov. Nemáme 
žiadne vlastné priestory ani len 
pre svoju koncertnú činnosť. Naši 
žiaci nás reprezentujú v Devínskej 
iba ak sú pozvaní niektorou orga
nizáciou pripraviť program, alebo 
účinkujú na výchovných 
koncertoch pre základné školy. 
Dnes sme vlastne vysunuté 
pracovisko. Hlavné ťažisko 
interných, verejných koncertov, 
výtvarných výstav a tanečných 
matiné je sústredené v Dúbravke. 
Tam sú vytvorené dobré 
podmienky. Základná umelecká 
škola v Devínskej sa skladá z 

Ľubomír Mihálik 1x dvojhra, 1x 
štvorhra 
Juraj Alfoldy 1x dvojhra, 1x 
štvorhra 
Martin Žovič 2x dvojhra, 2x 
štvorhra 
Zuzana Zlochová ix dvojhra, 1x 
štvorhra 
Družstvo starších žiakov hralo v 
ll. triede dvojkolovo a obsadilo v 
súťaži ll. miesto 
Výsledky: 
Lokomotíva ONV - Hydrostav 
2:7 3:6 
Lokomotíva ONV Spoje 
6:3 3:4 
Lomomotíva ONV - Lokomotíva 
Bratislava 3:4 6:3 
Jednotlivé body získali v dvojhre: 

Ladislav Švarc 6 
Peter Gašparík 5 
Branislav Jurčák 1 
Damián Beseda 1 
Milan Žovic 1 
Zuzana Zlochová 1 

v štvorhrách dvojice: 
Gašparík - Švarc 3 
Beseda - Jurčák 8. 2 
Gašparík - Jurčák B. 1 
Švarc - Beseda 1 
Jurčák B. - Žovic M. 1 
Jurčáková - Zlochová 1 

Družstvo dorastu hralo v Ili. trie 
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hudobného, tanečného, 
výtvarného a dramatického 
odboru. Do hudobného patrí 
vyučovanie hry na klavír, gitaru, 
husle, spev, dychové nástroje 
/flauta, trúbka a i./ a na 
akordeón /harmonika/. 
Uchádzači o štúdium môžu byť 
nielen žiaci, ale aj dospelí 
záujemci. Vek nerozhoduje. 
Uprednostňuje sa talent a zámer 
pre ďalšie hudobné vzdelávania 
potrebné pre činnosť. Dúfame, 
že v budúcnosti nájdeme väčšie 
pochopenie, a nájdu sa aj takí, 
ktorí nám pomôžu riešiť 
závažné problémy a prispejú tak 
k rozvoju a výchove našich detí. 
O našej činnosti Vás bude 
informovať 

Mária Fratričová vedúca 
detašovaného pracoviska v 
Devínskej Novej Vsi 

de, kde pri 5-tich účastníkoch 
obsadilo ll. miesto 
Výsledky: 
Topspin-Lokomotíva ONV 3:6 
Regena-Lokomotíva ONV 6:3 
Lokomotíva ONV-Patrónka 8:1 
Lokomotíva ONV-Pezinok 5:4 
Z našich hráčov body získali ,. 
dvojhre: 
Ladislav Jurčák 3 
Ladislav Švarc 3 
Peter Gašparík 2 
Branislav Jurčák 2 
Alena Pavlicová 3 
Jana Kočvarová 2 
v štvorhrách dvojice: 
Jurčák L. - Gašparík 2 
Jurčák L. - Jurčák 8. 1 
Gašparík- Švarc 1 
Jurčák B. - švarc 1 
Kočvarová - Pavlicová 2 

TO 

K športovým výsledkom 
družstiev iste patria aj výsledky 
futbalistov závodu sídliaceho na 
území Devínskej Novej Vsi BAZ
Dúbravka.Hrajú v ll. SNL a tu sú 
ich prvé výsledky: 
Topol'čany- BAZ 0:2 
BAZ- Vráble 0:2 
Doprastav- BAZ 2:2 
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Inzertné rubriky 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 -Vol'né miesta /ponúka, hl'adá/ 
04- Služby /ponúka, hl'adá 
05- Byty 
06 - nehnutel'nosti /kúpa, predaj/ 
07- zoznámenia 
08- rozličné 

Kúpim sporák na tuhé palivo -
zachovalý. Svoje ponuka nechajte 
v obchode DEVEX na značku: 

Sporák. 
Akumulačné kachle. 

Tel. 582 91, 729 381. 

Predám 9 m2 nábytkového korku 
-42 Kčs/m2. Tel. 285 785 

$port. kočík s priesvitnou 
strechou a krytom. 

Tel. 251 423 
Stolík pod video a televízor. 

Tel. 764 671. 

Redakcia DEVínskeho EXpresu 
prijme 
r e d a k t o r a - nezamestnaného 
absolventa FF UK 
Kontakt: DEVEX, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava 
Tel.: 775 275 

ponúka 

TJ lokomotíva Devínska Nová Ves pozýva 
všetkých priaznivcov tenisu ako aj ostatných 

ponúka 
priestory tenisových kurtov pre všetky vekové kategórie 
Prihlásiť sa možno u pána Švarca denne na tenisových dvorcoch /pri 
futbalovom štadióne/ od 16.00 do 20.00 hod. alebo telefonicky na 

č. 778 741 

Vymením 2-izbový štátny byt na 
Podhorskom za S-izbový len v 
ONV. 

Tel.: 776161 

Hl'adám podnájom- 1-izbový byt 
v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 775400 

· Vymením S-izbový byt v 
~=====s~,;=k:=====;:,==:.:==::::=======~ Dúbravke za dve bytové jednotky 

U ro mna Cl .. firmy v štvrtom obvode. 

potrebujete zabezpečiť stavebné práce? 
IZOLATÉRSKE práce /strechy/- 4-ročná záruka 
KLAMPIARSKE práce 
KOP ÁČSKE práce 
HROMOZVODY- inštalácia, oprava, revízia. 
Pište na značku: RÝCHLO, LACNO, SPOľAHLWO 

04- Služby 

ponúka 

Súkromná prepravná firma 
BEL TRANS so sídlom v Devínskej 
Novej Vsi - tehelňa vykonáva 
KAMIÓNOVÚ PREPRAVU Dovoz 
tehliarskych výrobkov, piesku, 
štrku a všetky ložné materiály po 
celom území republiky, nakiádku 
a vykládku autožeriavom, auto
busovú prepravu po celej Európe, 
služby fekálnym vozidlom, 
čistenie žúmp a pivníc 

Tel.: 778 701 

Tečú Vám kohútiky? Firma KLEMI 
Vám ponúka všetky 
vodoinštalačné práce. Vápencová 

6, Bratislava-Devínska Nová Ves 
/blízko futbalového štadióna/. 
Firma PRAKTIC ponúka dodávku 
a montáž spol'ahlivého auto. 
alarm u. 

Tel.: 777 268 
Vykonám- stierku, mal'by, nátery. 
Predám - stierku, farbu na fasády 

Tel.: 77566S 

Vyučujem hru na gitaru z nôt a 
hudobnú teóriu. Rehák Ladislav, 
Kalištná 7, 841 07 Bratislava. 

Tel: 776 561 

Opravujem rybárske potreby. 
Tel.: 778623 

Firma LUKÁS Vás pozýva. Odevy 
pre všetkých, lstrijská ulica -pred 
poštou. Utorok až piatok 14.00 -
18.00 hod. 

Zn.: Ponúknite 

Vymením 4-izbový štátny byt na 
sídlisku Stred za podobný, 
prípadne vel'ký S-izbový na 
sídlisku Podhorské, Kostolné 
alebo vo IV. obvode. 

Tel.: 775 452. 

Kúpim, alebo prenájmem v 
Devínskej Novej Vsi nebytové 
priestory cca 100 m2 za účelom 
podnikania.Podmienky: elektrina, 
voda + kanalizácia, prístup nákl. 
vozidlom. Ponuky zasielajte do 
redakcie DEVEXU na 

zn.: Perspektíva. 

Predám záhradu 4 á s chatkou v 
Malackách. Tel.: 775 993. 

MERKÚR predajlía na ul. l. 
Bukovčana 6 vchod z druhej stra
ny policajnej stanice Vám ponúka 
široký výber našich a 
zahraničných výrobkov. Otvo
rené: každý pracovný deň· od 
10.00 do 18.00 hod. 

Okrem doteraz ponúkaného sortimentu 
_ bytové doplnky: drevené rámčeky na 
mované obrázky, na 
_ kozmetika: výrobky firmy 
{ale aj avivážne na 
_ rôzne: knihy o súkromnom 
ochranné na videokazety, 
iné 

za rá-

čisté i vzorované .sklenené poháre, jednorázové plienky, 
manikúrový komplet, vyšívané prestieranie, kufríky, vaky 
a tašky pre deti, teplákové súpravy pre deti do 12 rokov ... 

pracie prostriedky a hygienické potreby 

v oblasti služieb: 
- tlačiarenské služby všetkého druhu: navštívenky, 
svadobné a promočná oznámenia, tlačivá, katalógy a 
pod. 
-inzertné služby: v časopise DEVínsky 
- fotoslužbu: vyvolávanie filmov, vyhotovenie čierno-
bielych a farebných fotografií 

Prijme 
vodoinštalatérov 
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" JECKOVA 
Hradištná 37 

ponúka za znížené ceny: 

Pracovné odevy - plášť biely keprový 
- plášť modrý 
- plášť silon. modrý 

Pracovné nohavice - vatované šedé 
Blúza pepito mäsiarska 
Blúza kuchárska biela 
Kožené zástery veľké 
Kuchárske čiapky 

Flanel - Čína - v šiestich odtieňoch 
šírka 90 cm 

Plachta ľanová 
Plachta flanelová 

100,-
72,-
72,-
55,-
48,-
48,-

150,-
10,-

50,-
100,-
110,-

Informácie aj na tel. č. 775 586 
Využite prechodné zníženie cien. 

Súčasne Vás pozývame na husacie 
ktoré pripravujeme na mesiac. 

október 
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Právny 

Otázka: Je :rozdiel medzi 
propagáciou a sponzorstvom? Aký 
vplyv ml\iú vynaložené prostriedky 
na dane platené zo zisku? 

O. P. 

Pri odpovedi možno vyjsť z druhej 
časti otázky. Pri propagácii alebo 
inak povedané reklame činnosti 
alebo výrobkov sa vynaložené 
prostriedky vynakladajú priamo 
na niektorú z foriem reklamy 
/inzercia, propagačné výstavy a 
pod./. Sponzorstvo je vo svojej 
podstate zamerané na 
poskytovanie podpory 
právnickým osobám na vedu, 
vzdelávanie, charitatívne a iné 
účely, podporu kultúry a pod. Zo 
sponzorstva samozrejme môže 
vyplývať i propagácia činnosti 
alebo výrobkov sponzora, je to 
však nepriama propagácia a vyna
ložené prostriedky vynaložené na 
propagáciu /reklamu/. V otázke 
výdavkov /nákladov/ na priamu 

propagáciu, resp. reklamu, nie je 
obmedzenie čo do výšky 
ľ!ákladov a to bez rozdielu právnej 
formy podnikania /individuálni 
podnikatelia, obchodné 
spoločnosti, podniky atď./. 
Výdavky na reklamu priamo 
propagujúcu podnikatel'skú alebo 
inú zárobkovú činnosť uvedených 
daňovníkov sa odpočítavajú od 
príjmu /obratu/ v celej výške, ako 
to ustanovuje napr. Zák. č. 
389/1990 Zb .. o dani z príjmov 
obyvatel'stva /par. 9/. Z pohl'adu 
účtovníctva ide o výdaje na 
podnikatel'skú činnosť 
/podnikatelia podl'a Zák. č. 
105/1990 Zb./ alebo sa vedú v 
položke prevádzková réžia alebo 
odbytové náklady /firmy, 
spoločnosti, družstvá, podniky/. 
Prostriedky vydané na podporu -
sponzorstvo sa rozdielne 
zohl'adňujú z hl'adiska daní pre 
individuálnych podnikatel'ov a 
právnické osoby podliehajúce 
dôchodkovej dani. Ak je sponzor 
platcom dane z príjmov 

obyvatel'stva, tak zákonná právna 
úprava výslovne umožňuje /par. 
10 ods. 5 Zák. č. 389/1990 Zb./ 
odpočítať od základu dane /t. j. 
finančného vyjadrenia zostatku po 
odpočítaní výdavkov na 
dosiahnutie, zabezpečenie a 
udržanie príjmu/ hodnotu daru, 
ktorý poplatník venuje 
tuzemským právnickým osobám 
na vedu a vzdelanie, na 
charitatívne, sociálne, zdra-
votnícke a ekologické účely a na 
podporu rozvoja kultúry, telesnej 
výchovy a športu a sumy daro
vané obciam. V súhrne možno 
odpočítať najviac 10% zo základu 
dane. V praxi to znamená, že 
nejde o nezdanitel'nú časť príjmu, 
ale zníženie daňového základu sa 
prejaví vo výške vypočítanej a 
platenej dane. Platné predpisy o 
dôchodkovej dani, ktoré sa 
vzťahujú na podnikatel'ov zapí
saných do podnikového registra a 
ďalšie subjekty /obchodné 
spoločnosti, družstvá, podniky a 
pod./ môžu na účely sponzorstva 

Dvadsiate Korenie života 

Vybrali sme z novín pracujúcich v BAZke-ROZVOJ 

P[Vý júl je dátumom zrodu Bratislavských automobilových závodov a v 
tomto roku sú to u2. dvadsiate narodeniny. Výročie, ktoré sa obišlo bez 
tradičných osláv, lebo oslavovať veÍmi Oie je čo. Neujasnená koncepcia a 
zmeny výrobného programu /sedem ráz/ spôsobili, že naša história 
zaznamenáva na rozsiahlom areáli umttvené miliardy korún. Po takmer 
rok trvajúcich rokovaniach sa podpísala základná dohoda medzi vládou 
SR, BAZ a Volkswagenom, čo predstavuje novú etapu v živote 
organizácie. My sa však vraciame práve pri tejto príležitosti späť a 
rekapitulujeme mífniky histórie BAZ Založené boli v roku 1971 
Cesko-slovenslcou vládou, pričom plánovala licenčnú vyrobu vozidla 
Alfa-Romeo. Politické udalosti v rokoch 1%8/69, kedy sa celý projekt 
plánoval a pripravoval, znemožnili splniť stanovené ciele. Významným 
dňom bol 3. arríl 1974 - položenie základného kameňa pre 
Karosárske-montážny závod. O osem rokov neskôr vládne uznesenie z r. 
1982 definovalo novú úlohy BAZ . Mala to byť ;ýroba stredných 
náldadných automobilov, malých úžitkových automobilov a zadných 
náprav pre Skodu-Favorit. Okrem toho sa plánovala licenčná výroba 
Renault Saviem Furgon /Avia/, ako aj výroba náradia, jednoúčelových 
strojov, priemyselných robotov a manipulátorov. Súčasne začala mont.áž 
športovej verzie vozidla Skoda 742 pod názvom Garde. Skoda 742 a jej 
;ýroba prebiehala len do roku 1986, kedy bola opäť zastavená. Nahradila 
ju ;ýroba nákladného automobilu typu V3S-M2. Definitívny úpadok 
postihol závod r. 1989, kedy vláda obmedzila výrobu vojenských vozidiel na 
3 500 ks za rok. Vedenie BAZ bolo donútené hfadať silného zahraničného 
partnera. Dnes už výsledok poznáme všetci. Začiatok rozhovorov z roku 
1989 ")'ÚStil po dohode s federálnou vládou a zvolením Slovenskej vlády a 
BAZ v tomto roku k založeniu novej spoločnosti Volkswagen Bratislava. 
Budúcnosť BAZ predpokJadá postupné budovanie nového centra výroby 
vozidiel VW. Veríme, že zámery tejto novej etapy budú realizované a BAZ 
najbližšie jubileum bude môcť i čestne oslávil 

H. Kovalová 

Objednávací lístok 
Objednávam pravidelný odber časopisu 

Ocó! Pód'! V spálni máme strašidlo! 
-Strašidlá predsa nie sú, Móricko! 
-Ale áno! Videl som ho v spálni! 
Nato Kohn odloží noviny, vojde do spálne a tam 
vidí svoju ženu s Grunom, ako sa milostne objí
majú pod plachtou. Kohn naštvaný reve: 
- Počujte, Grun, ja vám raz rozbijem hubu! Čo tu 
straší te to dieťa? 
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Na konci roka vylosujeme troch predplatitel'ov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs ~""""čiié "'' ." 32,- Kčs 

štvrťročné Hi,- Kčs celoročné"''"''"'~-""'"'"' 64,-
Cena časopisu je doručenia. 

/darov, podpory a pod./ použiť 
iba prostriedky po zdanení, t j. z 
disponibilného zisku pri jeho -
rozdelení. V období tržnej 
ekonomiky sa sponzorstvo pova
žuje za podstatným spôsobom 
financovania niektorých činností. 
V tomto smere sa v rámci 
pripravovaného komplexného 
zákona o daní z príjmov, ktorý 
má platiť do roku 1993 bude 
upravovať i otázka príspevkov a 
darov určených na financovanie 
humanitárnych, zdravotníckych, 
školských, ekologických, 
kultúrnych a telovýchovných 
činností a aktivít. Prostriedky 
venované na tento účel by u 
právnických osôb mali byť vylú
čené zo základu ich dane a u 
fyzických osôb je predpoklad 
riešiť to v nezdanitel'nej časti ich 
príjmu. 

B. Liter, výrobcovia kôl na vozy, 
polomer. C. Hliník, meno štvrtého 
evanjelistu, skratka odboru, značka 
piVku polonium. D. Výherný kupón, 
druhá časť tajničky, rival. E. Kreslo 
král'ov-cisárov, ukazovacie zámeno, 
zmiešanina viacerých látok. F. ŠPZ 
Uganda, hudobný nástroj, ŠPZ 
Španielska+ Tobaga. G. Zvratné 
zámeno, dokonalý tvar "uč". I. 
Merné jednotky pre 
rontgen +tonu+ meter, domáce 
meno Nikolety, zn. pre 
draslík+titan. J. Zn. holmia, koniec 

ŠPZ Olomouca K: Mesto v 
bulharský peniaz, dve 

pospolu. L. Daj matke, ŠPZ 
Argentíny, poľský spisovateľ 
kritického realizmu. M. Začiatok 
tajničky. 
Zvisle: 1. Hrešil, stavebný reme
selník, mesto v Sýrii. 2. Zn. 
berkelínu, kartárska hra, človek bez 
vlastnej vôle. 3. Zvierací tuk, 
príslovka sú po česky, SúťáŽ 
tvorivosti mládeže, maďarská 
výslovnosť "zs", japonská lovkyňa 
perál. 4. Španielsky spisovateľ, 
dusík, ŠPZ Laosu, rieka v Sudane a 
Egypte, ŠPZ Egypta. 5. Nežné stvo
renie, mužské domáce meno Timo
tea, íver po chorvátsky. 6. V kartách 
prebil túzom, Aronova brada - buri
na - arum maculátum, remeselník z 
oboru čierneho remesla. 7. Treba, 
niekomu po rusky, ŠPZ Zambie, 
merná jednotka pre technickú 
atmosféru +newton, prací 
prostriedok, oznámenie práce 

'Y 8. Znak šľachtického 
rodu, existu-jeme, čln na Rýne, 
urán, na súde rečniť- vyhlasovať. 9. 
Mne 3. pád zámena ja, básnik z 
gréckeho, vel'ký dopravný 
.- '~'' 10. Odmena pri vkla-

alebo pôžičke v sp~:m.telm, 
tretia časť tajničky, faloš 

Jozef Juŕčák 
DEVínsky EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves.V)IdavaPeter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel. 775 275. Ne.vyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DE'v"''"'"Y 841 07 Eii,.,i~·~· "'•. Ka!ištná 9- osobne: v 
priestoroch Obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava- Devínska Nová Ves- z Uzávierka vo štvrtok každý 
párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Kčs. obchodných činností ELAN, 811 05 

Bratislava, Beskydská 12. Registračné číslo: 103/90-R. -

one& 

Zaujíma Vás lo, či ono z De
vínskej Novej Vsi? Chcete sa to 
dozvedieť prostredníctvom náš
ho časopisu? Niet nič ľahšieho. 

Redakcia skutočne nemôže 
poznať všetky Vaše názory, Va
še požiadavky. Ani nie je schop
ná z kapacitných dôvodov všet
ko predvídať, všetko obsiahnuť. 
Stačí však venovať kúsok času 
sadnúť a napísať nám. Za každÝ 
podnet sme vďační. Na každú 
Vašu otázku sa budeme snažiť 
získať odpoveď od kompetent
ných. Píšte! 
Zároveň nás zaulima Váš ná

zor na naše úsilie. Co Vám v na
šom časopise vyhovuje, čo chý
ba? Napíšte, budeme sa snažiť 
s Vašou pomocou, zvyšovať 
hlavne obsahovú stránku. Radi 
uvítame Vaše príspevky, názo
ry, postrehy, rady i fotografie. 

Mrzí nás, že ešte stále mnohé 
organizácie i jednotlivci dávajú 
pre?nosť ponúknuť svoje akcie, 
sluzby, podujatia, prostredníc
tv~f!l .rôznych letáčikov podlie
h~JUCJch poveternostným pod
mienkam a v neposlednom rade 
vandalom. Snaha autorov je iste 
z~ačná, yÝSiedok často pochyb
ny. Doplacajú obaja. Ponúkajúci 
neefektívnymi nákladmi občan 
ktorý sa o ponuke nedo~vie. ' 
• Vyu.žite preto služby nášho 
casop1su. Obavy odstránite kon
taktom s redakciou. Iste sa do
hodneme. 

Na Vás a spoluprácu s Vami 
sa teší 

vydávateľ 

12. 10. 1991 

Vybrali sme zo spoločného roko
vania zástupcov Miestneho 

úradu v Devínskej Novej Vsi s Gene
rálnym investorom Bratislavy, ktorý 
zabezpečuje dokončenie sídlisk 
Kostolné a Podhorské. 

Čo móže zaujímať 
obyvateľov sídlisk 

stolné 
a Pod rské 

OBYTNÝ SÚBOR KOSTOLNÉ 
ll Dokončenie terénnych a sado

vých úprav okolo objektov 1 O a 11 
(roh ulíc M. Marečka a Eisnero
vej), dokompletovanie detských 
ihrísk zabezpečí podnik ISAR 
Bratislava. Nastúpiť má od 8. 10. 
1991. 

ll Nákupné stredisko (objekt č. 29) 
je určené na odpredaj. V súčas
nosti prebieha ponukové konanie. 
Malo by to byť uzavrené do konca 
októbra 1991, na najbližšom za
sadnutí Mestského zastupitef
stva. Na prácach bude pokračo
vať budúci majiteľ. 

ll Zberné suroviny (objekt č. 33) zo
berie do správy naša mestská 

Mláda, do ktorého 
voda z vodnej nádrže far

biarne Avana v Devínskej 
Vsi, netreba zvlášť 
Špinavú a mradľavú stoku, bez ži
vota, ústiacu do rieky Morava väč
šina <>KJ""''"''~' 

ZO predsedníčky 
družstva Avana, ktoré prišlo na 
Miestny úrad koncom septembra 
vyberáme. 

Odkalisko je vodotesné, bez 
priesakov, zabezpečuje prevádz
kovanie, reguláciu, udržiavanie 
vodnej hladiny v nádrži s cieľom 
zachytiť, usadiť na dne rozpustné 
látky a odtok relatívne nezávadnej 
priemyselne použitej vody. 

Napriek tomuto tvrdeniu stano
visko pokračuje vymenovaním 
opatreni na zabezpečenie odka
nalizovania farbiarne Avana, kde 
je spomenutý kompletný projekt 
odkanalizovanie_ Spomínajú sa aj 
termíny ale iba v neurčitkoch: via
žu sa na ďalšie termíny, sú pod
riadené... zabezpečujeme .... 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Ročník: l. Číslo: 5 Cena: 2,50 

časť. Uvažuje sa s prekvalifikova
ním na iné využitie. 

ll Kultúrny dom (objekt č. 30) sa ne
bude realizovať. Na kultúrne úče
ly bude využitý komplex budov bý
valého MNV a zrekonštruovaná 
osvetová beseda. 
OBYTNÝ SÚBOR PODHORSKÉ 

ll Polyfunkčný objekt (č. 50) - služ
by v súčasnosti využitie územia 
projekčne zabezpečuje Dopravo
projekt Bratislava. V týchto pries
toroch má byť umiestnené obra
tisko MHD a trhovisko. 

ll V Základnej škole na Podhor
skom majú byť do konca októbra 

A na záver 
né farbivá 
látky, ani iné škodliviny, ktoré by 
ohrozovali živé organizmy v príro
de. 

Nuž chceli by sme tomu veriť. 
ak v Mláka budú 

plávať tak ako tomu bolo 
pred nás obyvate-
ľov žiadna správa na papieri ani 
stanoviská neuspokoja. 

OP 

že v Devínskej je akosi málo 
nádob na smeti. V niektoré dní 
sú, najmä v nedeľu dopoludnia, 
už preplnené a ľuďom nezostá
va nič iné len skladovať odpad 
doma. Keď však pošlú so sme
ťami deti, tie dlho neváhajú. Vy
sypú kde sa dá a ako sa dá. 

Nápravu by mali zabezpečiť 
stavebné bytové družstvo a By
tový podnik. Dočkajú sa obyva
telia Devínskej? 

-s š-

dokončené a dané do uz1vania 
kuchyne a jedálne i telocvičňa má 
byť daná do užívania do konca 
novembra. 

ll Materskú školu a detské jasle (ob
jekty č. 51 a 89) zabezpečuje súk
romný podnikateľ. Majú byť do
končené do 31. 12. 1991. 

ll Na stavbe garáží (objekt č. 97 -
CO) pokračuje (neuspokojivo) 
Priemstav Bratislava. 

ll Terénne, sadové úpravy a dokon
čenie rozostavaných detských ih
rísk realizuje súkromná firma. 
Zmluvným termínom dokončenia 
je 30.11.1991. 

-a k-

z Miestneho zastupiteľstva 
ll Miestne zastupiteľstvo schválilo 
avizované všeobecne záväzné naria
denie o parkovaní autobusov, náklad
ných a špeciálnych motorových vozi
diel, strojových mechanizmov a od
straňovanie vrakov. Znenie nariadenia 
prinesieme v budúcom čísle. 
ll Rovnako schválilo koncepciu kul
túry v ONV. Vymedzuje priestory 
a druhy kultúrnych aktivit pre občanov 
s cieľom finančne zabezpečiť prevád
zku kultúrnych ustanovizní a finančne 
podporovať vybrané kultúrne aktivity. 
V tomto smere bude kultúrna činnosť 
napojená na rozpočet Miestnej časti. 
ll V Miestnom zastupiteľstve nepre
šiel návrh všeobecne záväzného na
riadenia o chove zvierat na území 
mestskej časti ONV vzhľadom na jeho 
prílišnú podrobnosť a potrebu ujasniť 
jeho naviazanosť na hygienické a ve
terinárne predpisy. 
ll Prvýkrát, v zmysle zákona prišlo 
k zániku poslaneckého mandátu za 
volebný obvod č. 3 pána Petra Hajní
ka. Nezúčastnil sa bez ospravedlnenia 
troch po sebe nasledujúcich zasadnu
tí. 

-MŠ-



te, 
Do pôsobnosti miestneho kontro
lóra mestskej časti DNV patrí: 

e Vykonávať kontroly v organizá
ciách a podnikoch, ktorých zria
ďovateľom je Miestne zastupiteľ
stvo. 

" Kontrolovať ako sa vykonávajú a 
dodržiavajú nariadenia, uznese
nia, poriadky a ostatné predpisy 
miestnej časti. 

o Organizovať, koordinovať a us
merňovať dobrovoľných spolu
pracovníkov v prípadoch ich úča
sti na výkone kontroly v mestskej 
časti ONV. 

e Viesť ústrednú evidenciu sťaž
ností, oznámení, podnetov a petí
cií adresovaných orgánom miest
nej časti ONV a zabezpečovať ich 
vybavenie. 

Oprávnenie miestneho kontroló
ra 

e Kontrolór je oprávený k výkonom 
potrebným pre vykonanie kontrôl, 
požadovať od pracovníkov kon
trolovaných orgánov a organizá
cií, aby mu: 
- umožnili vstup do objektov a za
riadení 

Nedávno poskytol generálny ria
diteľ Bratislavských automobilových 
závodov Ing. Š. CHUDOBA rozho
vor pre interný spravodaj SAZky 
o ďalších perspektívach tohoto pod
niku. 

Vybrali sme z neho podstatné 
časti. 

- Začiatok realizácie plánovaného 
projektu VW - Bratislava dáva pre 
BAZ a.s., ktorá bude existovať ďalej. 
šancu. Okrem výroby v ONV, výrob
ných aktivít na Mlynských Nivách a 
Bojnickej. ktoré predpokladáme, že 
udržíme, chceme využiť šancu a vý
robu náprav v budúcnosti prepojiť na 
subdodávateľskú sieť Volkswage
nu. 

Takisto aj niektoré diely do novej 
prevodovky a ďalšie možnosti pre 
výrobu náradia pre prevodovkové 
programy. Zámerom je vytvoriť 
z BAZ usmerňovateľa pre automobi
lových výrobcov tak, aby si zachova
la svoju potenciu na lo, aby ako au
tomobilová firma pomáhala pri vzni
ku ďalších výrobcov. 

Nepriaznivá situácia v Mladej Bo
leslavi spôsobená v rozhodujúcej 
miere nevhodnou daňovou politikou 
štátu má pre nás nepríjemné dopa
dy. Nápravy sú pre BAZ okrem ex
portu jediný zdroj hotových peňazí, 
nakoľko Skodovka platila oproti 
iným čs. firmám v hotovosti. 

V Nitre dostane závod nový výrob
ný program a do začiatku 1 O. mesia
ca pripracuje nábeh výroby elektric
kých invalidných vozíkov a jednoná
pravového prívesného vozíka. 

V Skalici chystajú výrobu zariade-

- predložili v určených lehotách 
originály spisov účtovných a pok
ladničných dokladov, ako aj iných 
dokladov týkajúcich sa finanč
ných operácií, vedenia účtovníc
tva, nakladanie s majetkom a fi
nančnými zdrojmi 

Ešte k zákonu o pôde č. 229/91 Zb. 

- podali v určených lehotách prav
divé a úplné písomné, alebo ústne 
vyjadrenia a k zisťovaným skutoč
nostiam 
- v určených lehotách pripravili pí
sor:mé vysvetlenia o príčinách 
nedostatkov, za ktoré zodpoveda
jú 

., Vedúci pracovníci kontrolova
ných orgánov a organizácií a pra
covníci zodpovední za zistené 
nedostatky sú povinní dostaviť sa 
v určenej lehote na záverečné 
prerokovanie výsledkov kontroly 
a bez prieťahov prijať účinné 
opatrenia na odstránenie ziste
ných nedostatkov. 

O vlastníctve 
pôdy 

V predošlom čísle nášho časopi
su sme prisľúbili poskytnúť informá
cie tiež bývalým vlastníkom pôdy 
alebo ich dedičom, ktorých pozemky 
prešli z rôznych dôvodov do vlast
níctva štátu. Úvodom treba povedať, 
že v § 6 citovaného zákona je rozve
dených 17 prípadov prechodu vlast
níctva na štát v období od 28. febru
ára 1948 do 1. januára 1990, v kto
rých možno požiadať o vrátenie 
vlastníckeho práva oprávnenými 
osobami (pôvodní vlastníci alebo ich 
dedičia). Treba však zdôrazniť, že o 
vrátenie môžu žiadať iba česko
slovenskí štátni občania, ktorí ma
jú trvalý pobyt na území ČSFR. 

Súkromníci - firmy 
potrebujete zabezpečiť stavebné práce? 

IZOLATÉRSKE práce (strechy)- 4 ročná záruka 
KLAMPIARSKE práce 
KOPÁČSKE práce 
HROMOZVODY- inštalácia, oprava, revízia. 
Tel.: 0855/955 368 

nia na zber ropných produktov a 
ďalej zdvíhacie plot.iny, ktoré budú 
montované do autobusov. 

Z doteraz riešených problémov, 
ktoré sme museli v poslednom obdo
bi vysporiadať vyplýva, že sa bude
me musieť zbaviť všetkého čo ne
produkuje zisk. To znamená aj ľu
dí, ktorí neprodukujú výkony. Uka
zuje sa, že asi jednu tretinu tech
nicko-hospodárskych pracovníkov 
budeme nútení previesť do výroby. 

Na meniace sa podmienky a situ
áciu musia byť pružné spojenia. 
V decembri, kedy sa rozbehnú 
montáže vo Volkswagene, tu prej
dú naši pracovníci, v roku 1992 zme
ní dres ďalších i 80 našich zamest
nancov zo sféry služieb, ktorí prejdú 
tiež do VW. Chcem pripomenúť, že 
to znamená vel'kú šancu pre baz
károv, ktorí stratia zamestnanie u 
nás. No zdôrazním, že táto reno
movaná firma má nesporne oveľa 
vyššie nároky, preto pracovné 
pozície si treba vybojovať a nutne na 
sebe aj pracovať. 

l"? L 

Už sme si zvykli na náš časopis 
Devínsky Expres. Čakáme naň 
v piatok, a keď minule meškal, neve
deli sme čo sa deje. 

Vieme odpustiť aj drobné chyby 
v tlači aj nie najkvalitnejšiu tlač tre
tieho čísla. 

Len ma hnevá, keď napriklad za
tvoria predajňu a my obyvatelia sa to 
dozvieme až keď je na dverách vyle
pená ceduľa. Prečo to nevedia oz
námiť vopred cez náš časopis? Člo
vek by sa vedel zariadiť. A nie na 
poslednú chvíľu hľadať riešenie. 

2 

Pre BAZ vplyvom toho nastanú 
zmeny v orientácii v dvoch sme
roch. Kmeňovým, materským závo
dom sa stanú Mlynské Nivy s nápra
vou. Do konca októbra tu chceme 
mať komplet mechanické obrábanie 
z tejto výroby a zvyšok prejde do 
závodu 02. Ďalej nás čakajú zmeny 
pri budovaní výrobného programu 
ako aj organizačné zmeny, ktoré by 
sa mali po privatizácii stabilizovať. 
Predpokladáme, že dôjde k vytvo
reniu tzv. holdingovej spoločnosti. 

Všetky tieto zámery sú zahrnuté 
v návrhu nášho privatizačného pro
jektu. Samotná privatizácia bude 
mať bezprostredne vplyv najmä na 
vedenie spoločnosti, ktoré bude 
podrobované tvrdému hodnoteniu 
zo strany akcionárov. Predpokladá
me, že akcie našej spoločnosti sa 
rozoberú už v prvej vlne privatizácie, 
čo by urýchlilo uskutočňovanie 
ďalších rozvojových zámerov našej 
organizácie. 

H. Koval'ová 

Rovnako neviem prečo neuverej
níte zoznam všetkých predajní a 
butikov a služieb, čo, kto a kedy 
ponúka. 

Porozmýšľajte, veď to ľudí zaují-
ma. 

-JS-

Poznámka redakcie: 
Radi vyhovieme. Ibaže je nás tak 

málo, že na všetko nestačíme. 
Nikomu však nebránime informáciu 
zaslať poštou, alebo zatelefonovať 
(775 275 večer) do redakcie. 

Čo sa týka zverejnenia všetkých 
predajní, butikov a služieb - tiež nie 

V § 9 cit. zákona sa uvádza, že 
rok uplatní oprávnená osoba u 
ho okresného pozemkového 
du, v obvode ktorého sa 
nachádzajú a súčasne 
vinnú osobu, ktorou je 
užívateľ pozemku, na vydanie 
hnuteľnosti. Táto je povinná do 
dní uzavrieť s oprávnenou oso. 
bou dohodu o vydaní nehnuter. 
nosti. 

Pozemky alebo ich časti však 
možno vydať v prípade, že 

a) k pozemku bolo zriadené 
osobného užívania 

b) na pozemku sa nachádza 
torín alebo športové a reuJV'.•cn.nu •. ~ 
zariadenia 

c) pozemok bol po prechode 
vlastníctva štátu zastavaný 

d) na pozemku bola zriadená 
tová alebo záhradkárska osada 

V takomto prípade však budú 
oprávnenú osobu prevedené 1 

pozemky vo vlastníctve štátu. 
Pri uplatňovaní si nároku je 

trebné: 
1) Preukázať česKn-~lnv,Pn•ok.\ 

štátnu príslušnosť a trvalý 
na území ČSFR. 

a) výpisom z pozemkovej 
identifikovaným Geodéziou 
b) prípadne listom vlastníctva 
taveným Geodéziou 
c) ak pozemok nie je 
v pozemkovej knihe ani v ev••ner•- Ul 

ci i Geodézie tak potom pr••u"'""'"'- Zll 

teľným dokladom môže byť 
nepredajná zmluva, prídelová lis
tina a pod. 
3) Preukázať, na základe 

ho právneho titulu prešla nel1nUI•.411 

teľnosť na štát. 
4) Dokladovať, ktorá or~•vnicKa.ll 

osoba nehnuteľnosť drží (obhos
podaruje) výpisom z evidencie ne
hnuteľností u Geodézie s vyzna
čením užívateľa. 

Na rozdiel od reštitučného záko
na k budovám (zák. 87/91 Zb.), kde 
posledným termínom na upi 
vlastníckeho nároku bol 30. 
ber 1991, pre uplatnenie 
podľa zákona 229/1991 je 
ným termínom 31.december 1 

-DvA 

je problémom redakčným. 
ponúkame priestor na svoju 
mu, alebo inzerciu. Prirodzene, 
my musíme vykryť náklady na 
bu nášho časopisu. Jediným 
ným zdrojom je práve uverej"~'''""""'' 
reklamy a inzercie. Ceny nie 
soké a nakoniec záleží na 
záujemcu s redakciou. Nás tiež 
ak zanikne butik, ktorý vraj má 
tržbu a preto nemá na 
Nuž... 

Takže priestor je tu pre Vás . 
kých. Využite ponúkané možnosti. 

rnrzí ma, že m~j prisp;.vo~ do Va
ších i našich n~~rn Je krucky .. A o to 
·ac rna to mrzr, ze krrtrka sa týka de

(' Detí ktoré sa už necítia byť deťmi, 
'ie zď~leka nie sú ani dospelí. 

a Materská škola na ulici F. Cvečku 
• 35 bola donedávna jedinou v De
~inskej Novej Vsi. Nádejali sme sa, 
že sa presťahujeme do no~ej. pri 
cintoríne. Preto aJ dvor pn naseJ ma
terskej škole bol dlho pustý, s malým 
pieskoviskom v k9te. Nás,. učiteľ~ 
to veľmi mrzelo, ze sa detr nemaJU 
kde pri pobyte vonku hrávať. Bol to 
skrátka taký dvor, ktorý nelákal ani 
vandalov. Nebolo na ňom čo zničiť. 
Keď sme si spolu s rodičmi detí, 

ktorým vzhľad dvora našej mater
skej školy nebol ľahostajný vysúkali 
rukávy a svojpomocne sme betóno
vali pieskovisko, osádzali lavičky, a 
vysádzali stromčeky, nepredpokla
dali sme taký záujem mládeže zo 
starej časti ONV a sídliska "Stred". 

To, čo urobili chlapci po večeroch 
na našom dvore počas tohtoročné
ho leta, nemá obdobu. Aby si neve
deli uvedomiť, že znečisťovaním 
prostredia škodia malým deťom, to 
snáď ani nie je možné. 

Dve lavičky nám totálne zdemolo
vali, že sme ich mohli už len 
(na jednej sa nám dieťa 
tretiu načali v septembri. 

Uplynuli takmer dva roky od než
nej revolúcie. Jej heslá 
choro. Toleranciu, 
spravodlivost', 
a nadšenie 
sebeckosť, 

Demokracia a ľudskosť 
s kultúrnosťou sa krčia v kút~. 
bezohľadnosť a kriminalita, klesá se
bavedomie príslušníkov polície. ~ia
mon a túžba po rýchlom zbohatnutí 
sa usídlili v srdciach mnohých ľudí. 
Nerozhodujú ľudské kvality a moz
~o"Ý potenciál, ale peniaze, veľa pe
n~zt, čo najviacej peilazí. S požehna
mm federálneho ministra financií 
ni:trozdielu ,medzi peniazmi čistými 
a sptnavými. Spinavé peniaze sa perú 
na dražbách, ktoré sú súčasťou malej 
pr~vatizácie a ktoré sa v mnohých 
pnpadoch vyrovnajú najlepším di
vadelným predstaveniam na pôde 
SND Hla . , . . l d · v nt protagomstl a e pre -
st~vujú .~as to iba komparz. Skutočný
U:1 ?rameľmi sú totiž bývalí komu
m~tlc~í pohJa,•ári a ľudia, ktorí na to
tahtny rez"t l, l' .. . .. . . m nac ava 1 najviaCej-ma-
stan, zeleninári, krčmári, veksláci. 
Hos.r_odárske mafie okrádajú štát 
0

.mthardové sumy a kompetentní či
nttelia sa l . . . N b 'd . , . en pnzcraju. eza u aJU 
P.ntom pravda na svojich potomkov 
Ci, príbuzn)·ch, často zainteresova: 
nych v na•ip d' . ._ ' k .. S • " o tvnejstc11 transa c1ach. 

. kratka, všetci sme si rovní iba 
ntekto • - . • ' 
t b n su Sl este rovnejší. Tak, ako 
0 

olo voľakedy. Iba dresy mužstiev 

menej odolné. Ale už sa 
masívnejších okolo 
Pevne dúfame, že nebudú pokračo
vať ďalej. 

Množstvo ohorkov z cigariet, kto
ré sú okolo lavičiek a v pieskovisku 
zbierajú aj samotné deti, keď ich 
nájdu v priebehu hry. Veľmi nebez
pečné sú však porozbíjané fľašky 
a ešte akási nová forma zábavy - po
hár zahrabaný v piesku v ňom pre 
nás laikov čosi neznáme, čo chlapci 
zapália. Pohár zákonite praskne 
a úlomky skla sú teda zahrabané 

rodičov, ale rozhodla som sa najprv 
tento spôsob. Milí rodičia J., K., 

T., F ... ak si Vaši synovia chodia 
do nášho areálu iba nič 
proti tomu nemáme, ak majú na 
svedomí ničenie majetku, ktorý má 
slúžiť malým deťom, možno aj ich 
súrodencom, nerada by som na bu
dúci zazvonila AJ PRI VAŠICH 

2. 1 O. i 99i 
Kornélia LUDVIGOVÁ 
MŠ- ul. F. Cvečku č. 35 
BRATISLAVA- ONV 

Bola to náhoda? V de,1 príchodu príspevku sme išli okolo šk61ky s fotoaparátom. .. 

ložil štát nen1alé množstvo 
už sú to lekárnid 1 

učitelia, kvalifikovaní robotníci, Inu

sia dvakrát obrátiť korunu "~/ 

n}'rni hotovosťarni 

Už sme čítali, že vraj vo Viedni ... 
Miesto sa zmenilo, zostal. 

V Hainburgu, na začiatku 
obchodného centra, ešte pred prvou 
bránou, je na strane ceste 
od Bratislavy) Pred 
ním ponúkajú vystavenú kávu ... Dnu 
vás pozýva sympatická dievčina 
perfektnou slovenčinou. 

- Nech sa páči, pre našu 
eiu vám ponúkame výrobky 
skej firmy. Túto kazetu v cene nad 
tisíc šilingov vám venujeme zadar-
mo, aby ste doma mohli a 
propagovať náš tovar. tomu vám 
pridáme tieto dva spraye a ešte, a to 
všetko zadarmo, vám pridáme !Lito 
penu do kúpeľa, ktorej cena bude 
tiež niečo vyše tisíc šilingov. 

Nestačíte otvárať oči štedrej diev
čine, hľadáte príčiny záujmu práve 

občania vierne z tele-

o vás, dôvody, prečo práve vy máte 
doniesť domov pozornosti v cene 
niekoľko tisic šilingov - pravda za
darmo. 

ste predsa len niečo od 
a naša námaha nebola 
pridáme vám ešte tento 

Ten jediný musíte zaplatiť, 
aj to iba 299 šilingov. 

Aha. Tak tam je pes zakopaný. 
Mnoho ohúrených kupujúcich si ani 
nestihne spočítať plusy a mínusy 
transakcie, siaha po peňaženke a ... 

Rovných 299 šilingov. 
človek zapochybuje. Veď 

k čomu prišiel, to nemusí byť 
to najlepšie. Rýchly prepočet, podľa 

Vzhľadom na to. že bývam v Devín
skej Novej vsi, tu nakupujem, chcem pou
kázať na niektoré nedostatky obchodné
ho charakteru. 

Otvorilo sa tu niekoľko kioskov a pulto
vých predajov so všelijakým tovarom. 
O cenách a kvalite sa nemienim vyjadro
vať. To nech si zhodnotí kupujúci sám, 
mestský úrad, alebo Štátna obchodná 
inšpekcia. 

Najviac ma vie rozčertiť, keď kúpim to
var a predávajúci mi ho chce nasypať, 
alebo predávajúci chce aby som si ho 
sám hodil do tašky, ktorú buď nemám, 
alebo mám v nej iný tovar. Čiže on tovar 
predáva, ale bez obalu, bez zabalenia. 
Prípadne vám ponúkne obal za 2 - 3 Kčs. 

Tento postup však nemá s obchodo
vaním nič spoločné. Veď sáčok, ktorý 
stojí 17 halierov vám predávajú za 1 koru
nu. To je nehoráznosť. 
Keď kupujem lovar, je vec predáva

júceho, aby mi ho riadne navážil a za
balil. 

Dňa 1. 10. 1991 som navštívil predaj
ňu mäsa na rohu ulíc lstrijská a Krasnoar
mejcov. Predávajúci mi odvážil požado
vaných 40 dkg bravčovej pečienky a ču
duj sa svete (to som ešte v mojom živote, 
čo chodím nakupovať, za tých 50 rokov. 
nezažil), ten mladý expedient (nemôžem 
ho nazvať predavačom ani mäsiarom, le
bo zrejme na to nemá), mi doporučil, aby 
som si doniesol papier, že on to nemá do 
čoho zabaliť. Alebo mi môže predal taš
ku za 3 koruny. 

Stratil som dych z tej nehoráznosti. 
Nekúpil som nič. tak ako nekupujem nik
de, kde mi tovar riadne nezabalia bez 
mojich nákladov. Spomínaná predajňa 
mäsa má veľa nedostatkov, ktoré treba 
podriadil kritike. Odbornej i hygienickej. 

Urobia alebo 
chcéJ takto nh,,hn.rlnv~l 

miliónov vedia zasa svoje: nič 
ncvyperie špinavé pe

niaze ako investícia do podnikania. 
Pomaly sa dopracttieme k stavu v ta-

filmoch o mafii, že totiž naj
väčší Inafisd sa stali n~čcstnejšín1i 

občann1Í. 

radoví občania? Musíme 
prestane zúrit' blahobyt 

sa vyberieme do Európy. 
na mercedese, alebo ford 

siene, ale pešo a v trenírkach. 
rnDa<me s holou ... 

Oto Balogh 

kurzu (trebárs 2,55 za 
vám napovie, že "posledný" 

kus vlastne sloji 762,45 
A lo je už peniaz, za ktorý pred

sa musím niečo nakúpiť. A ak zhod
notíte kôpku, ktorú práve držíte v ru
ke ... pokojne ju môžte vrátiť usilov
nej dievčine. Predsa kozmetiku za 
762,45 Kčs dostanete kúpiť o nejaký 
ten obchodík ďalej a cenovo vás vyj
de určite lacnejšie. 

Bude to síce bez divadielka, ale 
koruna je predsa len koruna. Učme 
sa ju obracať už teraz. 

P. Krug 



Vicena 
Jakabovú 

Tomáša Kabáta 
tubicu Kolesárovú 

Kristínu h~,~nw"" 
Katarínu 

70 rokov 
Marta 1-'ollaaro\na 
Imrich 
Helena Vlaiičová 
85- rokov 
Martina 
93- rokov 
Františka tse:secio\Jra 

Posledné 
trebujú, 

blahoželáme 

V stredu 2. októbra navštívili deti z 
''""'"c""''""'"'' ulici organizáciu 

vanie 

deli "kolotočári". Reklamu vraj nepo
ako dlho pobudne ... 
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p. k 
snímky autor 

sídlisku BAZ toho veľa 
nevieme. Je akosi od ruky 

tak ... Patrí však do 

r. 

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 

14. 10. - Boris, 15. 10 - Te. 
rézia, 16. 1 O. - Vladimíra 
17. 10. - Hedviga, 18. 10. : 
Lukáš, 19. 10. - Kristián 
20. 1 O. Vendelín, 21. 1 o: 
Uršula, 22. 10. Sergej, 23. iO. 
Alojzia, 24. 10. Kvetoslav, 
25. 10. Aurel, 26. 10. Demeter 
27. 10.- Sabína. ' 

kina 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu a nedefu 
o 19,45 hod., v nedefu 17,15 
a 19,45 hod. 
3. 10. PRIEPASŤ, USA, MP 
S-6. 10. NIEČO DIVOKÉHO, USA, 
MN 
10. 10. VOJNA ROSEOVCOV, 
USA, MN 
12.-13.10. STRECHY, USA, MP 
12 
17. 10. GLORY, USA, MN 
19.-20. 10. HRÁČI SO SMRŤOU, 
USA, MN 
24. 10. HVIEZDNÉ VOJNY 
(aj o 17,15 hod.), USA MP 
26.-27.10. ZMYSELNÁ ORCHY
DEA, USA, MN 
31. 1 O. RODINNÝ PODNIK 
Mláde!nicke predstavenia: 
v sobotu o 17,15 hod. 
5. 10. PRIEPASŤ, USA 
12. 10. NEVIDfM ZLO, NEPOČU
JEM ZLO, USA 
19. 1 O. KRÁSNA MIMO· 
ZEMŠŤANKA, USA 
24. 10. HVIEZDNE VOJNY, USA 
26. 10. VOTRELCI, USA 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 15,15 hod. 
5. 10. MOJ PRfTEL D'ARTAG
NAN, ČES. 
13. 10. O ZAPOMETLIVÉM ČER
NOKNEŽN[KOVI 
20. 10. ZLATOVLÁSKA, ČES. 
27. 1 O. SNY V ZOO, MAĎ. 
Vstupné: 
na večerné predstavenie jednotné 
10,- Kčs 
mládežnlcke predstavenie 
10,- Kčs 
detské predstavenie: 
deti... 2,- Kčs, dospeli... 4,- Kčs 

Škoda. 
Na plagátiku nás zaujal nápis 

POZOR. Nuž sme spozorneli. 
Ponúkal splav Viedeň - Bra

tislava na 5. októbra 1991. 
Škoda. Dozvedeli sme sa 

o tejto akcii 2. 10 .. Ne· 
dostali sme ju včas do nášh~ 
časopisu. Možno by sa prihláSI· 
lo viac záujemcov, ak by s.a 
o nej dozvedeli. A stačilo pu· 
hych 5 minút, zatelefonovať dO 
uzávierky. r. 

f\r-()ni a 
vr:'\-"iJt~o~~l\f:.J Jt~o~UVf:.J v~•

Ako sme sfú~ili. v 2. čísle ná~_ho 
• opisu pokracujeme v uverejno
cas,. zápisov z Kroniky obce tak ako 
van · k "k· t d -ju zaznamena~al rom ar, e a v po-
vodnom zneni 

Hrubý štrkový nános po okrajoch 
ahorkatín niekde je celkom na po

prchu a pochádza z doby mladšieho 
;liocenu. Dosvedčuje, že koncom 

Dodo Studenič 

Opäfl' úspešný 
MOTORSPORT racing team 

sTUAD usporiadal 22. 9. 1991 
s ÚAMK SR v spolupráci s mnohými 
sponzormi Medzinárodné automo
bilové preteky do vrchu SLOVA
KIA 91 na trati Pezinok- Baba. Boli 
súčasne majstrovstvami Rakúska 
a súčasťou Alpsko-Dunajského 
pohára. 

Na trati medzi pezinským kame
ňolomom a Babou (4 800m) s pre
výšením 200 m a 15 zákrutami sa 
postavilo na štart tréningu 103 prete
károv- 16 Rakúšanov, 3 Maďari, 4 
Poliaci, 1 Nemec a ostatní pretekári 
z ČSFR. Štartovalo sa v štyroch sku
pinách (N, A, B, H, a v každej v šty
roch triedach. 

Preteky odštartoval Vladimír Me
čiar a medzi čestnými hosťami ne
chýbali ani Norbert Michael Piltz -
obchodno-ekonomický riaditeľ 
Volks!wagen Bratislava, Karl Opitz

'hauser z Radio CO International, 

7. aS. kolo 
A seniori - divízia 
O. N. Ves- ŠKP jun. 2:1 -Horváth 2. 
200 divákov 
Ružinov- O. N. Ves 1:1 - Horváth 
Po 7. kole bolo družstvo ONV na 10. 
mieste 

Lacko ŠVARC víťazom 
Tenisový oddiel TJ Lokomitíva 

Devínská Nová Ves poriada! toho 
roku krajské tenisové turnaje v troch 
kategóriách: mladší žiaci starší žia-
ci, dorast. ' 

Turnaj starších žiakov sa konal 
V dňoch 2.-4. augusta, za účasti 38 
ch!apcov a 9 dievčat. V dvojhrách 
ZVtťazili Peter VOLLÁR z TK Slovan 
~trochel)1 Bratislava a Zuzana V Á-
~KOVA z Interu Bratislava, ktorá 

~~~~iia i v štvorhre spolu so Silviou 
l CULOVOU z Matadoru Bratis
ava. V štvorhre chlapcov zazname-

doby treťohornej tieklo tu rameno 
Moravy. 

Geologické zloženie novoveské
ho horstva zvlášť Kobyly je totožné 
s útvarmi Karpát a Tatier. Sú to pra
hory vulkanického pôvodu. Panu
júcou horninou je žula, do ktorej je 
miestami vštiepený fylit a prahorná 
bridlica. Z mladších útvarov je tu 
permský kremenec a liasový vá
penec. Posledný je priemyselne 
spracovávaný vo dvoch ka
meňolomoch a páleniciach vápna. 

Severozápadný cíp Kobyly, nad 
Slovincom a úbočie nad vinohrad-

Ján Malý - zástupca vedúceho Úra
du vlády SR a ďalší. 

O priebehu pretekov nás informo
val Juraj Michalík- mechanik Motor
spartu, účastník všetkých pretekov. 

Trať Pezinok- Baba sa vinie krás
nym údolím Malých Karpát. Už v mi
nulosti bola svedkom mnohých pre-

B seniori 
D. N. Ves - Ekonóm 3:0 - P. Kovarík 
2, Bauer 
Ružinov - D. N.Ves 1:5 - P. Kovarík 
2, Bauer 2, Jeck 
starší dorast 
D. N. Ves - Vajnory 2:1 - Kočiš, La
zarov 
Inter 8 - O. N. Ves 3:0 
BCT Danubius- BAZ Dúbravka 4:1 -
Rajec 

nal víťazstvom skvelý úspech nas 
Ladislav ŠVARC, ktorému bol par
tnerom Peter VOLLÁR. Z ďalších 
našich hráčov postúpili v dvojhrách: 
Ladislav ŠVARC a Peter 
GAŠPARÍK do štvrťfinále, Milan 
ŽOVIČ do osemfinále. 

Turnaj dorastencov prebiehal 
v dňoch 6.-9. septembra za účasti 32 
dorastencov. V dvojhre zvíťazil Jii'í 
OUČ zo Slávie STU Bratislava-náš 
odchovanec, ktorý svoju suverenitu 
obhájil aj víťazstvom vo štvorhre 
spoluobyvatefom, momentálne hra
júcim za Lokomotívu Bratislava. 
Z našich hráčov do osemfinále po
stúpili v dvojhre: Ladislav ŠVARC a 
Peter GARAJ, v štvorhre do štvrť
finále Ladislav ŠVARC s partnerom 
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mi skladá sa z jemného nánosového 
piesku. Miocenné more, z ktorého 
vynikal len vrchol Kobyly, ako os
trovček, ukladalo na jej úbočiach za 
mnohé tisíce rokov svoje naplaveni
ny a s nimi i veliké množstvo vtedaj
šej, odumretej fauny a flóry. Je tu ve
liké množstvo rôznych, vápenco
vých, morských škebiel a odtiskov. 

Neskoršie, po upadnutí tohoto 
mora v mladšom miocene, oblasť 
táto musela byť znovu zaliata vlnami 
sladkovodného mora (Pontické ja
zero). Táto voda utvorila na úbo
čiach terasy. Niekde úplne zhlodala, 

tekov do vrchu. Posledné roky mu
sela trať ustúpiť ťažkej kamiónovej 
doprave, až toho roku sa podarilo 
obnoviť tradíciu týchto _pretekov. 

Okrem majstrovstiev CSFR tento 
rok boli preteky zároveň majstrov
stvami Rakúska a súčasťou Alpsko
Dunajského pohára. Alpsko-Dunaj
ský pohár patrí popri európskom 
šampionáte medzi najzaujímavejšie 
a najatraktívnejšie preteky automo
bilov do vrchu. Ako už názov seriálu 
prezrádza, usporadúvajú sa v alp
ských krajinách a štátoch, cez ktoré 
preteká Dunaj. Do histórie Alpsko
Dunajského pohára sa zapisuje v ro
ku 1991 znova aj Československo. 

Povinný tréning absolvovali pre
tekári v sobotu a s prevzatým vozid
lom museli absolvovať najmenej dve 
jazdy. Smoliarska séria neobišla 
maďarského jazdca Janosa Klinka. 
Na voze Ford Sierra pri tréningu vy
letel zo zákruty mimo trať a doslova 
zoťal drevený dvojstÍp elektrického 
vedenia. Po kotrmelci jazdec vystú
pil z vozidla bez zranenia. Túto uda
losť spomíname iba preto, aby neza
interesovaní vedeli posúdiť bezpeč-

Mladší dorast 
D. N. Ves -Vajnory 1 :0- Glosík 
Inter B- D. N. Ves 2:0 
BCT Danubius - BAZ Dúbravka 5:1 

5. kolo a 6. kolo 
Starší žiaci 
ŠKP - D. N. Ves 1:1 - Beseda 
O. N. Ves - Poz. stavby 5:2 
Po 5. kole boli starší žiaci na 6. 
mieste 

SABOM z Hydrostavu Bratislava. 
Turnaj mladších žiakov prebiehal 

v dňoch 21.-23. septembra za účasti 
33 chlapcov a 14 dievčat. Dvojhru 
chlapcov vyhral Maatej ŽUPANIČ 
z Interu Bratislava a Linda KLÍ
MOV Á z TJ Strojár Malacky. 

V štvrhre chlapcov zvíťazili hráči 
TK Slovan Istrochem Bratislava Pe
ter JURÍK a Andrej ZÁHOREC, v 
štvorhre dievčatá z TK Slávia STU 
Bratislava Silvia NAGVOV Á a Jana 
MANČEVOVÁ. 

Z našich boli najúspešnejší v 
dvojhre: Martin ŽOVIČ postúpil do 
semifinále, Milan ŽOVIČ postúpil do 
štvrjfinál~. V štvorhre postúpili bra
tia ZOVICOVI do štvrťfinále. 

inde zas nanosila a vytvorila približ
ne terajší vzhľad terénu. Táto práca 
vody, zvlášť odbúrajúca, trvá až 
podnes a k nej sa pridruží! aj vietor, 
ktorý z odkrytého povrchu odnáša 
mračná jemného prachu, skladajúc 
ho na moravskú nížinu. 

V dobách predvojnových bol aj 
tento piesok priemyselne využitko
vaný. Masívna, železná konštruk
cia, ktorá je ešte i dnes v dobrom sta
ve siaha až nad samú Moravu, kde 
bol priesok lanovkou dopravovaný 
priamo na lode. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

nosi jazdcov i divákov. (Prosto 
v miestach možných kolízií sú diváci 
dostatočne vzdialení od trate). 

A ako obstál náš reprezentant 
(nielen ČSFR, ale aj Devínskej No
vej Vsi) Dodo Studenič? 

Na SLOVAKIA '91 - Pezinok
Baba obsadil l. miesto vo všetkých 
troch podujatiach vo svojej kategóri
i. (skupina A-sériové vozidlá s povo
lenými úpravami - trieda do 1300 
cm3}. 

Keďže preteky na Babe uzavreli 
seriál majstrovstiev ČSFR automo
bilov do vrchu - stal sa Dodo STU
DENIČ majstrom ČSFR pre rok 
1991. 

V seriáli Alpsko-Ounajského 
Pohára je po týchto pretekoch a cel
kovom bodovaní na 4. mieste. 

V pretekoch majstrovstiev Ra
kúska je po troch pretekoch na ve
dúcej pozícii. Najbližšie preteky 
budú 6. októbra v rakúskom Spiel
bergu, z ktorých sa budeme tiež sna
žiť získať informácie. 

Mladší žiaci A 
ŠKP- O. N. Ves 2:2 

p.k 
snímka autor 

D. N. Ves - Poz. stavby 6:1 
Po 5. kole boli ml. žiaci A na 7. mies
te 
Mladší žiaci B 
ŠKP- O. N. Ves 4:2 
D. N. Ves - Poz. stavby 1:0 
Po 5. kole boli ml. žiaci B na 6. mies
te 

Oznamujeme všetkým 
záujemcom o šach, že ša
chový oddiel TJ Lokomotí
va Devínska Nová Ves za
čína tohoročnú sezónu od 
1. októbra. 
Stretávať sa budeme za

tiaľ v Klube mladej rodiny 
na ulici M. Marečka č. 18, 
vždy v stredu a piatok od 
16,30 hod. Radi medzi se
bou privítame najmä mlá
dež a žiakov. 

J 



Mimoriadna ponuka 

DOČASNÉ ZNIŽENIE CIEN 
- svietidlá Me bio z 1 020,- na 400,

z 1500,- na 800,
z 1150,- na 700,

- stojanové lampy, stolné lampy 
-autorádiá 
- autopoťahy Škoda 105- 120, Favorit 
- kočiare hlboké, športové buggy 
- kozmetika z dovozu 
- hračky- autíčka, stavebnice 
ďalej ponúkame: 

porcelán 
kuchynské potreby 
pracie a čistiace prostriedky 

Stolík pod video. Tel.: 76 46 71 
e Šprotový kočík. Tel.: 25 14 23 
"' Predám 56 m ri!loviny zn.: 6 m i 00,

Kčs 

01- Kúpa 
02-

03 • miesta '"'""""'"· 
04 - Služby 11>omJK.a. 

05- byty 
06 - nehnuteľnosti (kúpa, pi.;}daj) 
07 • zoznámenia 
011 - rozličné 

01-

11 Kúpim zvárací agregát Triodin. 
Tel.: 9143 93 

o Akumulačné kachle. Tel. 582 91, 
72 93 81 

Obchod DEVEX 
Krasnoarmejcov 14 
(za poštou z dvora) 

ponúka 

11 Prijmem do súkromného obchodu 
AKVAREX v Devínskej Novej Vsi 
predavača (predavačku). Naj
radšej akvaristu - na polovičný 
úväzok. 
Ďalej hľadám odborníka na lepenie 
akvárií. 
Informácie na č. tel.: 77 84 75 

- magnetofónové kazety 
SAMSUNG - 90 min. - 35,
- manikúra - 57,-
- ochranný obal na video-
~~~'"'"''"'~" - 24,-
- šaty pre 
50,- a 70,-

. lmpuls - 86,-
Fa spray- 65,-

.c.•tu&J.Ul!unru. akciu ponúlll:ajú pre'll•ádzkc)va.telia 
stav na Kolibe na 43. tohoto roka. 

V termíne od 21.. do 25. 10. 1991. denne v čase od 
hod. možnosť využiť ich saunu bezplatne 

Je1(iin1ýn:l.i v dobrom zdravotnom • 
V.lliiiUn:lmVI:n uterákom. 

V pondelok 2:1. JO. -
V utorok 22. :ro. - s det'mi 
V stredu 23. 1.0. - muži 
Vo štvrtok 24. 10. - deti 
V piatok 25. :UJ. - muži 

K hotelu Hydrostav na Kolibe sa môžete dopraviť trolejbu· 

som č. 213. Informovať vopred na tel. č. 371 822, alebo 374 461. 

- denne čerstvé zákusky 
- domáci chlieb, pečivo 
-potraviny 

pondelok: 
utorok: 
streda: 
štvrtok: 

6oo- 11oo a 14oo- 19oo 
6oo- 11oo a 14oo- 19oo 

VOĽNÝ DEŇ 
6oo_ 11oo a 14oo- 19oo 

sobota: 
nedeľa: 

6°0
- l!D0 a 14°0

- 19°0 

6oo- 11oo a 14oo- 19oo 
6oo- ll oo a 14oo- 19oo 

PREDAJ 

Obchod a 
DEVE X 

14 

zmena otváracích hodin 
hc•d. 

• Elektroinštalácie a vodoinštalácie 
urobí: Tel.: 77 67 58 

o Stolárske práce + brúsenie nožníc, 
nožov, píl, hobľovacích nožov. Tel: 
77 87 66 

GO Všetky vodoinštalačné práce ponú
ka firma KLE Ml - Vápenoová 6 DNV 
(blízko futbalového štadióna) 

€1 Opravujem rybárske potreby. Tel.: 
7786:!3 

Lak na vlasy- 67,- a 75,
Denim - spray - 90,-
Axe - sprax - 90,-
Axe - voda po holení - 180,
Wilkinson - voda poholení -
180,-
f5rémy 
Sampóny 
Silan, Oanto 

05- BYTY 

~ Vymením 2-izbový štátny byi na 
Podhorskom za 3-izbový len v ONV. 
Tel.: 77 61 61 

11 Vymením 3-izbový byi v Dúbravke 
za dve bytové jednotky zn.: 
v štvrtom obvode. 

11 Prenájmem garáž pre osobné auto 
v DNV. Tel.: 77 73 :!6. 

~~> Ponúkame vám kríkové a popínavé 
ruže na jesennú výsadbu - kus 15 
Kčs. Obj. na adr. B. Pokorný, P. 
Horova 1, DNV 

- knihy: Sokoliarske prí
behy- 38,-
Záhradkárska encyklopé
dia- 80.-
Kvety moja zál'uba - 47.
Giadioly - mečíky - 29,
Dejiny fotografie - 90,-
K trblietavým štítom Kara· 
koramu - 77,-

ponúka 
cteným zákazníkom 

na lstrijskej ulici č. 45 

Náš záujem - vaša spokojnosť 
Príďte sa presvedčiť 

pondelok - piatok 6°0 
- 1 soo hod. 

sobota - 630
- 12°0 hod. 

nedel'a - pre vel'koodberatel'ov 
po osobnom dohovore. 

Firma V á s pozýva. Odevy pre 
všetkých, Istrijská ulica - pred poštou. 
Utorok až piatok 14,00 hod. - 18,00 hod. 

Pracovná príležitosť 

Poľnohospodárske družstvo 

í 
Bratislava - Záhorská Bystrica 

prijme 

pracovníkov do zamestnania 
s možnosťou ekonomického prenájmu 
• ošetrovateľov dojníc 
-dojičov 

na farmu v Devínskej Novej Vsi 

Záujemci hláste sa v Pol'nohospodárskom 
družstve Devín u lng.Škurlu 
č. tel.: 77 58 62 . 

7 

Brat:i!!ilav!!iké 
aut:omobilové 

závody, akciová spolofno!!li1:' 

Bratislava - Devínska Nová Ves 

Vyrábajú: 

- sťahovače pneumatík 
- zdviháky pre osobné a nákladné automo-

bily 
- kanálové zdviháky 
- kompresory 
- prívesnú požiarnu techniku 
- hydraulické ruky 
- ramenové nakladače 
- zdvižné čelá 
- jedno- a dvojnápravové prívesné vozíky 

za osobné automobily 

Informácie na tel.: 77 55 87 

Navštívte našu predajňu BAZ na 
konečnej autubusu č. 101, kde nájdete 
široký sortiment dielov pre motorové 
vozidlá Škoda Rapid a V3S M2. 



prírodnej 
lekárne 

dnes predstavujeme 
Lopúch väčší- Artium la pps L. 
Lopúch je pomerne často sa vys

kytujúca rastlina od nížin až po pod
horské pásmo. Rastie na rumovis
kách, smetiskách, navážkach, ne
obrábaných pôdach, po okrajoch 
ciest a polí, popri plotoch a pod. 
Obľubuje najmä sprašovitú pôdu. 

Droga. Koreň !opúcha - Radix 
bardanae (arctii lappae). 

Zbierame korene jednoročných 
rastlín. Vykopávame ich na jeseň 
(október- november) alebo skoro na 
jar (marec). Korene dvojročných 
rastlín nepoužívame ako drogu, pre
tože sú drevnaté a duté. Jednoročná 
rastlina sa odlišuje tým, že nevytvá
ra stonku, ale iba listy, no dvojročné 
rastliny majú kvetonosnú stonku. 
Korene sú dlhé a krehké. Po vykopa
ní ich umyjeme a narežeme na kusy 
dlhé do 150 mm. Sušia sa v tieni ale
bo v sušiarni pri teplote do 40°C. 
Vysušené korene sú tmavohnedé, 
vnútri sivožlté. Sú horké, nevoňajú a 
nezapáchajú. Uskladňujú sa na su
chom a vzdušnom mieste. Môžu 
mať vlhkosť najviac i 2%. 

Účinok a použitie. Droga má diu
retický, potopudný a antibakteriálny 
účinok, zlepšuje látkovú výmenu, 
dobre účinkuje pri dne, cukrovke, 
obličkových a močových kameňoch, 
gastritíde, žalúdočných vredoch, 
zápaloch ústnej dutiny, ochoreniach 
kÍbov a artrózach rozličného pôvo
du, niektorých kožných ochore
niach, dermatitíde a ekzémoch (vo 
forme obkladov). 

V ľudovom liečiteľstve sa ko
rene !opúcha odporúčajú pri reuma
tizme, hemoroidoch, malárii, žalu
dočných bolestiach a meteorizme 
na spevnenie vlasov a proti ich vy-

Objednávací listok 

padávaniu po poraneniach a od
reninách (zvonka). 

Výťažok z lopúchových koreňov 
s koncetrovaným alkoholom (1 : 1 O) 
sa používa na rozotieranie pri reu
mataizme a výťažok s olivovým ole
jom (1 : 10) pri vypadávaní vlasov. 
Dve čajové lyžičky nadrobno pore
zanej drogy zalejeme 400 ml vriacej 
vody. Nechame vyluhovať 6 hodín. 
Precedený zápar užívame trikrát 
denne 80 - 120 ml pred jedlom. 

[::::::==K=rí=.žo=v=k=a=::::::~ 
Vodorovne: 
A/ Cicavec z pralesa; prvá časť taj
ničky; ŠPZ Most; 
B/ Znova natretá vec; 

l 2 3 4 
a 
b 

c 
d 

f 

g 

h 

i 
-. 

( 

Objednávam odber časopisu 

l 

- Ocko, ja chcem guľomet! - žiada syn 
svojho otca gangstra. 
-Ticho. -zreve otec. -Kto je tu pánom? 
-Ja viem, že ty ... Ale keby som mal guľo-
met... 

-o-
Po vydarenom maturitnom stretnutí sa 
pacient prebudí z narkózy v nemocnici. 
Nad nim sa skláňajú bývalí spolužiaci. 
Pacient sa pýta: 
- Povedzt.e, čo sa mi vlastne stalo? 

C/ Druhá časť tajničky; skratka bý
valého Okresného národného výboru; 
mužské meno; 
D/ Š~Z Ostrava; odpočívala; latinská 
zluč. spojka; 
E/ Rádium; znášal príkorie; polomer + 
rôntgen; · 

5 6 7 8 9 

l 

Meno a (firma): .................................................................................................................... . 
Ulica: ............................................................................................................................................................ . 
Miesto: ......................................................................................................... PSČ ..................................... . 
Dátum: ................................................... . 

podpis (pečiatka) predplatiteľa 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32,- Kčs 
štvrťročné predplatné 16,- Kčs celoročné predplatné 64,- Kčs 
Cena časopisu je vrátane doporučenia. 

- Ale, o tretej ráno si otvoril oblok a 
dal si, že nám predvedieš, ako 
tojánske mušky ... 
-A prečo ste ma nezadržali? 
- Všetci sme si mysleli, že to naozaj vieš 

-o-
Kováčovi utiekla manželka. iretí deň 
niekto zvoní. Služka otvára a je 
pená. 
- Jé,to ste vy, milostivá pani?! 
- A kto by to mal byť? - pýta sa 
pani. 
- Viete, ja som myslela, že zasa 
ďalM gratulant! 

F/ ŠPZ _vranov; skratka okrem iného· 
číslica; SPZ Košice +Topoľčany; ' 
G/ Ampér + sekunda; sýrsky boh 
hatstva; draslík + kálium; 
H/ MPZ Thajsko+ Taliansko; ohrade
ný priestor pre zver v lese; zn. vanád + 
kyslík; 
lf Medzinárodný jazyk podobný espe
rantu; v matematike 90o + celsius + 
spojka; tretia časť tajničky; 
Jf hon zver; 
Kf Cudzie mužské meno; štvrtá časť 
tajničky; samec kozy. 
Zvisle: 
1/ Osobné zámeno; starousadlíci Dev. 
Novej vsi; chem. značka protaklinium· 
2/ Úcta; značka voltu; starší čistiacl 
prostriedok; 
3/ Obe; ústa grécky; domáce meno 
Oľgy; 

4/ Skratka ex oficio; oprieť o niečo; voj
vodca po nemecky; rieka v ZSSR; 
5/ ŠZV Vietnamu; koniec tajničky; 
osobné zámeno; 
6/ MPZ Španielsko + Rakúsko; ťahací 
záves; modli sa po latinsky; nech po 
česky; 
71 Rímskych 10 + 1000 kg+ skr. Osten; 
ženské meno; Východočeské cukro
vary; 
8/1 OO cm; skratka latinského mena Ti· 
tus; vrana, keď sa hlási; 
9/ Pluhom rozrývaj zem; nebudeš sla· 
bodný, bude ..... ; MOL Pakistan. 

Jozef JURČÁK 

s 
Sme radi, že rastie počet záujem

cov o predplatenie si nášho časopi
su. Uspokojili sme prvých záujem· 
cov. Evidujeme všetkých, osprave
dlňujeme sa však, že ešte všetci 
nedostávajú náš časopis do schrán
ky v sobotu ráno. 

Potrebujeme túto formu služby 
zabezpečiť prostredníctvom doru
čovateľov. Zo šiestich, ktorí zabez
pečujú doručovanie sme zatiaľ nad
viazali kontakt s dvomi, ďalší štyria 
sú informovaní a osobný kontakt sa 
uskutoční v čo najkratšom 
Preto tí, čo poslali objednávacie líst
ky a zatiaľ neboli uspokojení, - pro· 
sírne ich o trpezlivosť - v najbliž· 
ších dňoch ich navštívi doručovateľ, 
vyberie predplatné a začne doručo· 
vať. Predplatné budeme realizovať 
v súlade s ostatnými periodikami, te· 
da štvrťročne. Za porozumenie d'a· 
kuje 
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one& v čí&le 
Z valného zdromaždenia účast
nikov spoločnosti VW a BAZ. 

Pred 
Vianocami 

so zabezpečovaním projektu zahr
nutého v doteraz platných zmluv
ných dokumentoch. Z vecného hľa
diska bol potvrdený rozsah výroby, 
ktorý sa tu má realizovať a takisto i z 
termínového. Snahou je jednotlivé 
etapy skrátiť. Tomu bol venovaný na 
zasanutí najväčší priestor. To zna
mená, prvé vozidlá zmontovať pred 
Vianocami - povedal nám p. J. Uh
rík. 

Treba 
rešPektovaf 

Vážení 
čit:at:elia 

A sú tu. Prvé ohlasy. Svedčia, 
že rudia nie sú predsa celkom 
ľahostajní. Priestor, ktorý obyva
teľom našej miestnej časti ponú
kame využívajú. 

Ešte stále však absentujú 
školy, organizácie, ktoré majú 
čo ponúknuť. Podnikatelia a re
meselníci, ktorí akoby mali nad
bytok zákazníkov. Politické 
strany a hnutia čakajú na pred
volebnú kampaň? Chýba ponu
ka kultúrnych podujatí a ostat
ných možností pre obyvateľov. 
Ponuka kurzov, najmä jazyko
vých. V Devínskej ešte stále chý
ba vera· služieb - zasklievanie, 
viazanie kníh, pedikúra - mani
kúra, kľúčová služba, kopírova
cia služba, sauna, masáž, čalú· 
nické práce, kamenárske práce, 
oprava rádioprijímačov a televí
zorov, autoopravárenske dielne 
sú utajené ... a mnohé ďalšie. 
Súčasných 1500 výtlačkov 

nášho časopisu predsa predsta
vuje možnosti, ktoré šikovní už 
využívajú. 

Radi by sme prinášali ponuky 
pre obyvateľov včas. Darmo sa 
rudia dozvedia, že to, či ono bolo. 
Dajme im možnosť zúčastniť sa. 

Ono mnohí sa spoliehajú "veď 
-to niekto za nás zariadi." Nie 
Vždy a nie všetko. Často potom 
frfleme, len vinu zabudneme pri
písať sebe. 

Priestor tu je, ponúkame ho, 
využite túto možnosť. 

Na Vás a spoluprácu s Vami 
sa teší 

vydavatef. 

Začiatkom septembra sa usku
točnilo ustanovujúce zasadnutie 
valného zhromaždenia účastníkov 
spoločnosti VW a BAZ. Prerokovalo 
sa na ňom 14 závažných bodov, od 
ktorých sa bude odvíjať ďalšie dianie 
novej spoločnosti VW Bratislava. 

Valné zhromaždenie pozostáva 
z 3 členov vedenia koncernu VW- p. 
D. Ullspergera, J. Ehmera, a V. 
Steinwaschera, ďalej z 3 členov ob
chodného vedenia, ktoré zastupujú 
p. N. Pils, G. Klemp za nemeckú 
stranu a p. J. Uhrík za slovenskú 
stranu. 

Stodňový program činnosti VW 
Bratislava i už spomenuté schvále
né body dávajú základ pre rozbeh
nutie všetkých činností súvisiacich 

Starí Gréci mali veľa kultú
ry a nijaký benzín. My má
me vel'a benzínu 

Fritz de Gregnis 

Nie Eldorádo 
Hoci územie okolo rieky Moravy 

by Eldorádom - vytúženým zem
ským rajom, skutočne mohlo byť, 
neznamená to, že tam možno všet
ko. Výstražné tabule slúžia, vlastne 
mali by slúžiť, tým, ktorí necítia 
vnútornú potrebu zachovať prírodu 
pre potešenie vlastné a druhých. 
Vrcholom drzosti voči slušnosti 
možno nazvať jazdu motorovými vo
zidlami po cyklistickom chodníku. 
To skutočne na každý krok treba 
postaviť policajta? 

Ka 

Určite sa obyvatelia obytného ob
jektu č. 50 ul. P. Horova nepotešili 
po prečítaní článku z minulého týž
dňa "Čo môže zaujímať obyvateľov 
sídlisk Kostolné a Podhorské". Viem 
si živo predstaviť ich reakciu na 
umiestnenie obratiska MHD pred 
ich objektom. Musím dať informáciu 
na správnu mieru. Nie je tomu tak. 

Preťažené územie Na Hriadkach, 

V najbližších dvoch mesiacoch 
bude nevyhnutné prijať minimálne 
130 ľudí tak pre prípravu projektu, 
normálnu činnosť organizácie, ako 
aj k príprave nábehu vozidiel a to vo 
všetKých kategóriách. Z toho bude 
23 - 25 nemeckých spolupracovní
kov, ktorých počet sa bude v ďalších 
rokoch znižovať. Ostatní budú z 
BAZ. Výberu bude venovaná mimo
riadna pozornosť a spôsob prijíma
nia bude podl'a schválených zásad, 
čiže formou rozhovoru, konkurzné
ho konania a skráteného konkurzné
ho konania. 

H. Kovafová 

Budú naše priestranstvá zdo
biť nákladné vozidlá a špe
ciálne mechanizmy? 

Vlastníci a užívatelia nákladných 
vozidiel, autobusov a špeciálnej tech
niky po z or l Od 20. 10. 1991 nado
búda účinnosť nariadenie našej mest
skej časti, v zmysle ktorého je možné 
parkovať s uvedenými mechanizma
mi len na vlastných alebo prenajatých 
pozemkoch, na priestranstve pri Zápa
doslovenských tehelniach (potreb
ný súhlas Tehelne) Ul. J. Jonáša -
mimo priestranstva obytných domov, 
ul. Kosatcova - vedra regulačnej sta
nice plynu, ul. Vápencová - pri tuneli 
pozdl ž želežničného násypu,. slepá 
ulica pozdÍž betonárky na Kostolnom; 
avšak s podmienkou n e p o r u š o v a
n i a Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti o čistote a dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky. 

ak 

Na úpravy terénov vyut.ívame jesenné dni tohoto roka. Karola Bánov/ča so svojim 
buldozérom sme zachytili pr/ úpravách terénu pod poštou pk 

kde t.č. je umiestnené obratisko 
MHD nevyhovuje a obťažuje priamo 
obyvatelbv tejto časti hlukom a ex
halátmi, preto komisia Miestneho 
zastupitel'stva výstavby a architektú
ry zabezpečila vypracovanie vyhl'a
dávacej štúdie vhodného umiestne
nia obratiska pre sídlisko Kostolné a 
Podhorské s tým, že na Hriadkach 
zostane jeden spoj a dva budú 

maf obratisko pred jestvujúcim 
rozostavaným obj. 29 Nákupné 
stredisko (nie ako bolo uvedené v 
min: čísle). Projektová organizácia 
Dopravoprojekt Bratislava zabezpe
čuje projektovú dokumentáciu na 
dotvorenie územia komplexne - úze
mie pred "bol'avým" objektom 50- P. 
Horova a okolo objektu 29 Nákupné 
stredisko. Občania budú mať mož
nosť projektovú dokumentáciu pri
pomienkovať po jej spracovaní. 

Ing. Anna Krížová 
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D-robničky 
z miestneho zastupitelstva 

Oddiali sa 
1111 Stavba kanalizácie na Záhradnej 
ulici mala byf dokončená v októbri 
tohoto roku. 

Prečo táto stavba nepokračuje 
plynule? Informácie sme dostali 
z Miestneho úradu. 

Práce na tejto stavbe komplikujú 
nevhodne umiestnené plynové prí
pojky do rodinných domov a tiež 
nežiadúci stav 36-ročného vodovo
du. Ich opravu nárokuje Miestny 
úrad • investor stavby - u správcov 
plynovodu a vodovodu. 

Kanalizácia mala byf betónová, 
bez chodníkov a obrubník mal byf 
osadený 60 cm od oplotení rodin
ných domov. V rámci toho mali byf 
realizované betónové vjazdy a os
tatná zeleň. 

Po presnom vytýčení inžinier
skych sietí sa zistilo, že nie je možné 

Nie je ozdobou 
Betonáreň na sidlisku Kostolné 

(pri železničnej trati) skutočne 
nie je ozdobou našej miestnej 
časti. Nielen preto, že nekrytá 
poskytuje nevábny pohľad, ale 
prevádzka, ako taká neslúži pre 
žiadúce životné prostredie. A to 
nemusi ani zapršať, alebo fúkať · 
dobrý vietor. Nakoniec ani ne
zapadá do koncepcie rozvoja 
miestnej časti mesta. 

Už v septembri tohoto roka 
boli jej pracovnici upozorneni na 
porušovanie nariadenia o čisto
te a na udržiavanie poriadku 

navrhovanú úpravu realizovať. Pre
to nové riešenie uvažuje so 60 cm 
zeleným pruhom, s vjazdami (cca 
550 cm) betónovou komunikáciou a 
150 cm chodníkom. 

Dodávateľom stavby je SIMPEX 
Bratislava. Termín ukončenia stav
by sa síce oddiali, ale podľa prísľu
bov práce by mali byf hotové do 
konca tohoto roka, teda aj komuni
kácie by mali byf v pôvodnom stave. 
Občanov zaujíma možnosť použí

vania kanalizácie v tejto ulici. V sú
časnosti kanalizáciu nie· je možné 
používať. Dôvody? Pre~lenutie po
toka Mláka je nevhodné naprojekto
vaná. (Projekt zabezpečovali Vo
dárne a kanalizácie (VaK) Bratisla
va.) VaK však musí navrhnúť vhod
né technické riešenie. Otvorenou 
otázkou zostáva termín realizácie a 
dokončenia. 
1111 Ďalšou otvorenou otázkou je do
končenie čistiarne odpadových vôd. 
Termín dokončenia december 1991 
je podľa doterajšieho priebehu nere
álny. Problémy sú s kompletovaním 
technológie. 

Pozn. redakcie: O priebehu do
končenia čistiarne odpadových vôd 
by sme radi čitateľov informovali 
pravidelne. Pravda, ľudí zaujímajú 
najmä termíny dokončenia. 

v okoli prevadzkárne Miestnym 
úradom. 

Zo záveroy rokovania, ktoré 
sa uskutočnilo 8. októbra na 
Miestnom úrade za účasti zás
tupcov z Transportbetónu vy
plýva, že Miestny úrad preverí 
opodstatnenie existencie beto
nárne na dostavbu sidlisk Kos
tolné a Podhorské, Transport
betón bude hfadaf riešenie pre
miestnenia ešte v tomto roku. 

O výsledku najbližšieho roko
vania, plánovaného na 31. 1 o. 
1991 čitateľov budeme informo
vať. 

Ak 

O kompetenciách 
počúvame v súvislos
ti s republikovými zá
ujmami politikov ale 
aj inde. Nás by však 
zaujímali kompeten
cie také obyčajné tý
kajúce sa práve nás. 
Jednou z tých je sta
rostlivosť o komuni
kácie. Ak rozbitý po
klop a otvorený kanál 
doslova hrozí vodi
čom motorových vo
zidiel a najmä deťom 
hodinu, či dve, aj to je 
veľa. Ale keď si na 
sídlisku Podhorské 
nik "nevšimne" a ne
odstráni takúto "okra
su" niekol'ko dní, nuž 
nás zaujíma v koho 
kompetencii je na vec 
upozorniť a v koho 
urobiť nápravu. 

OP 
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Právny 
poradca 

v 

Zivnostenský 
zákon 

V dnešnej právnej rubrike neod
povedáme na žiadnu otázku. Pred
pokladáme však, že tento príspevok 
podnieti otázky, na ktoré budeme 
postupne odpovedať. 

V súčasnom období sme svedka
mi postupných legislatívnych kro
kov, vo Federálnom zdromaždení 
na ceste k podstatným zmenám 
v právnom prostredí pre podnika
tel'kú a hospodársku činnosť. Rad 
platných predpisov, a to i tých, ktoré 
boli prijaté v minulom roku (zák. č. 
105/1990 Zb. O súkromnom podni
kaní občanov, príslušné ustano
venia zák. č. 103/1990 Zb., ktorým 
sa mení a do pÍ ňa hospodársky zá
konník) vznikli za celkom iných, spo
ločenských a hospodárskych pod
mienok. Nevytvárajú preto ucelený, 
zladený a funkčný systém pre tržné 
hospodárstvo. 

Ako prvý z týchto právnych pred
pisov bol prijatý zákon o živnosten
skom podnikaní (živnostenský zá
kon), ktorý bude účinný od 1. januá
ra 1992. Najpodstatnejšou skutoč
nosťou vyplývajúcou z tohto zákona 
je, že živnostenský zákon ruší, s vý
nimkou dvoch ustanovení, zák. č. 
105/1990 Zb. o súkromnom podni
kaní. Na druhej strane ho však ne
nahrádza v pôvodnom rozsahu up
ravovaných vzťahov. Živnostenský 
zákon ako zákon upravujúci pod
mienky výkonu podnikateľskej 
činnosti (v jej vecnom vyjadrení 
podľa druhu - predmetu vykonáva
nej živnosti) z hľadiska verejného 
záujmu sa dotýka nielen živnost
níkov individuálnych (doteraz indi
viduálnych podnikateľov) ale aj pod
nikateľských subjektov právnic
kých osôb (ako sú obchodné spo-

ločnosti), prípadne iných ,.u,u ....... . 

oprávnených podnikať. LaiKia<tln\ 
kritériom podriadenosti 
režim Živnostenského 
predmet podnikania -
Ak je vyjadrený druh 
činnosti v niektorej z troch 
nostenského zákona, resp. 
vyjadrený ako druh činnosti, 
nie je živnosťou (§ 3 zákona) 
mienky výkonu činnosti, ako 
zárobkovej činnosti, vo 
mene a na vlastnú ZO•CIPC)VEtdn.o .. t 
podriadené živnostenskému 
nu. Platí to tak pre živnostn 
dividuálne osoby) ako aj on••vniftl.1 

osoby (akciová so.olo.čnn"f 
nosf s ručením obmedzeným, iné 
typy obchodných spoločností, druž. 
stvá a pod. - vrátane zahraničných 
osôb zapi~ovaných do obchodného 
registra. Zivnostenský zákon vy. 
chádza zo záujmu ochrany spot. 
rebltefa, pričom nezahŕňa mož. 
nosť zasahovania štátu. Podľa prija. 
tého zákona činnosti označené ako 
živnosti budú dvojakého druhu: 
a) ohlasovacie, t.j. živnosti, ktoré pri 

splnení stanovených podmienok 
môžu byf vykonávané na základe 
ohlásenia 

b) koncesované, t.j. živnosti, ktoré 
môžu byf vykonávané na základe 
vydanej koncesie. 
Ohlasovacie živnosti sú podľa 

zákona: 
a) remeselné, ak je podmienkou 

výkonu živnosti odborná spôsobi
losť získaná vyučením v odbore, 

b) viazané, ak je podmienkou výko
nu živnosti odborná spôsobilosť 
získaná inak, 

c) voľne, ak nie je stanovená odbor· 
ná spôsobilosť ako podmienka 
výko.nu živnosti. 
živn'Ósti koncesované sú živnosti 

podľa predmetu podnikania obchod
né (predaj a kúpa tovaru za účelom 
jeho ďalšieho predaja) hostinská 
činnosť, ubytovávanie, činnosť ces
tovnej kancelárie, prenájom prie· 
myslového tovaru a motorových vo
zidiel, dražobný činnosť) výrobné a 
poskytujúce služby. 

(Pokračovanie) 

JUDr. Miloslav Šlmkovlč 

Tu končia záhradky pod tratou. A začína smetisko. Nikomu nevadf vizitka, dobrB 
viditeľná nielen z cesty (medzi tunelmi za železničnou traťou) ale aj z vlakov. plC 

ž· dame Vás o uverejnenie fak
'~oré sa týkajú stavieb Kanaiizá-

tov, • K 1. - . b • . Záhradna a ana 1zacny z erac 
0111

1 taJova ulica - problematika kri-
ope Ml'k · d · b • ania potoka a a Je nym z e-
zov • . M. • • d • om (viď zap1s na aes.nom u ra e 
ra~evínskej Novej Vsi 30. 9. 1991). 
v pokladáme článok za skresľujúci 
kutočností čo sa týka odkanalizo

s nia farbiarne Avana v Dev. Novej 
~i. Preto Vás žiadame uviesť veci 
na pravú mieru a držať sa pravdy 

a reality. 
Ubezpečujeme Vás, že keby ne

bola zmenená koncepcia kanalizá
cie zo Záhradnej na Oplelalovú ul. 
naša kanalizačná prípojka je už vo 
výstavbe. 

Pripravujeme zmenu projektu na
šej kanalizačnej prípojky na Opleta
lovú ulicú a súčasne realizáciu stav
by v termínoch výstavby kanalizač
ného zberača na Opletalovej ulici. 

Naša prípojka kanalizácie nemô
že predbiehať termíny "Projektu 
zberača Opletalová". Projektant mu
sí nadviazať na technické riešenie 
Zberača Opletalová (výška a miesto 
napojenia). Realizácia našej prípo
jky musí byť v termínoch výstavby 
zberača Opletalová ulica. 

Záverom len toll<o, že čitateľ po-

ČEI!USTE 111.? 
Nie je to tak dávno, čo sa na sídlis

kách Kostolné a Podhorské objavila 
tatrovka s vysokozdvižnou plošinou 
a s ňou niekolko šikovných pracov
níkov. Záujem detí, malých, aj tých 
odrastenejších bol pochopiteľný. S 
otvorenými ústami sledovali ujov 
montujúcich na steny paneláku ob
rovskú tabul'u. Všetci boli zvedaví, 
čo na nich bude. Vravím na nich, 
lebo po ukončení prác viselo tabúť 
niekol'ko. Detských otázok typu čo to 
bude, na čo to bude a pod. bolo ešte 
viac, než tabúľ. Nám, dospelým, 
nebolo treba dvakrát hádať, čo je vo 
veci. Z centra mesta vtrhla· reklama 
už aj do jeho okrajových častí 
(rozumej D.N.Vsi). Nuž, čo, povedal 
so':' si, nechám sa prekvapiť. Záro
ven som tajne dúfal, že nepôjde o 
rek~amu typu "Katalóg firmy EDIT" · 
m~~ na oslovi, dojenie a pod. veď ju 
urc1te. všetci dobre poznáte. 
Nepreslo veľa dní a prekvapenie 
bolo na svete. (vid' paneláky Eisne
ro.v_a 3, 7; 21 ... ). Na oboch stranách 
~asho ~bytného bloku (Eisnerova 3-
~ umiestnili pracovníci EAST
le EST-~ed~~ reklamu firmy She-
.ck, vyrabajucej audio a video tech

nl~u. ~apriek svojej prostoduchosti 
Posob, na mňa spomínaná reklama 
Vel' · . ml nepríjemne. Z obrazovky po-
n~kaného televízora (?) na mňa • 
a ebo na vás, ak chcete, zíra krvilač-

trebuje vedieť celú pravdu. Skresle
né informácie veci nepomôžu. 

Stanislava Klostermannová 
predsedníčka družstva 

AVANA 
výrobné a obchodné družstvo 

900 31 ST U PA V A 

Iste nie je naším účelom neo
podstatnene víriť hladinu "poko
ja" obyvateľov našej mestskej 
časti zavádzajúcimi, alebo ne
pravdivými informáciami. Ak 
v pôvodnom článku tvrdíme, že 
sme vybrali z Vášho stanoviska, 
po pozornom čítaní pripustíte, že 
sa tak stalo. Nám skutočne nešlo 
o opísanie zložitých technických 
riešení, podmienených tým alebo 
oným. Podstatou nášho príspev
l<u bola otázka, kedy v potoku 
Mláka budú plávať rybičky, resp. 
kedy sa budú môcť v potoku čab
rať deti. 

Potom skutočne budeme pre
svedčení, že z ekologického hľa
diska je všetko v poriadku. 

Neupierame nikomu snahu 
o zlepšenie situácie, ktorá ne
sporne existuje. Užívateľa potoka, 
teda obyvateľa, zaujímajú iba tieto 
stránky. On ich nezavinil a možno 
sa ~naží pochopiť, že náprava 
bude trvať dlho. Väčšina správ 
však obyčajne obsahuje rad 
návrhov, technických riešení, 
finančných objemov, termínov ... 
a j!:abúda odpovedať na základné 
otázky: prečo a dokedy? 

Peter Krug 

ný žralok a nad ním krai'uje text: 
"PUSŤ Sl MNÉ ... ". Reklama by mala 
lákať, ale "náš" žralok odpudzuje a 
naháňa hrôzu. Myslím, že máme 
dnes všelijakgch strašiakov a žralo
ka navyše am nepotrebujeme. Iba v 
jednom prípade by bol na mieste, 
keby ho skombinovali s nápisom in
flácia, prípadne nezamestnanosť. 
Môžem sa však aj mýliť. 

Hneď, ako ma prešiel prvý pocit 
hrôzy (nenašiel sa žiaden mierumi
lovnejší symbol?), prišla mi na um 
otázka, ktorá bude určite zaujímať 
viacerých nájomníkov, ktorí majú tú 
česť robiť reklamu výrobkom firmy 
Shelec. Nikto dnes nepochybuje 
o tom, že za reklamu sa platí. Aj za 
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Ohlas na článok 
"Bude náprava?" 

Reagujem na tú časť článku, 
v ktorej sú uvedené nie dobré skúse
nosti z predajne mäsa. Som vel'mi 
ďaleko od toho, aby som obhajoval 
nedostatky pri predaji našich výrob
kov. Taktiež je vel'mi obtiažne bez 
konfrontácie dopátrať sa pravdy, 
lebo to, čo tvrdí predavač a popisuje 
celú záležitosť v predajni, nie je 
zhodné s tým, čo píše autor v člán
ku. Škoda, že náš zákazník neurobil 
zápis do knihy prianí a sťažností a 
hodnoverne nepopísal celú záleži
tosť tam. 

Pokiaľ mi je známe v inkrimovaný 
deň v predajni sa riadne predávalo 
a nebol papier potrebného formátu 
na zabalenie zakúpeného tovaru. 
Myslím si, že porozumenie a doro
zumenie medzi l'uďmi sa nedosiah
ne jednostranným posudzovaním 
situácií, ktoré v bežnom živote vzni
kajú. Kupujúci taktiež mohol pred
pokladať, že ak ide kupovať pečien
ku, nejde o artikel, ktorý si môže dať 
trebárs medzi spisy do aktovky ale
bo medzi náradie do montážnej taš
ky ani za predpokladu, že bude tovar 
zabalený vo velkom hárku papiera. 
Vedúci predajne podl'a jeho vyjadre
nia ponúkol zákazníkovi, že ak chví
l'u počká, donesie väčší papier ale
bo mu môže predať igelitovú tašku. 
Ospravedlňujem sa zákazní

kom, ktorí nemajú len dobré skú
senosti s nákupom v našej pre
dajní, verím, že upozornenie, kto-

reklamné tabule umiestnené na pa
nelákoch. Nedovolil by som si spo
chybniť právnu stránku veci, určite 
je všetko v absolútnom poriadku. Je 
tomu ale tak aj po stránke ekonomic
kej? Neinformovanosť je základným 
predpokladom vzniku pochybností, 
poloprávd atď. My, "reklamní agen
ti", by sme radi dostali odpovede na 
zopár jednoduchých otázok. Kto 
uzavrel s firmou EAST-WEST-Me
dia zmluvu o prenájme plôch stien 
na účely reklamy? Bolo to bytové 
družstvo, či miestny úrad? Kam 
pôjde zisk z reklamy? Aký bude zisk 
a do čoho bude investovaný? Ne
mali o kontrakte vedieť vopred aj 
nájomníci? V dnešných časoch, 

ré personál predajne dostal, bude 
dostatočné na nápravu. 

Nemôžem v plnom rozsahu prijať 
kritiku o tzv. veľa nedostatkoch po 
odbornej aj hygienickej stránke. 

V predajni sa predáva len čerstvé 
mäso z vlastnej porážkarne, ktoré sa 
do predajne dopravuje dvakrát den
ne a v prípade potreby i viackrát. Pri
tom mäso predávame za nižšie ce
ny ako v predajniach Zdroja a Jed
noty SD. Predávame ho prakticky za 
také ceny ako nakupujú obchodné 
organizácie od mäsokombinátu. 
Sortiment mäsa je široký a u nás 
prakticky neexistujú nedostatko
vé druhy mäsa. 

V tomto období, keď sme úspešne 
zvládli porážanie a rozrábku brav
čového a hovädzieho mäsa, pripra
vujeme rozšírenie sortimentu mä
sových výrobkov. Tieto budú tak
tiež predmetom predaja v našej pre
dajni. 

K výrobe a v porážkami potrebuje
me odborníkov. Zatiaľ ich nemáme 
dostatok a preto aj touto cestou 
ponúkame pracovné príležitosti 2-
3 odborníkom mäsiarom. 

Verím, že v budúcnosti nebude 
takýchto situácií, ktoré budú vyvolá
vať nespokojnosť na strane zákazní
kov. Pri vzájomnej úcte a ohľadupl· 
nosti bez ohľadu na vek a pohlavie 
sa dá z každej situácie nájsť to 
správne východisko. 

Vážení zákazníci, na Vašu náv
števu v našej predajni mäsa sa 
teší 

Ing. Rudolf Kovačič 
vedúci strediska PD "Devín" 
Záhorská Bystrica 

kedy nikto nemá koruny nazvyš • a 
SBD tobôž nie, je to otázka výsostne 
aktuálna. Ide o čistú hru? Verím, že 
áno. Pravidlá hry majú ale poznať 
všetci hráči. A nájomníci patria me
dzi hráčov kl'účových. 

A ešte jeden postreh. Zarazil ma 
text reklamy, písaný v češtine. Pôso
bí v tomto prostredí akosi nepriro
dzene. V Bratislave by znela priro
dzenejšie slovenčina. A' propós, čo 
myslíte, kolko by sme našli v Prahe 
slovenských reklamných te~tov? 

Suma sumárum, české Celisti 111. 
si neprosím. Príliš vo mne evokujú 
nepríjemné asociácie ... 

Oto Balogh 
Snímka autor. 

V P PV 

CervenY knz 
Dostali sme pozvánku na schôdz

ku Červeného kríža. Neskoro pre in
formáciu do náš.ho časopisu (poz
námka prišla 18. 1 O. a schôdzka sa 
uskutoční 21. 10.), ale prídeme a o 
jej priebehu i výsledku čitatelov bu
deme informovať. 

Nedá nám však upozorniť, že 
všetci máte možnosť využívať náš 
časopis a informovať občanov včas. 

Uzávierka čísla je každý štvrtok 
v párny týždeň v mesiaci. V nalieha
vých prípadoch, ak nestihnete napí
sať je možné aj zatelefonovať na č. 
tel.: 775 275 

redakcia 



na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

Rastislav Rybár a lubica Prel
singerová 
Jozef Horňák a Kvetoslava Ci
roková 
Jaroslav Mikulášek a Emília 
Ondrovičová 

ODIŠLA 
Z NAäiCH RADOV: 

l Mária Slobodová 

a NAäl JUBILANTI: 

85 rokov 
Hedviga Belešová 

BO rokov 
Otakar Nápravník 

Kto vraví pravdu, ten 
neumrie na chorobu 

Džingischán 

Uz .... tradíciou sa stali stretnu
tia spolužiakov (narode

ných v roku 1946) zo základnej 
školy v Devínskej Novej Vsi 
každých päť rokov. Po tridsia
tich rokoch sa v sobotu 12. ok
tóbra zo 62 zišli štyridsiati v reš
taurácii na štadióne lokomotí
vy. Najskôr pravda v škole, pred 
školou obligátna spoločná foto
grafia, potom vzdali hold, na 
miestnom cintoríne chýbajúce
mu spolužiakovi Zdenovi Kad
lecovi. 

Blítl sa 2. november- pamiatka zosnulých. A tak v starostlivosti o hroby našich blízkych 
zaznamenávame v týchto dňoch zvýšenú intenzitu. pk 

,..., , 
a z ena 

redakeia! 
Dosť oneskorene sa mi dostal 

Váš krásny časopis do rúk. 
Prekvapená, že tú našu krásnu 
dedinku pod horami oživujete 
spomienkami na tradície našich 
rodičov. Ako keby sa zobúdzala 
zo spánku, čias ked' nepriateľ 
vyhnal z domoviny tých, čo ju 

milovali a "počúvajú panelový 
pochod". 

V kultúre, v láske, úcte mla
dých žif naučte, aby naša tradí
cia zostala u našich deti. (v No
vom Seli). 

Krásnou piesňou Vás poz
dravujem. 
Slovenská dedina ... a veľa 
úspechu 

Vám všetkým praje 
J B Bratislava 

Bože žehnaj ich dielo, 
aby sa im všetko splnilo. 
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K spomienkám i zábave pri 
dobrej muzike Univerzsextetu 
sa vrátili až na štadióne. Nechý
bal ani jeden z troch spolužia
kov, pôsobiacich v zahraničí, 
Fero Michalík z Viedne. 

Ako každých päf rokov, aj 
toto stretnutie, zorganizovali 
manželia Jozef a Marta Krajčí
rovi z Grby. 

pk 
snímka autor 

----------Prosba 
Začudoval by sa majiteľ motoro

vého vozidla, ktorého by sused 
poprosil, aby si umyl auto pretože 
bude krajšie. 

Tak akosi mi prichodí uvažovať 
nad prosbou susedom zo sídliska 
Podhorské. Sme svedkami na jed
nej strane úsilia dokončiť terénne 
úpravy, vysadiť zeleň na našom 
sídlisku a na druhej strane vidieť 
často bezohľadné šliapanie po 
čerstvo upravenom pozemku -
budúcej zeleni. 

Nezostáva mi však nič iné. Pro
sím Vás, vážte si ten kúsok zele
ne čo sa rodí a šanujte si ho. Je to 
skutočne pre vás, pre nás. 

mu 

'Ja podporu nedostanem, musím sa posta
rať sám', hovorí vrabčialk pri kúsku chleba 
na Podhorskom. 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslavujú: 
~8.1 O. - štátny sviatok 
CSFR, v29.1 0.- Klára, 
30.1 0.- Simon, 31.1 O. _ 
Aurélia, 1.11. - Denisa 
2.11. - pamiatka zosnu~ 
lých, 3.1 O. - Hubert 
4.11.- Karol, 5.11. ~ 
Imrich, 6.11. - Renáta 
7.11. - René, 8.11. ~ 
Bohumír, 9.11. - Teodor 
1 0.11. - Tibor. ' 

PROGRAM 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu a nedeľu 
o 19,45 hod., v nedeľu 17,15 
a 19,45 hod. 
26.-27.1 O. ZMYSELNÁ OR
CHYDEA, USA MN 
31.10. RODINNÝ PODNIK, USA 
MN 
2.-3.11. JEŽIŠ Z MONTREÁLU, 
Kan. Fr. MN 
7.11. MUCHA ll., USA MN 
9.-10.11. ČAS PREBUDENIA, 
USA MP 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17,15 hod. 
26.10. VOTRELCI, USA 
2.11. TAJOMNÁ ŽIARA NAD 
PACIFIKOM, USA 
9.11. KARATE KID, USA 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 15,15 hod. 
27.10. SNY V ZOO, MAĎ. 
3.11. MOMO, TAL. 
10.11. HLEDÁM DÚM HOLUBÍ, 
ČES. 

Vstupné: 
Na večerné predstavenia jed
notné 10,- Kčs 
mládežnícke predstavenie 
10,- Kčs 
detské predstavenie 
deti. .. 2,- Kčs, dospelí. .. 4,- Kčs 

Odpadky 
patria do smetných košov. 

Veríme, že naši občania ne· 
znehodnotia nové odpadové 
koše, ktoré rozmiestňujú t.č. 
pracovníci nášho miestneho 
podniku . DENOV A popri pešíc~ 
komunikáciách našej mestske! 
časti. Dúfajme, že priestranstv~ 
nebudú "ozdobené" rôznymi 
odpadkami, ktoré patria do 
smetných košov. Ďakujeme. 

1\I'"VDik.a 
v&:VÍpr.j~l\ltJ pr.j()Vf:J ·V~ l. 

Ako sme sľúbili v 2. čísle náš
ho čas_?pisu. ~o~račujeme 
v uverejnovam zap1sov z Kro
nikY obce tak ako ju zazname
nával kro~ikár, teda v pôvod
nom zneni. 

Dnes prinášame 5. časť 

Vzdor tomu, že tento úsek nep
tunického zloženia zvlášť podlie
hal a podlieha niveliračnej práci 
vody, predsa sa dá s istotou súdiť, 
že posledná terasa Kobyly mies
tami príkre spadla do Moravy a 
znemožnila priechod pri samom 
brehu rieky. Cesta z Devínskej 
Novej Vsi do Devína viedla Slo
vincom, ponad dnešný lom a po
pri prvom predhradí Devína. Prie
chod bol umožnený vápencovým 
lomom a tak sa stal snadnejším. 

· Na svahoch Kobyly jasne sa od
deľujú tri vegetačné pásma. 
Najlepšie je to viditeľné na západ
ných úbočiach tohoto pohoria. 
Horné, vrcholové pásmo je lesna
té, pod ním je ostro oddelené pás
mo stepné, krovité a na úpätí pás
mo úrodné, pokryté viničom a 
ovocnými stromami. Príčina toho
to vegetačného rozvrstvenia nie 
je poloha geologická, výšková, ale 
v prvom rade geologická. Vrchol, 

9.-10. kolo 
A- seniori- divízia 
D.N.Ves - Trnávka 2:3 góly: Stra
pek, Barus 
Krasňany· D.N. Ves 4:0 
B-senlorl 
D.N. Ves-trnávka 1:2 gól: Lovas 
Doprastav - D.N.Ves 1:2 góly: Be
racka 2 
Starší dorast 
D.N. Ves- Trnávka 0:2 
Doprastav· D.N. Ves 8:1 
Mladší dorast 
D.N. Ves- Trnávka 1:2 gól: Beleš 
Doprastav- D.N. Ves 4:3 

7.-8. kolo 
Starší žiaci 
Poz. stavby- D.N. Ves 1:3 
D.N. Ves· Svätý Jur 0:4 
Mladší žiaci A 
Poz. stavby- D.N. Ves 1:7 
D.N. Ves- Svätý Jur 5:1 
Mladší žiaci B 
~oz. stavby- D.N. Ves 1:1 

.N.Ves - Svätý Jur 11 :0 

ktorý stále vyčnieval z vôd, nebol 
podrobený toľkým zmenám, ako 
úbočia. Naložený piesok a štrk bol 
na niektorých miestach úplne oh
lodaný až na vápencové skaly a 
tým dostali úbočia vzhľad okrasu. 
Z týchto príčin sa tu vegetácii prí
liš nedarí a zvlášť tam nie, kde sú 
svahy vystavené účinkom vod
ným a vzdušnej erose. 

S geologickým útvarom a vege
tačnými pomermi úzko súvisia aj 
pomery hydrografické. Na západe 
a severe pohoria, kde prevláda 
vápenec a piesok je úplný nedos
tatok vody. Odryté svahy účin
kom slnka sa silne zahrievajú, sil
ne vyžiarujú a tak rozbíjajú dážďo
vé mračná. Preto je tak zriedkavý 
dážď od Devína. 

Mimo jarných, snehom napája
ných potôčkov niet tu jarčeka, ani 
povrchového pramienka. (Jeden 
nepatrný). Čím ďalej od Moravy sa 
tieto pomery znenáhla zlepšujú. 
Prvý, silnejší prameň vyviera na 
severnej strane nad Horskou Tvr
zou. Ďalej, smerom na východ, je 
týchto prameňov viac, ktorým 
vody sa v nížine spájajú a vtekajú 
do Stupavky, ktorá zas pri hrádzi 
ústí do Moravy. 

Zloženie pôdy na nížine je typu 
dvojakého. Zvlnená plocha je 
väčšinou zloženia pieskového a 
štrkového, výnimky tvorí len kde 
tu vynorená pôda ílovitá, hlinitá 
(okolie tehelne). Piesok a štrk je 

Kategória: dospelí- l. divízia (A) a 
ll. divízia (B) 
l. kolo (5.1 0.91) 
HC DOMINIK PALMA - DP AU
TOBUSY DEV. NOVÁ VES "A" 9:7 
DP AUTOBUSY DEV. NOVÁ VES 
"B" - BÚBRAVSKÍ TUČNIACI 7:6 
ll. kolo (19.1 0.91) 
DP AUTOBUSY DNV "A" -
SPORTCLUB 9:5 
PROFIS 32 - DP AUTOBUSY DNS 
"B" 6:9 (1 :2, 1 :3, 4:4) 
111. kolo (20.10.91) 
ŠK MIEROVÁ KOLÓNIA - DP 
AUTOBUSY ONV "A" 7:7 (2:3, 2:2, 
3:2) 
DP AUTOBUSY ONV "B"- TJ SAV 
BRATISLAVA "B" 7:4 
Kategória: dorast- l. liga 
l. kolo (5.1 0.91) 
DUNLOP - TJ BAZ DEV. NOVÁ 
VES 8:1 
ll. kolo (19.1 0.91) 
TJ BAZ DNV- TJ LG DOPRASTAV 
8:5 (2:0, 3:2, 3:3) 
Ili. kolo (~0.1 0.91) 
TEHELNE POLE "A"- TJ BAZ DEV. 
NOV Á VES 11:1 (5:0, 4:1, 2:0) 
Kategória: žiaci 
l~ kolo (19.1 0:91) 
SK ASA SIBIRSKA- TJ BAZ DEV. 
NOVÄ VES 3:10 (0:2, 2:3, 1:5) 
ll. kolo (20.10.91) 
TJ BAZ DNV - BHC RAČA 2:3 (0:1, 
2:0, 0:2) 
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najčastejšie farby jasnej, hlina 
šedej. 

Druhý typ je ťažká pôda v polo
hách najnižších a to humus z raz
padlej rašeliny. Pôda táto v níži
nách je i preto ťažká, lebo je nasý
tená vodou. Vrchná voda ešte i 
dnes, po regulácii potoka a melio
račných prácach, na mnohých 
miestach vyráža na povrch a pre
káža poľnohospodárstvu. Je vzra
du tmavého, hmatu mastného. 

Pomery hydrografické. 

Vo vývoji obce a jej zásobova
nia vodou sú badateľné 4. obdo
bia. 

Prvé obdobie sa začína po 
ukončení tridsaťročnej vojny, keď 
osada sa osamostatňuje so síd
lom na Slovinci, na historickej 
pôde rímskej a staroslovanskej. 
Táto čiastka obce leží najvyššie a 
obyvateľstvo sa zásobuje od ne
pamäti zo studne včiel už 31,5 m 
hlbokej a cca 15 m v skale vyrúba
nej. Dno studne nedosahuje kôty 
hladiny Moravy. V tejto studni bý
vava pomerne málo vody, prie
merne len 55 cm. Nižšie, už skoro 
na úpätí Slovinca, nachádzajúce 
sa ďalšie 2 studne už neskoršie, 
postupným predlžovaním osady 
boli vynútené. 

Druhé obdobie rozvoja obce 
upadá do dôb zriaďovania práv 
singulárnych a urbariálnych a 
osada sa preťahuje ešte do nižšej 

V dňoch 5.-6. októbra 1991 prebiehali 
na kurtoch TJ Lokomotíva Devínska 
Nová Ves turnaje o najlepšieho hráča 
a dvojicu oddielu bez rozdielu kategó
rii. Víťazom dvojhry sa stal Ladislav 
~určák, štvorhrl} vyhrali Ladislav 
Svarc s Milanom Zovicom. 
Výsledky dvojhry: 
r:>redkolo: Nikoleta Jur'Čáková -Andrej 
Sefara 4:6, 6:2, 6:4 
ladislav švarc - Peter Garaj 6:1, 6:0 
Stanislav Jurčák - Zuzana Zlochová 
6:1,6:0 
Jozef Zlocha - Barbora Zlochová 6:0, 
6:0 
Milan Žovic - Juraj Alfoldy 6:1, 7:6 
1. kolo: Ladislav Jurčák - Nikoleta 
Jurčáková 6:0, 6:3 
Ladislav švarc - Stanislav Jurčák 6:1, 
6:1 
Branislav Jurčák - Jozef Zlocha 6:1, 
6:0 
Peter Gašparík - Milan žovic 6:4, 6:2 
Semifinále: 
Ladislav Jurčák - ladislav švarc 4:6, 
6:3,7:5 
Branislav Jurčák - Peter Gašparík 
1 :6, 6:4, 6:3 
Finále: Ladislav Jurčák - Branislav 
Jurčák 6:4, 6:2 
K dvojhre nastúpilo celkom 13 hráčov. 
Výsledky ltvorhry: 
Predkolo: švarc, Žovic - Zlochová, 
Jurčáková 6:1, 6:2 

polohy, tvoriac terajšiu, hlavnú uli
cu obce. Tu už zásobovanie oby
vateľstva pitnou vodou bolo a je 
ľahšie. Na oboch stranách cesty, 
asi vo vzdialenostiach 200-300 m 
sa nachádzajú studne, pôvodne 
otvorené a len v posledných ro
koch zakryté a opatrené čerpacím 
zariadením. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

Práca ma priam fascinuje. 
Celé hodiny sa vydržím na 
ňu dívať · 

Jerome 

Kultúra, 
kde si? 

Dočítali sme sa v Devínskom 
exprese, že je na svete, alebo sa 
rodí koncepcia kultúry v našej 
mestskej časti. Nedá mi však oz
vaf sa. Akosi pridlho. Kultúrne le
to pominulo a po kultúre, myslím 
tým pravidelnej ponuke tým pät
nástim tisícom, sa akoby zem 
zfahla. Bud' nás čakajú prekvape
nia nevídané, alebo sa v Devín
skej niečo deje ale o tom nevieme, 
alebo, a to najskôr, nedeje sa nič. 
Teda, žiadne divadlo, žiadna výs
tava, žiadne vystúpenie... Nako
niec takéto malé mestečko by 
malo maf aj vlastné zdroje. Alebo 
sa mýlim? 

J.S. 

Zlocha, Alfoldy - Šefara, Jurčák 6:1, 
6:2 
Semifinále: švarc, žovlc - L. Jurčák, 
B. Jurčák 3:6, 7:5, 6:1 
Gašparík, Garaj - Zlocha, Alfoldy 
6:1,6:2 
Finále: švarc, Žovic • Gašparik, 
Garaj 5:7, 6:4, 6:1 
Do štvorhry nastúpilo celkom 6 párov. 
mj. 

SPIElBERG• 91 
Traf dlhá 3,6 km, široká 10 m, s 

32% stúpaním - umelý kopec vytvo
rený na automobilovom okruhu Ôs
terreich ring v rakúskom Spielber
gu - bola 6. októbra svedkom pos
ledných pretekov v rámci Alpsko
Dunajského-Pohára 1991. 

Ako nás informoval mechanik Mo
torsportu Juraj Michalík na prete
koch boli zastúpení pretekári zo 
šiestich štátov a Dodo Studenič 
svoju triedu (A do 1300 cm3) opäf 
vyhral. V celkovom hodnotení tých
to pretekov skupiny A do 2500 cm3 
bol tretí. 

Hoci to boli posledné preteky toh
to roka v rácmi ALpsko-Dunajského
Pohára a Dodo Studenič zo sied
mych pretekov pif vyhral, konečné 
poradie budeme môcť uverejniť až 
po oficiálnom vyhlásení výsledkov. 

pk 



Inzerovať v našom časopise 
možno poštou alebo osobne. 
Poštou zaslaný lístok musí ob
sahovať text inzerátu, rozsah, 
výpočet ceny, kompletnú adre
su inzeranta, číslo občianskeho 
preukazu (aby sa nezneužívali 
inzeráty). Kópiu dokladu o za
platení, požiadavku na umiest
nenie inzerátu. V texte je po
trebné používať spisové výra
zy. Slová, ktoré majú byť 
vysádzané tučne treba pod
čiarknuť. Inzeráty na značku si 
treba vyzdvihnúť v inzertnej 
kancelárii. Inzertná kancelária 
sídli v priestoroch obchodu a 
služieb DEVEX v Devínskej 
Novej Vsi na ulici Krasnoar
mejcov č. 14 - z dvora (za 
poštou). Je otvorená denne od 
14oo do 18oo hod. 
CENY INZERCIE: 

1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno - obyčajná sadzba 
(vrátane čiarok, medzier a 
pomlčiek) .. 0,50 Kčs 
1 písmeno - polotučná sadz
ba (vrátane čiarok, medzier a 
pomlčiek) - 1 ,. Kčs 

Inzertné 
rubriky 

01- Kúpa 
02 ·Predaj 
03 • Vofné miesta (ponúka, hľadá) 
04 • Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 
06 • nehnuteľnosti (kúpa, predaj) 
07 - zoznámenia 
08- rozličné 

( 01- KÚPA ] 

• Klavír. Tel. 23 01 17 
• Písací stroj. Tel. 28 21 22 
• Velký kovový trezor. Tel.22 06 24 

[ 02- PREDAJ ) 
• Predám zubné zlato. Zn. 15 gra

mov. 
• Kotúčovú pílu s vlčím zubom (pre 

cirkulárku) 

PH ILIA 
predajňa - l. Bukovčana 8 

ponúka 

• školské potreby 
<11 poštové známky 
• hračky 
e vianočné ozdoby 

Pondelok- piatok 15oo - 18oo hod. 
Tel.: 73 16 52 

1/4 strana .. 967,- Kčs 
1/2 strana= 1.900,- Kčs 
1 strana= 3.800,- Kčs 

Príplatky: za uverejnenie inze
rátu na prvej strane + 1 OO % 
za uverejnenie na inej strane 
ako6-7 +50% 

za uverejnenie inzerátu 
značkou+ 5% 

Zľavy: pri 5 a viacnásobnom 
uverejnení- 1 O % 
pri celoročnej objednávke 
20% 

Bankové spojenie: 

obchodný dom 

pozýva ctených zákazníkov 
a ponúka 

1111 detskú, dámsku a pánsku 
obuv 

1111 koženú galantériu 
1111 ponožky, pančuchy 
11111 drogériu, parfumériu 
11111 odevy 
11111 hračky 

11111 elektroniku, elektrospotrebiče 

11111 zabezpečovaciu techniku majetku 
a osôb 

Zabezpečíme predaJ tovaru pre 
vel'koodberateľov (ale aJ pre butiky 
a drobných podnikatel'ov) 

rp 600 mm, hrúbka listu 3,5 mm, 
upínací otvor (/J 30 mm cena 700 
Kčs. Záujemci si môžu kúpiť v 
obchode DEVEX. 

ID Cesnakové kapsle. výrobok SRN. 
Balenie 50 kapsulí predbežná 
cena 100.- Kčs. Výrobok k udrža
niu vitality, sily a zdravia si môžte 
objednať v obchode DEVEX. 

• Regály do obchodu. Tel.: 76 79 
55. 

e Akvarel Trnovecký háj od Ladisla
va Čemického zn. 7500 

PRIPRAVUJEME 
Ponuku maliarskych a 
záhradkárskych 

rebríkov 
5 - 11 priečkových 

nezabudnite sa informovať 
v 44. týždni v obchode DEVEX 
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e Zväčšovací prístroj OPEMUS 6, 
farebnú hlavu, svetlá, misky. 
2500,- Kčs. Tel.: 7777 92 

03 - VOLNÉ MIESTA 

e Programátora databázy v jazy
koch Fox - Base príjme súkr. fir
ma. Tel.: 77 54 OO. 

04- SLUŽBY 

PONÚKA 

Rámovanie obrazov 
v Devínskej Novej vsi cbýba 
p.riprawjeme však novú 
službu 

poz.riet', zároveň uplatnit' 
objednávku už v 44. týždni 

(od 28. októbra) 
v predajni DEVEX. 

Všeobecná úverová banka • 
Bratislava mesto: č. 8249-062/ 
0200 

Požiadavky na inzerciu za
sielané poštou adresujte: DE
Vínsky EXpres- 841 07 Bratis
lava, Kalištná 9 

KÚPIM 
veľký 

Slovensko - francúzsky 
a 

Francúzsko - slovenský 
slovník 

zn. Ponúknite 

Už dnes 
pripravte svojim blú:kym pre
kvapenie 

:rvimniii 
:;:;:;:;:;:;.;.;.;.;.;.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::;:;.:·:-:·: 

sú predo dvermi 
každý týždeň drobnosť 
a záver roka preiyete v poko
ji. 
Pri výbere darčekov sa neza
budnite zastavi{ v našej pre
dajni 

DEVE X 
Stdlisko Stred (za poštou). 

• Stolárske práce+ brúsenie nožov, 
nožníc, píl, hobľovacích nožov. 
Tel.: 71 87 66. 

ID Elektroinštalácie a vodoinštalá
cie. Tel.: 77 67 58 

05- BYTY 

• Hl'adám do prenájmu 1-izbový byt 
v ONV. Tel.: 17 54 OO. 

06 - NEHNUTELNOSTI 

• Predám 1-izbový byt v Nitre. Tel.: 
64 90 54 

e Predám garsónku na Mehringo
vej. Tel.: 28 23 OS 

08 - ROZLIČNÉ 

POZOR! POZOR! 
Stála burza - Uhrovecká 2 - Vás 
pozýva· na nákup lacného obno· 
seného detského oblečenia a ob
lečenia pre dospelých, obuvi atď. 
streda - piatok 16oo - 18oo hod. 
tel.: 17 78 69 

V minulom čísle sa nám podarilo 
v spolupráci s tlačiarňou urobiť 
chyby v inzeráte cukrárne Pri 
Trojici. 
Otváracie hodiny v sobotu a nedeľu 
majú správne byť: 
Cukráreň "Pri Trojici" 
sobota: 6~ - 11 oo a 15 .. - 19"" 
nedeľa: soo- 11 oo a 15 .. \ 19"" 
majiteľovi i čitateľom sa ospravedl
ňujeme. 

Obchod 
sídliska Stred (ze poštou) 

ponúka: 
• hračky • svietniky 
• kozmetiku • garniže 
• pančucháče • drevené rámiky 
• knihy • obrázky 
• rámy na dioptrické okuliare 
• drogistický tovar • drevené misky 
• magnetofónové • obaly na 

kazety Samsung videokazety 

Koncipkor 
Na Kašllell12 

841 07Bratlslava 

wmÝ.!ill 
• koncipovanie (žiadosti, sľažnosll 
a pod.) 
* apretovanie (prózy, textov, a 
pod.) 
• lektorovanie próz 
* preklady z angličtiny 
• opisovanie textov strojom na 
počkanie 

• malú edičnú činnosť 
• vydávateľskú činnost' 

d'alej ponOka pod vianočný 
stromček knihy: 

Sokoliarske pribehy, Kocky, Kvapky 
dobra. Najlepšie horoskopy ... 

tel.: 77 88 35 

Kované syjetniky 
(zároveň slúžiace ako zvončeky) 

dostanete v predajni 
DEV EX 

Vianoce so zvončekom 

Firma LUKA' S Vás pozýva. Odevy pre 
všetkých, Istrijská ulica - pred poštou. 
Utorok až piatok 14, OO hod. - 18, OO hod. 

drevené, sústružené 
GARNÍŽE 

ocl uo cm do 4 metrov, jednoduché i dvojbehé 
v cene od ll4,- Kčs do 11 Kčs 

si môžete už 

Prití~ame na knopky 
(drzaaky na dvierka, zásuvky •.. ) podl'a 
V)'braného vzoru, alebo nákresu. 

7 

Brat:i&Bavské 
au'tornobilové 

závodg, akciová spolotnost:' 

Bratislava- Devínska Nová Ves 

Vyrábajú: 
- sťahovače pneumatík 
- zdviháky pre osobné a nákladné automo-

bily 
- kanálové zdviháky 
- kompresory 
- prívesnú požiarnu techniku 
- hydraulické ruky 
- ramenové nakladače 
- zdvižné čelá 
- jedno- a dvojnápravové príy-~s~é \IOZíky 

za osobné automobily 

Informácie na tel.: 77 55 87 

NS.vštívte našu predajňu BAZ na 
konečnej autubusu č. 101, kde nájdete 
široký sortiment dielov pre motorové 
vozidlá Škoda Rapid a V3S M2. 



z prírodnej 
lekárne 

dnes predstavujeme 

Reďkev siata -
Raphanus sativus L. 

(čierna reďkovka) 

Jednoročná alebo dvojročná byli
na s 30-1 OO cm vysokou listnatou 
stonkou vyrastajúcou z tenkého ko· 
reňa a hypokotylu (var. silvestris 
Koch), z čiernej alebo tmavosivej 
hypokotylovej hľuzy. 

Pestuje sa v záhradách. Divo ras
tie na rumoviskách. 

Je neznámeho pôvodu, niektorí 
uvádzajú ako jej domovinu Mongol
sko. Posolená redl<ev alebo recil(ov
ka a pivo sa zvyčajne dávajú doko
py; ostrá chuť štipľavých horčičných 
silíc dráždi a výdatne osviežuje 
chuťové poháriky jazyka, a preto sa 
neskoré sorty recil(ví ukladané na 
zimu do piesku označujú ako tzv. 
pivné. Herodotos spomínal, že ju 
dostávali egypskí robotníci, stavajú
ci pyramídy, už 3000 rokov pred n.l. 
spolu so štipľavou cibuľou a ostrým 
cesnakom, takže už vtedy mala reď
kev úlohu zdravotného a osviežujú· 
ceho príkrmu. Od najstarších dôb ju 
ordinovali lekári. Najmä o jej čer
stvej šťave sa vždy verilo, že dokáže 
vyliečiť chorý žalúdok, obličky a 
močový mechúr. Slúžila aj pri 
pfúcnych ochoreniach, ako anti
skorbutikum a zvonka ako rube
faciens. Dosiaľ sa ľudove odporúča 
šťava zmiešaná s medom ako vý
borný prostriedok proti zachrípnu
tlu a pri zahlienení priedušiek. 

Účinok reci1(ví sušením klesá, a 
preto sa najčastejšie aplikuje čer
stvá šfava (100 • 150 ml na deň), 
najmä pri chronických ochore
niach žlčníka (nie však pri zápa
loch žlčníka a vo väčších dávkach, 
lebo šťava dráždi pečeň i žlčové 
qesty; rovnako pri žlčových ka
mienkoch sa ·p9dáva Iba na obrne-

Objednávací lístok 

dzený čas alebo v menších dáv
kach), ďalej sa podáva pri ochore
niach žalúdka - poruchách trávenia. 

Staré porekadlo o nej hovorí: 
"Ráno je jedom, na obed jedlom, na 
večer liekom". 

ll Náš receptár ll 
Red'kový šalát so syrom. 

Umytú, olúpanú red'kev, syr a 1 až 2 
meniie octové uhorky pokrájame na 
plátky, 1 zväzok mladej cibule na ko
lieska a celé polejeme šalátovým nále
vom pripraveným zo zmesi oleja, cuk
ru, mletého čierneho korenia, soli, 
octu alebo citrónovej ifavy a vody. 
Odporúčame ho k chudým mäsám a k 
rybám ako ialát. Jarný ialát pripraví
me tak, že pridáme k nemu eite mladú 
mrkvu a varené zemiaky. 

večierku: 
- A zrazu v mojej 
izbe vypukol po
žiar! Vyskočil som 
rovno doprostred 
ohňa a dymu, aby 
som zachránil svok
ru, ktorá spala ved
ra ... 
Ktosi zamrmle po
pod nos: 
• Hej, v takej chvíli 
človek Tahko stratí 
hlavu ... 
- Povedzte pán vo
jak Kováč, čo je 
vlasť? 
- Vlasť, je prosím ... 
moja matka! 
~ Výborne. Vojak 
Giin; čo je vlasť? 
- Vlasť je poslušne 
hlásim, Kováčová 
mama! 
- Zajtra máme desia
t_!'! výročie sobáša. 
Co povieš, zarežem 
kura? 
- Ale drahá, prečo 
chceš ublížiť nevin
nému tvoru. Ono za 
to nemôže! 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

~~====K==rí==žo==v==ka====~] 
Vodorovne: 
A/ Zvratné zámeno; začiatok 
tajničky; ŠPZ teplice Lázne. 
B/ Park kultúry a oddychu; navar; 
čistiaci prostriedok. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

p l u s 
x ll 

Meno a priezvisko·(firma): .................................................................................................................... . 
Ulica: ........ ; ................................................................................................................................................... . 
Miesto:......................................................................................................... PSČ ..................................... . 
Dátum: ................................................... . 

podpis (pečiatka) predplatitera 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32,- Kčs 
štvrťročné predplatné 16,- Kčs celoročné predplatné 64,- Kča 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

C/ Obrábalo zem; mer. jed. eman 
dioptria; rieka v Čechách. · 
D/ Mesto v Iraku; trojspev; vrece. 
E/ štvrtá čas( tajničky; bývalá 
váreň na spracovanie ropy v 
l ave 
F/ Zakálačková polievka; ŠPZ 
sko + Thajsko; štát v Ázii. 
G/ ŠPZ Dečín; plyn zn. Ne; 
Olomouc. 
H/ Solminačná slabika; zdroj na 
·renie; velké množstvo hmyzu; 
liet. Nikaragua. 
1/ Ženské meno; opytovacie 
no. 
J/ Mer. jedn. volt + ampér; ozn. 
Barma; zn. pre indium; ukl!lZo,vatlia;?J 
zámeno. 
K/ Rodový znak • cimér; ozn. 
Pakistan; zn. pre hliník; pridávaj 
kutinu. 
Ll Mužské meno; kúpele, po česky. 

Zvisle: 
1/ Tretia časf tajničky. 
2/ Kazašský ľudový spevák a 
samica barana; ŠPZ N"'m••~ko!'i~ 
súostrovie v Indonézii; 
3/ 1.000 kg; dom. meno Oľgy; 
po česky; pokoj, po ltinsky; 
Bruntál. 
4/ Zn. pre európium; číslica; 

· Trenčín; Nová ekonomická oolitik11;J 
ŠPZ Juhoafrickej republiky; 
Rakúsko. 
5/ Preverený • zriedkavo; ŠPZ 
!andské Antily. 
6/ Vykurovacie teleso; ŠPZ 

·sko. 
71 zn. pre Irídium; liter; ŠPZ 
časf tváre; ŠPZ taliansko + 
burg; samohláska. 
8/ Spojka; okrasný vták; zlato, 
španielsky; časf roka; ozn .. liet. 
harsko. 
9/ Trubica; český hokejista; 
ukaz. zámeno. 
10/ Koniec tajničky; druhá 
tajničky; plata časf tajničky. 

Jozef .IIIML•"'''001 
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one& v čí&le 

Vážení 
lia 

Nedá mi, v týchto rušných 
dňoch, aj napriek tomu, že politi
kou sa náš časopis nezaoberá, 
neobráti( sa na Vás s otázkou, či 
považujete kultúru Za niečo me
nejcenné. 

Zaskočil som Vás iste. 
"Predstavte si to ticho, keby 

fudia hovorili len to, čo vedia", 
povedal pred mnohými rokmi 
český spisovateľ Karel Čapek 
(1887- 1945). 

Ani Vy ani ja nemáme denne 
k dispozícii viac ako dvad
!!aťštyri hodín. Mal ich aj ludovít 
Stúr, Albert Einstein, alebo Vin
cent van Gogh. čo nám bráni vy
užívať ich tak, aby sme boli kul
túrni? Nie preto, aby to iní videli, 
Iní posúdili. Sami, aby sme našli 
uspokojenie s vlastným vedo
mím a svedomim. 

"Byť objektívny, používať svoj 
rozum, to je možné len vtedy, 
keď človek dospeje k pokore, 
keď sa zbavi snov o tom, že je 
vševedúci a všemohúci snov 
ktoré má dieťa." Na túto ~yšlien: 
ku. prišiel americký psychoana
lytik a sociológ Erich From na 
prelome tohoto storočia. 
. Zorientovať sa v dnešnej dobe 
ts~e nie je jednoduché. Prejaviť 
nazor možno mnohými spôsob
mi. Hľadajme cesty vyjadriť svoj 
Postoj kultúrne. Nie preto, aby 
sme sa nehanbili pred fuďmi, 
alebo vlastnými deťmi, ale pred 
sebou samým. 
~ nielen mítingy reprezentujú 

nasu _k~ltúrnu vyspelosť. 

1 P?cuvame pod oknami oplz
ostt '!'ládeže 1· dospelých, "vy. 

~~er:'n~ slovník mladých na špor-
ovtskach, úbohé reči opilcov ... " 
Nestačí odvrátiť sa odsúdiť 

"!Súhlasiť. Pomôžme' chudob: 
:!r"Y duchom. Nech aj oni majú · 

oznosf patriť medzi nás. 

vydavateľ. 

46.-47. tyždeň- 9. ll. 1991 

Vianočné číslo 
Redakcia sa rozhodla pripra

viť rozšírené vydanie tohtoroč- · 
ného vianočného čísla na 16 
stranách. Uzávierka čísla bude 
v piatok 29. novembra 1991. 
Prosíme preto, najmä záujem
cov o inzerciu, ak chcete využiť 
rozšírené vydanie, nezabudnite 
včas zaslať svoje ponuky do 
redakcie. 

Rovnako prosíme prispieva
tefov, aby svoje materiály orien
tované na Vianočné sviatky 
zaslali do redakcie do tohoto 
termínu. Osobitne sa tešíme na 
príspevky. približujúce tradície 
Vianočných sviatkov v Devín
skej Novej Vsi, na vaše rady, 
recepty ... 

Devínsky 
alebo 

Novoselský? 
Dosť kritiky sa nám dostalo pre 

názov nášho časopisu. Názov De
vínsky si každý vraj spája s prímest
skou časťou Devín. Nuž, skutočne 
názov sme nekonzultovali, ani sme 
nevypísali súťaž. Ten nápad prišiel 
... realizovali sme ho a ... dnes sa 
dozvedáme, že sme mohli trochu 
dlhšie uvažovať. Sme tu pre Vás. To 
bol názov pri našom vzniku. A toho 

Sú malí a zlatí 
Tak akosi označil našich kolporté

rov jeden z kupujúcich DEVínskeho 
EXpresu. Nie, neslihneme zazname
nať ich úsilie ponúknuť a uspief. Sme 
však radi, že Ich máme. Vdaka Vám 
drobní pomocníci, čo rozširujete náš 
časopis. 

redakcia. 

Zaujímavosti 
Na vyprodukovanie jedného kilogramu 

hovädzieho mäsa je potrebných pä( kilo
gramov obilnín. Takto štvrtina svetovej 
populácie, ktorá je mäso, spotrebuje tak
mer polovicu svetovej produkcie obilnín. 

z atl 

Konečne aj Devlnska má odpadové 
kole. A sú ce/kom sympatické. 
Tak2e odpadky, papiere ... u2 nebu
dú poletovať po uliciach. Verme. 

r s 
Ročník: l. 

Keďže týmto číslom chceme 
uzavrieť rok 1991, radi privíta
me priehrštia humoru a dobrej 
nálady. 

Na Vašu spoluprácu sa teší 
redakcia. 

A nesvietia 
Pouličné osvetlenie by malo 

slúžiť. V ostatnom čase akoby sa 
lampy dohovorili, vypadávajú jedna 
za dfuhou. Na Kalištnej, Na vyhliad
ke je takmer tma, ale aj v parku síd
liska Stred ... Je ich pekná hromada. 
Kto ich rozsvieti? Koho má občan 
upozorniť? Kto má robiť prehliadky 
svietidiel a vymieňať vypálené žia
rovky, či žiarivky? Kto nám odpovie 
a kto zariadi nápravu? 

-ml-

sa držíme i dnes. Nuž poradle! Zme
niť, či zotrvať? Na Vaše názory čaká 
a bude reagovať 

vydavateľ. 

Kto ponúkne? 
Blížia sa Vianoce. Sviatky pokoja 

a radosti. Nuž chceli by sme ich mať 
skutočne pokojné a radostné. A pri
praviť by sme sa chceli v predstihu. 
Kde však nakupovať? V meste, ale
bo v Devínskej. Kto ponúka zaujíma
vý cenovo dostupný tovar? Prezraď
te nám! 

-op-

informačno-inzertný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Číslo: 7 Cena: 2,50 

INfORMUJEM! 
OZNAMUJUMI 

Drobničky 
z miestneho zastupitelstva 

( Otázky športu ) 

1111 Miestna rada, v rámci zabez
pečenia starostlivosti o jednotli
vé oblasti spoločenského živo
ta v DNV sa zaoberala proble
matikou· športu a jeho realizácie 
v podmienkach miestnej časti. 
Na dvoch stretnutiach starostu 
s predstaviteľmi tefovýchov
ných jednôt, športových oddie
lov a všetkých základných škôl, 
pripravili návrhy na podporu 
a zabezpečenie športu v DNV. 
Podpora sa bude týkať mate
riálneho zabezpečenia, starost
livosti o športoviská a priamo 
-finančnej podpory vybraných 
druhov športových aktivít. Záro
veň vymedzili základné pravidlá 
pre druhy podpôr. 

( Bude veterinár v ONV? ) 

1111 V naväznosti na pripravova
né všeobecné záväzné naria
denie o chove zvierat v miestnej 
časti bude v NDV pôsobifdve 
hodiny týždenne veterinár. Je
ho rady môžu chovatelia využiť 
v priestoroch kultúrneho stre
diska. Poplatky sa budú platiť 
iba za lieky. 
1111 Prípravou zimnej údržby 
komunikácií sa zaoberala 
Miestna rada. Po schválení 
Miestnym zastupiteľstvom. pri
nesieme podrobnejšie informá
cie. 
11 Aj spravovaním skládky káb
lov a bubnov Spojov (pri želez
ničnej trati) sa zaoberala Miest
na rada na svojom zasadnutí. 
Zatiaľ nie je objasnený vlastníc
ky vzťah. 

Budeme mat miestnu policiu. 
11 Miestna rada sa zaoberala 
umiestnením oddielu mest
skej polície v našej miestnej 
časti. O výsledku čitateľov obo
známime. 

miš 



Ešte k záPlavám 
Nakol'ko do dnešného dňa nie je 
doriešené financovanie poško
dených - obrátili sme sa priamo 
na ministra vnútra. 

Vážený pán 

Ing. Ladislav PITTNER 

minister vnútra SR 
Drieňova 22 
BRATISLAVA 

CO: Minister financií SR 
Ing. Ján Dančo 
Prednosta Okresného úradu 
Ing. Bystrík Hollý 

Vážený pán minister, 

začiatkom augusta tohto ro
ku postihla mestskú časťDe
vínska Nová Ves mimoriadna 
povodeň. Živelná pohroma spô
sobila okrem iného značné ško
dy na súkromnom majetku na
šich spoluobčanov. 

Miestny úrad v Devínskej No
vej Vsi zmapoval podľa dispozí
cií okresnej povodňovej komi
sie všetky škody súvisiace s po
vodňou. Finančný príspevok 
nepoisteným obyvateľom mal 
byť doriešený v súčinnosti Mini
sterstva vnútra a Ministerstva 
financií SR. 

Do dnešného dňa sme neob
držali potrebnú inštrukciu 
o spôsobe vybavenia príspevku 
kompetentných pracovníkov 
Vášho rezortu. 

Vážený pán minister, dovoľu
jem si Vás v mene poškode
ných spoluobčanov požiadať 
o zabezpečenie vybavenia ich 
odškodného. 

S úctou 

STAROSTA 

mestskej časti Devínska Nová 
Ves 

Ing. Marián Jurčák 

Pozvánka členom rybárskeho zväzu DNV 

Bude 
klzisko 

Dňa 9. 11. 91 sa uskutočni 
brigáda členov miestnej orga
nizácie Slovenského zväzu 
rybárov v ONV na lokalite Ryb
ník. Účastníci sa stretnú v so
botu o Soo hodine pri rybníku. 

Rokovala Strana demo
kratickej ľa vice 

Predpokladajú 
spoluprácu 

Miestna organizácia Strany demokra
tickej lavice v Devínskej Novej Vsi sa 17. 
októbra 1991 zišla na výročnej členskej 
schôdzi. Jej členov trápili najmä problé
my našej mestskej časti: 

- nerovnomerné a nepravidelné záso
bovanie potravinami 

- čistota verejných priestranstiev a od
voz smetia 

- nerovnomerný rozvoj tzv. boutique
ov k počtu prevádzok zabezpečujúcich 
každodenné potreby a služby obyvate
lom 

Členovia SDt. konštatovali, že Voleb
ný program SD[. sa v podstate plní s ča
sovým odstupom a nielen ich zásluhou. 

Predpokladanému rozvoju našej 
mestskej časti zrejme ešte stále bráni 
nedoriešenosť majetku "predošlých obcí" 
v rámci Bratislavy. 

Predseda MO SDt. Dr. Marián Bábik, 
konštatoval, že vývoj lavicovej politiky 
nevyhnutne predpokladá spoluprácu · 
a zhodu s tými favicovými a demokraticky 

Je potrebné priniesť si nára
die (hrable, kosy, motyky) 
a brigádnicky preukaz. 
Na brigádu pozývame aj ostat
ných občanov, pretože Miest
ny úrad hodlá zabezpečiť na
pustenie rybníka, aby v zim
nom období slúžil ako.klzisko 
pre občanov a deti Devínskej 
Novej Vsí. 

moSZR 

orientovanými stranami a hnutiami, s kto
rými by bolo možné v budúcnosti na 
miestnej úrovni vytvoriť volebnú koalíciu, 
v Devínskej Novej Vsi je to najmä Sociál
nodemokratická strana. 

MO SD[. bude usilovať o uskutočne
nie verejných stretnutí s poslancami za 
SOl:. vo FZ a SNA • predsedom SOl:., 
Petrom Weissom, Milanom Ftáčnikom, 
Leopoldom Moravčíkom a ďalšími. 

Výročná členská schôdza navrhla za 
delegovaného zástupcu MO SD[. Devín
ská Nová Ves v Bratislavskom výbore 
SDt. Ing. Jána Cvečku. 

R.R. 

Pred platiteľ om 
V piatom čísle sme sľúbili, 
že predplatiteľov uspoko
jíme. Prosili sme o trpezli
vosť. Už šieste číslo mali 
dostať do schránok. Všet
ci. Ak sa tak nestalo, oz
námte nám prosím, chybu 
zistíme a napravíme. 

-r-
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Právny 
poradca 

Živnostenský 
zákon 

(pokračovanie) 

tivnosti ohlasované. 
Živnosti ohlasované remeselné 

a viazané sú uvedené v prílohe 
č. 1 (remeselné) a prílohe č. 2 (via
zané) zákona. Požadovaná odbor
ná spôsobilosť na výkon remesel
ných živností sa preukazuje: 
a) výučným listom alebo iným 

dokladom o riadnom ukončení 
učebného odboru a dokladom 
o vykonaní trojročnej praxe 
v odbore, prípadne v príbuz
nom odbore 

b) Iným spôsobom a to: 
vysvedčením o záverečnej 

skúške na strednom odbornom 
učilišti a dokladom o vykonaní 
trojročnej praxe v odbore, prí
padne v príbuznom odbore 

- vysvedčením o maturitnej 
skúške na strednej odbornej 
škole alebo strednom odbor
nom učilišti alebo na gymnáziu 
s predmetmi odbornej výchovy 
alebo nadstavbovom štúdiu 
v rovnakom odbore a dokladom 
o vykonaní dvojročnej praxe 
v odbore, prípadne v príbuz
nom odbore 
vysvedčením o absolvovaní vy
sokej školy v príslušnom tech
nickom, prípadne ekonomic
kom odbore a dokladom o jed
noročnej" praxi v odbore 

- úspešným vykonaním kvalifi
kačnej skúšky pred komisiou 
zloženou zo zástupcov živno-

Pozor na tisícky 
Objavilo sa niekol'ko fa

lošných tisíckorunáčok. Ako 
sa má proti tomu človek brá
niť? Vraj na jednom okraji 
majú byť proti svetlu viditeľ
né hviezdičky. Nebolo by 
správne oznámiť v tlači roz
diely, aby človek zbytočne 
nenaletel? Veď na poštách 
musia vedieť na čo sa má člo
vek zamerať. 

-vk

•••••••••• 
ŠKOLSKÉ POTREBY 

dostanete v predajni Philia 

l. BUKOVČANA č. 8 

stenského úradu, 
strednej odbornej školy alebo 
stredného odborného UČilišťa 
ako aj príslušného živnosten: 
ského spoločenstva ak je 
de né. 

Praxou v odbore sa tiež 
mie základná (náhradná) - ...... ,,v,+ 

v ozbrojených silách alebo 
služba, pokiaľ počas nej boli 
videlne vykonávané práce, ktoré 
sú predmetom príslušnej reme. 
selnej živnosti. Dokladom o 
ne prác je písomné potvrdenie vy. 
dané príslušným orgánom ozbro
jených síl alebo organizáciou, kde 
občan konal civilnú službu. 

Požadovaná odborná spôsobi
los{ pre viazané živnosti je priamo 
uvedená pri jednotlivých živnos. 
tiach v prílohe č. 2 zákona. Odbor
ná spôsobilosť je: 
a) upravená osobitnými zákonmi, 

ktoré sú uvedené v prílohe (na. 
pr. pre výkon živnosti v odbore 
revízie a skúšok kotlov a tlako
vých nádob, vyhradených zdví
hacích tlakových plynových za
riadení a nádob sa vyžadujú op
rávnenia podfa § 4 zák. č. 174/ 
1968 Zb. o štátnom dozore nad 
bezpečnosťou práce a prísluš- .... 
ných vykonávacích vyhlášok) 

b) stanovená v prílohe priamo 
pr. živnosť v odbore oosk1ttova
nia softwaru, t.j. 
vých programov na 
zmluvy s autormi alebo vvt1otc1··%l 
vovanie programov si vyi1aduje'~1 
preukázanie 
vzdelania zakončeného 
ritnou skúškou alebo vv,~tolco--1!1 

školského vzdelania. 

Popri uvedenej osobitnej 
sobilosti platí, že pre všetky 
hy živností treba preuka:lo\ratc!l 
všeobecné podmienky 
živností, o ktorých si povieme 
budúce. 

••Merané mlieko"' 
Tento výraz sa úplne vytratil 
ášho slovnfka. Dnes podaktorl, 

zn • ýt""Ač radajúc vyraz, sa p aJu a-
~ované mlieko u nás nebude?" 
vorakedy sme tomu procesu, ked 
ám v .mliekárni •namerali" do 

~onvičky liter, č_i dva mlieka, ho
vorili merané mlieko. 
v súčasnosti niektoré porno

hospodárske družstvá ponúkajú 
aj tento sortiment. Prečo to nie je 
aj u nás, na to sme sa opýtali 
Ing; Rudolfa Kovačiča - vedúce
ho obchodného úseku po~~hos
podárskeho družstva DEVIN so 
slcllom v Záhorskej Bystrici. 

• "Meranému• mlieku musi 
v každom prfpade predchádzať 
pasterizácia. Podniky, k~oré _ponú
kajú mlieko bez pastenzác1e, na 
tzv. krmné účely, nezaujfma, čo 
s nim spotrebíter urobi. 

Uvažovali sme aj v našom druž
stve s možnosťou takejto ponuky. 
Zatiar však musfme vyčkať, či 

Zo zoznamu 
podnikateľov 

maliarske a natieračske 

práce 

Vajgel štefan - Poničana 3 
Horváth Jaroslav - J. Smreka 7 
Korgo Dušan - P. Horova 20 
Grznár Anton - l. Bukovčana 30 
Klimko Anton - Eisnerova 17 
Kubányi Pavel - J. Smreka 4 
Hofman Peter - J. Smreka 9 
Bajzík Pavol - J. Poničana 7 
Kečkeš Jozef- M. Marečka 6 
Ludvík Daniel - Kalištná 15 
Salay Jozef - Poničana 9 

tesárske práce 

Mihok Ivan - J. Jonáša 11 

oprava elektroapotrebi
čov 

Bugár Ladislav - J. Smreka 26 

Vydavatefstvo, propagá
cia 

Weiss Peter - Eisnerova 21 

Projektové práce vzdu
Chotechniky, ústredné kú
renie 

Turza Eugen- P.Horova 28 

nt_ontáž a oprava TV antén, 
'1roba laminátÓvých an
ten 

družstvo nestrati svoju podobu. 
Druhou brzdou sú vysoké nado
búdacie ceny potrebných zariade
ni. 

Využitie areálov materských škôlok 

Chov kráv je v súčasnosti oz
dravený a ak sa podari vyriešiť 
spomfnané problémy, uvažujeme 
s finalizáciou vlastnej produkcie. 
Teda aj s predajom vorne merané
ho mlieka. 
Čo družstvo ponúka v súčas

nosti? 

- Hlavkovú kapustu v celku, ale
bo rezanú na dalšie spracovanie 
(varenie, nakladanie). Kúpiť ju 
možno v sade v Záhorskej Bystrici 
alebo najskôr sa informovať na 
tel.č. 216120 u Ing. Vladimlra Ko
vačiča. 

P. Krug 

Už niet záujmu? 
Obyvatelia sídlisk al podali na 

Miestny úrad žiadosti o sprístup
nenie areálov materských škôlok 
po skončení prevádzky v nich 
a cez víkendové dni. 

Miestny úrad na tento podnet 
vstúpil do rokovania ao správ
com ikolakých a predikolských 
zariadení - riaditel'kou školskej 
správy Bratislava IV. a jednotlivý
ml rladltel'kaml škôlok. Súhlas 
všetkých je ale podmienený tým, 
aby boli stanovení strážcovia ale
bo dozorcovia zo strany rodičov. 
Tí by dozerali na bezpečnos( detí 
pri hrách a zároveň by sa aj podie-

Vari najvyužívanejšim priestorom z našich sidllsk je Ihrisko na sidi/aku 
Stred. Póvodne určené na rekreačné športovanie. V dopoludňajšich 
hodinách ho využívajú škó/kar/1 školáci {len ten dozor keby bol náleži
tý. Det/ občas kmášu stromky, trhajú konáriky, "hrajú sa", a nik Im ne
vysvetli, že šantiť sa dá aj bez ničenia), popoludni je plné až do večera. 
Chlapcom by však nezaškodilo ovláda( svoj slovník. Každé slovo je 
počutelhé desiatky metrov. Rodičia, prídle niekedy a započúvajte sa. 
Vlastné det/ nespoznáte. 

OHLASY 
Dostali sme do redakcie 

ohlas na článok uverejnený 
v čísle 4 nášho časopisu. 
Uvažovali sme: uverejniť, či 
nie? Nakoniec, po konzultácii 
s autorom a súhlase, sme sa 
predsa rozhodli ho uverejniť. 
Bez redakčných zásahov. 

Čítal som kritický článok na mäso
predajňu firmy YMKA v obci. Z prí
spevku autorky som vyrozumel ver
mi spoľahlivo, že v tejto predajni niet 
nikdy ničoho a nikoho. Ja, ako rado
vý občan, bez funkcií, bez dispono
vania kýmkofvek aby sa upjato na
hnané osoby do istej predajne proti 
komusi koncentrovali a neurotizova
li ho, som sa presvedčil, že autorka 
nemá pravdu. Čítal som aj reklamu 
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tejto firmy v ďalšom čísJe DEvExpre
su. A teraz, ani nechválim, ani neha
ním nikoho, koho dokonale nepoz
nám. Môj názor je širšieho záberu, 
že kolkokrát som do tej predajne 
vkročil za bývalej totality, a aj v tieto 
mesiace, pociťujem tam prítomnosť 
úplne čohosi iného. Doslova svin
ského správania sa občanov pred 
pultom jeden proti dr.uhému. Môžem 
mať skutočne ten najneutrálnejší 
pohľad na divoké správania sa ku
pujúcich. Neuroticky so svojím zvý
šeným vnútropsychickým napätím 
v kľude nedokážu odľahčene, uvoľ
nene, teda, pokojne si bez zákerné
ho špekulovania a fixovania sa ria 
kdekoho, postáť a v kľude nakupo
vať. Dokonca kedže nie som hluchý 
a slepý, kde-kto ma predbiehal a ra
finovanými náznakmi ovplyvňoval 
predavačku, aby mňa či iného neob
sluhovala. Respektíve aby konala 
čosi abnormné, čo je mimo účelu, 
ked ja a iný ide do pultu a obchodu 
len a len nakúpovať a nie za účelom 

Fail na ochrane majetku príslušnej 
škôlky. 

Miestny úrad sa teda obrátil na 
rodičov, ktorí prejavili záujem 
o aprístúpnenie a využitie areálov 
materských škôlok a prosbou, 
aby sa jeden z nich podujal robiť 
plateného strážcu areálu. A nepo
chodil. Rodičia nemali záujem. 

Škoda. Myšlienka je to skutoč
ne výborná. Veríme, že nezostane 
nevyužitá už aj preto, že Miestny 
úrad ponúka funkciu strážcu, čl 
dozorcu zaplatiť. Veríme, že mož
nosť využi( upravené a vybavené 
ihriská a zariadenia pre deti obča
nia využijú a nájde sa jeden dob
rovoľník, ktorý spojí príjemné 
s užitočným. Veď dnes každá ko
runa navyše v domácnosti padne 
dobre. A deti budú ozaj vd'ačné. 

MU 

Ako 
silvestrovat'? 
Zatiaf to vychádza tak, že pri 

televízore. Ak sa však podniky 
rozhodnú usporiadať poriadnu 
zábavu, dajte vedieť, aby sme 
konečne povyfahovali odpočí
vajúce šaty. Verme, že dôvod 
na zábavu bude. 

- Lm.-

Sú tri druhy nevedo
mosti, keď sa nevie nič, 
keď sa vie niečo iné, než 
treba vedieť, a keď sa 
nevie dobre, čo sa vie. 

VOLTAIRE 

bigamie, alebo ešte horšieho. Kedže 
navodzovanie napätia na pre
davačky, predavačov, na vybraných 
kupujúcich, ako objekty prvokatérov, 
čo sa deje bez mojej vôle a bez sú
hlasu zúčastnených strán obchod
nej aktivity je podlé a nedôstojné, os
vetou treba cez naše noviny v obci 
viac pôsobiť na polstoročie defor
mované mysle ľudí. Čo by malo a ne
malo byť v každom obchode, to nie je 
môj odbor. Ale jedno viem, že bláz
nov, provokáterov, utajených psy
chopatov registrujem proti sebe za 
posledné tri roky viac než je prime
rané účelu, ktorého by nezdraví na
strčení členovia rôznych divných ti
chých bánd chceli dosiahnuť. Nezdá 
sa ·mi, že svojvol'ne chodím bez vnu
covanej povinnosti ohlasovať to vo
pred ulici do obchodov, ale ja tvrdím 
·bez totality, že slobodne idem do ob
chodu, kedy to mne vyhovuje. Bez 
povolení mafií, ktoré si ulice roz
deľujú. 

Alexander Nagy-Šárovaký 



. ZOSOBÁIŠILI SA 

na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

Richard Hamad.a a Jaroslava 
Mikulov á 
Štefan Bernát a Zdenka Joná- · 
šová 
Ivan Maršal a lu ba Oravská 

Róbert Sivok a Stanislava Po-
chybová 

ODU~ LA 
Z NAIŠICH RADOV: 

l Rozália Maderová l 
[ NAäl JUBrLANTI: ~ 

BO rokov 
K~uqi~.Šubínová 
75:rokov 
Albert Bokroš 
70 rokov 
Štefánia Hošáková 
Štefan Šimek 

Nová pekáreň 
V Devínskej Novej Vsi boli voľa

kedy vraj tri pekárne. Od prevádz
kovania poslednej - oproti fare -
uplynulo takmer 30 rokov. Pamät
níci spomínajú na Michala Werne-
ra. 

Manželia - Ing. Drahomíra a Ján 
- Ludwigovi sa rozhodli nadviazať 
na túto tradíciu a ..• 

V pondelok 28. októbra tohoto 
roka slávnostne zakúpili v novu
čičkej peci na lstrij.skej ulici. Prav
da na voňavý chlebík si ešte poč
káme. 

Staviteľ- peciar, pán Karol Sze
mes, 82-ročný skúsený odborník 
potreboval síce len 14 dní, kým 
pec postavil, ale... tých 10 tisíc 

Posedenie s dôchodcami' 
Hoci jesenné práce volajú do poľa, 
snáď si nájdeme chviľu pokoja. 
By sme za st61 posadali, 
s kamarátmi spomlnali. 

N a priateľské posedenie tak
to pozval výbor základnej 

organizácie Čs. červeného krí
ža č. 65 v Devínskej Novej Vsi 
21. októbra tých našich spolu-
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občanov zo sídlisk Kostolné 
a Podhorské, ktorí sú už na za
slúženom odpočinku. 

V rámci mesiaca úcty k star
ším sa stretli v priestoroch kul
túrneho strediska, družne po
sedeli, besedovali, spomínali 
i o súčasných starostiach po
rozprávali. O tom, že stretnutie 
bolo ozaj srdečné, ako organi
zátori uviedli v pozvánke, netre
ba pochybovať. Presvedčili 
sme sa vlastnou prítomnosťou 
aj s fotoaparátom. Preto ju môž
me, v dnešných dňoch, doporu
čiť všetkým. Veď tej srdečnosti 
dnes medzi nami nebýva naz
vyš. 

pk 
snímka autor 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tehál (materiálu ako na jednu cha
tu) potrebuje svoje. Najskôr prl
kurovaním desať dní temperovať, 
potom v skúšobnej prevádzke 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslavujú: 

11. 11.- Martin, 12. 11. _ 
Svätopluk, 13. 11. - Stani
slav, 14. 11. -Irma, 15. 11. 
- leopold, 16. 11. - Agne
sa, 17. 11. - Klaudia, 18. 
11.- Eugen, 19. 11.- Al
žbeta, 20. 11. - Félix, 21 
11. - Elvíra, 22. 11. - Cecí: 
lia, 23. 11. - Klement 

PROGRAM 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19,45 hod., 
a v nedeľu o 17,1S a 19,45 hod. 

9. • 10. 11. ČAS PREBÚDZA
NIA, USA MP 12 
14. 11. DIVOKÁ BANDA, (ŠUP) 
USA MN 
16. - 17. 11. ŠEHEREZÁDA 
A GENTLEMAN, (len o 19, 45) 
FR.MP12 
21. 11. ŽENA V ÚZKYCH, USA 
MN 
23. - 24. 11. POZDRAV Z HOL
LYWOODU, USA MN 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17,15 hod. 

9. 11. KARATE KID, USA 
16. - 17. 11. HIGHLANDER ll., 
USA 
23. 11. VELKÉ NESNÁZE V MA
LÉ ČÍNE, USA 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 1S, 15 hod. 

10.11. HLEDÁM DÚM HOLUBÍ, 
ČES. 
17. 11. PES V ZÁSUVKE, BUL 
24.11. PÁVIA PRINCEZNÁ, 
ČÍN. 

Vstupné: 
Na večerné predstavenia jed· 
notné 10,- Kčs 
mládežnícke predstavenie 
10,- Kčs 
detské predstavenie. 
deti ... 2,- Kčs, dospelí... 4,- Kčs 

odstrániť prípadné závady a 
s tomto čase dokončiť interiér 
kárne. 

Pec budú vykurovať 
Nielen z dôvodu zac:ho'vania 
cie. Z takýchto pecí vyc 
chlebík ten najlepší. 

Popri chlebíku, budú vyrábať 
rohlíky a pletenky. 

A kedy sa tieto dlho ,..;:..,ltÁ\Ianc 

produkty z domácich zdrojov 
stanú na naše stoly? 

O tom Vás včas informujeme. 
pk 
snímky autor 

1\r-()ni a 
()I:VÍI'IIII~I\U !'IIII()VU V~ll. 

Ako sme srúbili v 2. čísle 
nášho čvasopi~u .P?kračujeme 
v uverejnovam zap1sov z Kro
nikY obce tak ako ju zazname
nával kro~ikár, teda v pôvod
nom zneni. 

Dnes prinášame 6. časť 

T retie obdobie ďalšieho rozvo
ja obce pripadá už na minulé 

storočie, keď sa budovala želez
ničná trať, - tvoril kameňolom 
(vápenka) a tehelňa. V tejto dobe 
bolo vykopaných už len málo stud
nf a investovalo sa väčšinou len 
na opravu a prehlbovanie už jest
vujúcich. 

Posledná, štvrtá doba je po
prevratová. Rapídny vzrast počtu 
obyvateľstva a mimoriadny sta
vebný ruch vytvoril si nové dve 
štvrte. Je to štvrt "legionárska" za 
nádražím, ako osové pokračova
nie centra obce a kolmo priečna 

·štvrt na Grbe. V týchto štvrtiach 

Vybrali sme 
'l plánu činnosti Kultúrneho 

strediska v ONV na rok 1992 vy
plýva, že kultúra v Devínskej 
Novej Vsi predsa len má široké 
zázemie, len nie každý o tom 
vedel. Už v najbližšom čísle pri
nesieme ponuku Kultúrneho 

11.-12.kolo 
A· seniori 
Jarovce-D.N. Ves 1:3 
D. N. Ves - Kablo 0:0 
S-sen/or/ 
D. N. Ves - Marques 2:3 
Patrónka- D. N. Ves 0:0 
starší dorast 
D. N. Ves - Spoje 1 :4 
Jarovce - D. N. Ves 3:3 
mladšf dorast 
D. N. Ves - Spoje i :3 
Slovan B - D. N. Ves 3:0 

9. ·10. kolo 
•tarši žiaci V· 
0 

a1nory - D. N. Ves 2:1 
• N. Ves- Vajnory 2:0 

mladší žiaci A 
Va· 
D !FlOry - D. N. Ves 2:6 

'N. Ves- Vajnory 2:1 

zásobovanie obyvateľstva vodou 
je vefmi obtiažné, kedže vodonos
né vrstvy sa nachádzajú len vo 
veľkých hÍbkach, čo znamená 
značné náklady a zaťaženie obce. 
legionárska štvrt rozriešila tento 
problém vykopaním jednej spo
ločnej studne, opatrenej automa
tickým, veterným, čerpacím zaria
dením a veľkou nádržou, z ktorej 
sa voda rozvádza po domoch. 
V poslednej dobe pri nedostatku 
vetra, čerpá sa elektrickým moto
rom. 

Nová štvrt na Grbe zo začiatku 
sa zásobovala vodou zo studne 
nachádzajúcej sa na hlavnej ulici. 
Čoskoro sa ale ukázalo, že to ne
stači, keďže tieto studne sú po
merne plytké a niekedy sa vyčer
pala voda aj z viac studni naraz 
a pre občanov bývajúcich na Grbe 
je to aj dosf obtiažné, zvlášť pre 
značnú vzdialenost. Stavbou no
vej obecnej ľudovej školy mienil 
sa aj tento problém rozriešiť a to 
tak, že pri školskej budove vykope 
sa veľká studňa, ktorá mimo školy 
aj celú túto štvrt bude zásobovať. 
Podľa projektu mala byt studňa 

strediska na záver tohoto roka. 
A že bude z čoho vyberať tu
šíme, pretože na budúci rok je 
toho v pláne skutočne dosť. . 

Zo spomínaného dokumentu 
vyplýva, že v Devínskej Novej 
Vsi pôsobia: folklórne súbory 
KOBYLKA a GRBARČATÁ, 
spevácke súbory ROSICA -
mužský zbor a cirkevný zbor, 
hudobné súbory NÁTIERKA, 
ROSICA a KOTEX, tanečný 
súbor MEXIKO. V rámci škol-

mladší žiaci B 
Vajnory- D. N.Ves 1:8 
D. N. Ves -Vajnory 3:0 

ltcaliiiGVIkÓ ligca 

4. kolo (26.10.91) 

muži -l. divízia: 

-s-

DP AUTOBUSY Dev. Nová Ves "A"
HBC IPOS 9:6 (3:0, 2:2, 4:4) 
Góly: Križáni - S, Paďour - 3, Kadle
čík -1 

muži- ll. divízia: 
AHK Pekníkova - DP AUTOBUSY 
Dev. Nová Ves "B" S:7 (1 :2, 2:2, 2:3) 
Góly: Eliáš M., Strnád R. - 3, Potisk 
T., Fritz D. - 2 
dorast - l. liga 
TJ. BAZ Dev. Nová Ves- HANCOP 
3:6 {0:2, 1 :2, 2:2) 
Góly: Krásny M., Chandoga 1., Po
pelák L- 1 
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20 m hlboká o priemere 3 m. Ked 
sa dosiahlo 20,20 m hÍbky voda sa 
ešte neobjavila, takže bolo treba 
studňu ďalej prehlbovať. Na vodo
nosnú vrstvu bolo narazené v hÍb
ke 26 m. Tu sa už objavil silnejší 
prúd vody. Na túto studňu bolo 
tiež namontované veterné, čerpa
cie zariadenie, ktoré ženie vodu 
potrubím do nádrže 1 O m3 prie

. strannej a umiestnenej pod stre-
chou školskej budovy. Táto nádrž 
zásobuje nielen školu vodou, ale 
aj celú okolitú štvrt (Grbu), pre 
ktorú bol zriadený zvláštny hyd
rant na ulici pred školou. Neskor
šie (vr. 1930) bolo namontované 
aj ručné čerpadlo na túto studňu, 
lebo často nebolo vetra a nádrž 
sa yyprázdnila behom niekoľko 
hodín. Vzdor tomu, že z tejto stud
ne sa vyčerpá denne veľké množ
stvo vôd, nedostatok sa ešte do
siaľ ani po dlhšej suchote neobja
vil. Značné obtiaže sú len s čerpa
ním. V roku 193S si vykopal po
dobnú studňu na Grbe jeden súk
romník. 

Geologické pomery oblasti 
Dev. Novej Vsi sú teda dosf zloži-

ského a mimoškolského vzda, 
lávania sú možnosti uplatnenia 
v Základnej umeleckej škole, 
návštevou a účasťou na nábo
ženskej výchove, v jazykových 
kurzoch (angličtina, nemčina), 
v kurzoch paličkovania, strihov 
a mexických tancov, alet~.o 
účasťou v krúžkoch STOLNE
HO TENISU, ŠACHU, POHY
BOVEJ VÝCHOVY a ZDRA
VOTNÉHO CVIČENIA ŽIEN. 
V kluboch DOCHODCOV, PA-

liga žiakov: 
TJ BAZ Dev. Nová Ves - SPEKTRO 
2:1 (1 :0, 1 :0, 0:1) 
Góly: Popelák L, Cibula A - 1 

5. kolo (2.11.91) 
muži-l. divízia: 
HC PEGAS - DP AUTOBUSY Dev. 
Nová Ves "A • S:7 (3:2, 1 :0, 1 :S) 
muži - ll. divízia sk. B 
DP AUTOBUSY Dev. Nová Ves "B"
TEHELNÉ POLE 11:3 (5:0, 4:3, 2:0) 
Góly: FRITZ D., POTISK T. - 4, 
ELIAŠ M.- 2, GREGA J. - 1 
dorast- l. liga: 
RYBALKOVA- TJ BAZ Dev. Nová 
Ves 8:9 (6:2, 1:4, 1 :3) 
Góly: KrásnyM.- 6, Dobrovský M.- 3 
tlacl - vol'no OP 

Mladé družstvo Lokomotívy Devín
ska Nová Ves začalo zápasmi l. a ll. 
kola súťaž 111. triedy. 

té. Podklad vodonosnych vrstiev 
tvoria tu íly, ktoré sa utvorili na dne 
miacenného mora, ktoré vyplňo
valo viedenskú panvu a zas.aho
valo svojími výustmi až do Karpát. 
Tieto lly sa nachádzajú v údolf 
Moravy 2-3 m hlboko pod terénom 
a na týchto llovitých vrstvách ležia 
diluviálne a aluviálne nápla'?}l štr
ku a piesku. Na severnej:.čiastke 
obce, okolo-teh:elne a-légit;iťíárskej 
štvrti, vyskytujú sa tieto fÍy pod po
vrchom v hÍbke cca Srn. Táto celá 
štvrt aj s tehelňou leží naS m hru
bých štrkových terciernych vrst
vách z ktorých voda prameni do 
hlbokých umelých jám. Tieto jamy 
povstali využitkovanrm hliny. Me
dzi ily v ú doH moravskom a týmito 
poslednými je výškový rozdiel cca 
1S m, čo možno pripisovať tomu, 
že pri eruptívnom, ale pozvolnom 

· vraštenr treťohornom sa vrstvy 
pôdy pod legionárskou štvrtou 
cca 1S m pozdvihli. Ílovitá vrstva Je 
nie všade rovnako silná, najmo
hutnejšia sa ukazuje okolo te
helne. 

(Pokračovanie v budúcom 6fs/e) 

LIČKOVEJ KRAJKY a Klubu 
CHORVATOV. 

Pre zábavychtivých je tu po
nuka plesov, zábav, bálov, po
sedenie pri dychovke a ďalšie. 

Nebude chýbať ani stavanie 
májov, hudobné a kultúrne fes
tivaly, slávnosti ... 

Ak sa včas dozvieme termíny 
jednotlivých podujatí obyvate
ľov našej miestnej časti i čítate, 
rov radi informujeme a pozve
me. r. 

Družstvo tvorí jeden dospelý, traja 
dorastenci, zvyšok tvoria žiaci. 

Výsledky l. a ll. kolo: 
Spartak Kablo - Lokomotíva DNV 
3:5 
Lokomotíva DNV - Lokomotíva 
MDDM 3:S 

Program dalších kôl: 
111. kolo- 15.11.1991- Hydrostav"B" 
- lokomotíva DNV 
IV. kolo 29.11.1991 - Lokomotíva 
DNV - Šachová škola 
V. kolo -13.12.1991- Dérerova Nsp 
"B" - Lokomotíva ONV 
Vl. kolo • 17.1.1992"- Lokomotíva 
DNV - Spartak Kablo 
VIl. kolo- 31.1.1992- Lokomotíva 
MDDM - Lokomotíva DNV 
VIli. kolo - 14.2.1992 - lokomotíva 
ONV : Hydrostav •s•. 
IX. kolo - 6.3.1992 - Sachová škola -
Lokomotíva DNV 
X. kolo - 20.3.1992 • Lokomotíva 
DNV- Dérerova NsP "B" 

J 



VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno - obyčajná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 0,50 Kčs 
1 písmeno - polotučná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 1 ,- Kčs 
Slová, ktoré majú byf vysádzané tučne treba pod
čiarknuť. 
1/4 strana= 967,- Kčs 
1/2 strana = 1 900,- Kčs 
1 strana = 3 800,- Kčs 

Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane + 
100% 
za uverejnenie na Inej strane ako 6-7 +50% 
za uverejnenie inzerátu pod značkou+ 5% 

zravy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 10% 
pri celoročnej objednávke 20% 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka- Bratisla• 
va mesto: 

č. 8249-062/0200 

Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adrésujte: DEVín
sky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 

lnzértná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krasnoarmejcov č. 14-
z dvora (za poštou). Je otvorená denne od 1400 do 1800 hod. 

Inzertné 
rubriky 

vo o rozmeroch: V•74 cm, dl.•91 
cm, hl.•57 cm. Tel.: 77 88 35 

• Predám vyklápaciu várandu. Tel.: 
638775 

01- Kúpa 
02- Predaj 

• Predám garniže dl. 3,55 m -120,
Kčs, 2,40 m- 120,- Kčs, 2,00 m-
100,- Kčs. Toman, ul. P. Horova 
č. 1, 2. posch. ONV 

03 - Vofné miesta (ponúka, hfadá) 
04 - Služby (ponúka, hfadá) 
OS- byty 
06 • nehnutefnostl (kúpa, predaD 
07 - zoznámenia 
08- rozličné 

• Ladu kombi; Tel.: 82 81 20 
• Predám 9-týždňovú fenku boxera 

bez PP. Tel.: 95 36 68. ' 
• Chladničku Calex 230. Tel.: 76 17 

90. 

~~~--0•1 _•KIIIiÚ•P•A-.",;). ( 03- VOLNÉ MIESTA ) 

• Kúpim jablká Ontário a Jonatán. · 
Tel.: 22 80 86 · 

• Kúpim starý motoqykel. Tel.;· 81 
1300 . 

• Kúpim garáž v Dev. Novej Vsi, 
poprípade na Záluhách, alebo 
v Dúbravke. Tel.: 77 66 40 

' 02- PREDAJ ) 
• Predám za 200,- Kčs, alebo daru

jem za odvoz sporák na tuhé pali-

Mlutny úrad v Devínskej Novej 
Vsi 

prijme 
do zamestnania 

právnika 
do funkcie 

vedúceho organizačno-správne
ho oddelenia. 
Požiadavky: prax min. 5 rokov 
v odbore všeobecné právo. 
Nástup: ihneď, alebo podra do
hody. 
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Firma LUKA' S Vás pozýva. Odevy pre 
všetkých, Istrijská ulica - pred poštou. 
Utorok až piatok 14, OO hod. - 18, OO hod. 

drevené, sústružené 
GARNÍŽE 

od t 20 cm do 4 metrov, jednoduché i dvojbehé 
v cene od 224,· Kčs do 7t3 Kčs 

si môžete už oblecllnalt' 

Prijímame na dr•~v,~ndl!! kn4!»DI4~Y 
(držiaky na dvierka, zásuvky ••• ) podl'a 
vybraného vzoru, alebo nákresu. 

[ 05- BYTY ) 

• Dám do prenájmu 3-izbový byt. 
Tel.: 373486 

• Vymením družstevnú garzónku a 
1-izbový byt za 2 1/2 - 3 izbovýbyt 
aj jednotlivo. Tel.: 7817 51 

( 06 - NEHNUTELNOSTI ) 

• Kúpim menši byt v Bratislave. 
Tel.: 28 21 22 

• Predám vell<ý dvojdom na pod- . 
nikanie. Pred dokončením. Tel.: 
826702. . 

[ 08 - ROZLIČNE ) 
POZOR! POZOR! 
UNI BURZA - Uhrovecká 
č. 2 poriad~ dňa 6. 12. 91 

čak~ú na každého 
kup~úccho, 

ktoaj v čase od 
11. 11. 91 do 14. 12. 91 

urobí nákup nad 20,- KČS 
v obchode 
DEV EX 

Krasnoarmejcov 14 (z dvora) 
za poštou. 

MIKULÁŠSKU zábavu pre 
. deti a ich rodičov. Bližšie 
informácie priamo na bur
ze. 

PH ILIA 
predajňa -l. Bukovčana 8 

ponúka 
• školské potreby 
• poštové známky 
• hračky 
• vianočné ozdoby 

Pondelok - piatok 
1500 

- 18°0 hod. 

Tel.: 73 16 52 

Už 16. 12. 91 sa dozviete 
ktorí 

. tr~a vylosovaní prevezmú 
vianočný darček obchodU 

DEVEX 
Nesabudralte 

od 11. 11. 91 žlad~te pri 
kúpe 

v•anolný lcup6n 

Miestny úrad 
v mestskej časti DNV 

poskytuje 
kopírovacie služby na 

počkanie 

v priestoroch Radnice 
na Istrijskej ulici č. 49 
pondelok: goo • 1800 hod. 
utorok: 700 

• 1580 hod. 
streda: 700 

• 1600 hod. 
itvrtok: 700 

• 1500 hod. 
piatok: 700 -1480 hod •. 

V popoludňajiích hodinách 1400 • 1800 

možno objednávky na kopírovacie služ· 
by uplatniť v obchode DEVEX, Kras· 
noarmejcov 14 (vchod z dvora) 

/ 
Koncipkor 
Na Kaštieli 12 

841 07Bratlslava 
ponúka 

• koncipovanie (žladosll, 
sražnosll a pod.) 
• apretovanie próz 
• lektorovanle próz 
• preklady z an~&llčtlny 
• opisovanie textov stro
jom na počkanie 
• \'Ydávaterskú člnnosr 
Pod vianočný stromček 
knihy: 
Sokoliarske prlbehy, Kocky, 
Kvapky dobra. Najlepšie ho
roskopy ... 

, tel.: 77 88 35 ~ 

Obchod DEVEX 
Sídlisko Stred - Krasnoarmejcov 14 (z dvora) za 

poštou ponúka: 
• hračky (autíčka, magickú • obaly na videokazety 

kocku, šaty pre barbie a iné) • kozmetiku 
• magnetofónové kazety • pracie prášky 

Samsung (90 min.) 35,- • zubné pasty 
• rámy na dioptrické okuliare • detské oblečenie 

f• zarámované obrazy • zarámované obrázky 1 
•l (originály i reprodukcie) s náboženskou tematikou 
• kované svietniky (ako zvončeky) 
• vianočné sviečky rozličných tvarov i farieb 
(• možnosť objednať drevené gamíže a úchytky ) 

Miestne zastupiteľstvo 
miestnej časti DNV 

vypisuje 
ponukové konanie 

na správu a údržbu bytového fondu 
v miestnej časti Devínska Nová Ves. 

Záujemcovia v ponuke uvedú koncepčné 
zámery, formu a obsah správy bytového fondu. --
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Bratislavské (ili\ 13AZ 
aut:ornobilové W 

závody, akciová spolo~nost:' 

Bratislava - Devínska Nová Ves 

Vyrábajú: 

- sťahovače pneumatfk 
- zdviháky pre osobné a nákladné automo-

bily 
- kanálové zdviháky 
- kompresory 
- prrvesnu požiarnu techniku 
- hydraulické ruky 
- ramenové nakladače 
- zdvižné čelá 
- jedno- a dvojnápravové prrvesné vozrky 

za osobné automobily 

Informácie na tel.: 77 55 87 

Navštfvte našu predajňu BAZ na 
konečnej autubusu č. 1 O 1, kde nájdete 
široký sortiment dielov pre motorové 
vozidlá Škoda Rapid a V3S M2. 



z prírodnej 
lekárne 

dnes predstavujeme 

Kostihoj lekársky -
Symphytum officinale L. 

Kosti hoj lekársky je trváca by
lina. Stonka je vysoká 1 m, dutá 
a drsná. Listy sú elipsovité, hru-

. bé, pri stonke zúžené. Kvety sú 
slabofialové, zriedkavo ružové 
alebo biele, zložené do dvojzá
vinkov nachádzajúcich sa na 
vrcholoch stonky. Kalich je päť
početný na báze zrastený, ko
runa je tiež päfpočetná a zras
tená do rúrky. Koreň je vreteno
vitý, mäsitý a dlhý do 0,30 m. 
Zvonka je čierny, vznútra biely 
a hruzovitý. 

Rastlina kvitne od mája do 
septembra. 

Droga. Koreň kostihoja - Ra
dix.symphyti. 
Koreň rastliny zbierame na 

jar (marec), koncom leta (au
gust) alebo na jeseň (novem
ber). Vykopané korene očistí
me, umyjeme a hrubšie nareže
me. Sušíme v tietni alebo v su
šiarni pri teplote do 60"C. Su
šíme rýchlo, lebo pri pomalom 
sušení koreň vznútra sčernie. 
Vysušený. koreň je zvonka čier
ny. a zvnútra biely so špecific
kou vôňou a nepríjémnou ehu
fou. UskladňiJie sa na tienis
tom, vzdušnom a suchom mies
te. 
Účinok a použitie. · 
Droga účinkuje prottzápalo-

Obiednávací lístok 

vo, stimuluje rast buni.$k a pod
poruje regeneráciu tkanív pri 
kostných zápaloch, porane
niach, vykfbeninách, stavoch 
po amputácii, pri zle zrastajú
cich a hlbokých ranách, pri hni
savých ranách, žalúdočných 
a dvanástnikových vredoch. 

V ľudovom liečiteľstve sa 
droga odporúča pri kašli, bron
chitíde, tuberkulóze, materni
cových' a prúcnych krváca
niach, ranách v ústach a v hrd
le, krvácaní ďasien, lymfatic
kých opuchlinách, všetkých 
druhoch poranení, zlomeni
nách a zápaloch. 

Droga sa vnútorne používa 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

vo forme záparu. Dve polievko
vá lyžice nadrobno porezanej 
dorgy z kostihoja lekárskeho 
zalejeme 400 ml vriacej vody;. 
Necháme vyluhovať 8 hodín 
a získaný výťažok precedíme. 

Odvar na vonkajšie použi
tie sa pripravuje z 20 g- drogy 
a 400 ml vriacej vody. Varíme 
1 O minút na slabom ohni. Ne
cháme vyluhovať 30 minút 
a precedíme. Odvar používame 
na obklady a výplachy. 

Poznámka. Pretože obsahu
je pyrolizidínové alkaloidy, kto
ré pôsobia toxicky na pečeň, 
droga sa neodporúča na dlho
dobé používanie! 
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Meno a priezvisko (firma): ....... ............................................................................................................. . 
Ulica: ............................................................................................................................................................. . 
Miesto:......................................................................................................... PSČ ..................................... . 
Datum: .................................................. .. 

podpis (pečiatka) predplatitera 

Na konci roka vylosu)eme troch predplatltefov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32,- Kčs 
štvrťročné predplatné 16,- Kčs celoročné predplatné 64,- Kčs 
Cena časopisu Je vrátane doručenia. 

- Vojak Rósenthal, vy tu v dotazníku 
p~te v rubrike "Príbuzný v zahra. 
ničí" - nikto. A my o vás vieme že 
váš brat žije v Izraeli. ' 
- .No dovoľte, však mám pravdu 
Ten predsa nežije v cudzine. On j~ 
tam doma! 

* * * 
- Máš veľa detí? - pýta sa farár Dež. 
ka. 
- Synka a dcéru. · 
-Chlap ako dub a má len dve deti? 
- No, ale ja som ešte iba· týždeň žena. 
tý! * * * 
- A ty vieš, Helenka, že hreši( možno 
aj v myšlienkach?- vraví matka pät
násťročnej dcére. 
- Viem, mamička, ale to nie je ono. 

Krížovka ] 

Vodorovne: N Tretia časf ta)nlč· 
ky; B/ Benefícia, po slovensky; C/ 
Bývalý obchod v Bratislave; síra; 
medzník; D/ Ryl pluhom; pozn. 
značky áut Luxemburg + Portugal
sko + Kambodža + Maďarsko; E/ Ku- · 
povaf na dlh; na farachu niekoho· 
niečoho; F/ potencia, po slovensky; 
oceán; g/ nárek; MOL • Libéria + 
ŠPZ Dolný Kubín; H/ PZMV - Špa· 
nielsko + Rakúsko; číslica + samo· 
hláska; ŠPZ Rychnov n/Knežnou; 
ŠPZ Olomouc; l/ Prváci v škole učia 
sa zo ... ; J/ Nezoberiem život niko· 
mu; K/ Hroznový strapec, po latin· 
sky; itvrtá časf tajničky; kyslík + 
rím. desať + zn. urán; 

Zvisle: 1) Tretia neznáma veličina 
v matematike; mužské meno; začia· 
tok tajničky; 2) Ale, po nemecky; 
dom na letovisko; bulharsky peniaz; 
3) Druhá litera gréckej abecedy; 
ženské meno; útulok v púšti; 4) La· 
tinská spojka + zn. hliníka; časf Bra· 
tislavy; zabávaj; 5) Opäť; krátka sa· 
mohláska + druhé písmeno abecedy 
+ prvá dlhá samohláska v abecede; 
6) zn. merných jedn.: pont ·• volt + 
meter + liter; úmera v muž. rode; eu· 
dzie mužské meno; 7) zn. pre Ex of· 
fício + en persóne; . okolie-básnicky; 
dom. meno Karola, po česky; 8) Čsl. 
tlačová kancelária; rehora, po latin· 
sky; krár, po latinsky; 9) dlhá samo· 
hláska; žrebovanie; druhá časf ta)· 
ničky. 

Jozef JURčÁK 
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one!i " ČÍ!ill! 

Vážení 
čit:at:elia 

dovol\e mi toto oslove
nie dnes, v predvečer 
sviatkov najkrajších -
Vianočných. 

Chceme, aby boli šťast
né, veselé, radostné, po
kojné ... 

Nuž nebráňme chceniu. 
~?ostarajme sa, aby bolo. 
Ziť, ale v radostnom a 

pokojnom ovzduší, to je 
nielen na~ a •. ,ale odveká 
túžba l'ud$t.;;.á, .Ako realizo
vať túto ~hiích~tnú my
šlienku? i l)'! 

Pokoj t~eba 8hcieť, milo-
väH'io,2~t~rať $~ oň. . . .... 
Možnó;<Sáste)~ie ak4J'rl9-

k~d$' $"~~v,acYame- v,6 svo
ii c'h; ~flfomrenkä'čh'<ld . dets-
tva. · -~ Y<tf: 
Zob~~!D , si príklad ten

tokrát i čistoty detských 
sŕdc, ich vďačnosti za 
v~etko dobré, ich lásky za 
lasku, ich radosti za ra-
dosť. · 

Rozdávajme a budeme 
obdarovaní. 

Verte, že už viera robí 
divy. · 

Verte tomu, čo chcete. 
Robte to, čomu veríte. 
. Dobro, láska a spravodli.: 
Vosť sa Vám vrátia mierou, 
ktorou Vy dokážete rozdá
vať, 

Vel'a síl na ceste seba
Poznávania Vám želá 

vydavateľ 

E ínsky 
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Vážení spoluobčania 
Uplynul už rok od prvých slo

bodných komunálnych volieb 
do miestnej samosprávy. Nadi
šiel čas rekapitilácie jej vý
sledkov, čas, keď treba začať 
porovnávať sľuby s realizáciou. 
Už na prvý pohľad je zrejmé, že 
samosprávne orgány :· starosta, 
miestne zastupiteľstvo , miestna 
rada a komisie miestneho 
zastupiteľstva spolu so svojími 
výkonnými zložkami: miestnym 
úradom i miestnym kon
trolórom majú práce viac pred 
sebOu ako za sebou. 
Činnosť samosprávy bola sil

ne obmedzená nadostatkom fi 
nančných prostriedkov v r. 91 
najmä z dôvodu nízkeho podie
lu z daní pre mestá a obce zo 
štátneho rozpočtu ako i zdrža
ním splácania miestnych po
platkov z dôvodu zákonných le
gislatívnych zmien. Svoj čas si 
vyžaduje i zabehnutie mecha
nizmov samosprávy a ich pôso
benie vo všetkých smeroch. 
O náročnosti tohto obdobia i ná
rokov svedčí i to, že z celkové
ho počtu 30 poslancov zvole
ných do miestneho zastupite ľ-

stva už štyrom zanikol ich man
dát. Nečakanou brzdou sa stal 
aj Štatút hL m. SR Bratislavy, 
ktorý mestské časti postavil 
viacmenej do úlohy správcov 
mestského majeiku;) !Jľi\súčas
nej delbe pr~voi'pôéí(fť~odpo 
vednosti a finač [lych ~d'rojoch 
medt i"hlavným mestômA3ratis
lavou1:~ko éel~om ~ j~tjednotli
vých mé$tt kych čast í, je nutné 
začať uva:Žqyať' 'ci.j~, účelné · na
ďalej zotrvá\/at.,x \!Ômto celku, 
alebo sa osarrio'statniC Veď 
Bratislava si voči Devínskej No
vej Vsi plní povinnosti len pri 
zabezpečovani hromadnej au
tobusovej dopravy, likvidácii tu
hého domového odpadu a sprá
vy cestných komunikácií l. a ll. 
triedy. 

Dostavba infraštruktúry na 
sídliskách Kostolné a Podhor
ské viazne na nedostatku finan
čných prostriedkov mesta 
i zlom hospodárení s nimi Ge
nerálnym investorom Bratisla
vy. A tak ďalej čakáme na kom
pletné odovzdanie do užívania 
Základnej školy na uL Horova 
i na dokompletizovanie Mater-

Šťastné a veselé p režitie Via11o č ných sviatkov v ra
dosti, láske a pohode Vám želá 

r edakcia 

inform~čno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVINSKA NOVÁ VES 

Číslo : 9 Cena: 4,50 

skej školy na ul. Horova a zdra
votného strediska na Podhor
skom. Dokončenie terénnych 
úprav na oboch sídliskách bolo 
dohodnuté pre nedostatok fi 
nancií v zjednodušenej podobe. 

Rozostavené nákupné stredi
sko bolo len teraz konečne pre-

(dokončenie na druhej strane) 

VOLKSWAGEN 
zač ína 
Prvé Pasaty už v decembri 9 1 
Slávnostné otvorenie výroby fir-

my VOLKSWAGEN Bratislava so 
sidlom v Devinskej Novej Vsi bu
de 21. decembr~ 91. 

Začínajú s pŕo~ramom montá
že osobného vozidla PASAT. Pr
vé dve vq~idlá\ kto{~ práve v tento 
deň opus@J:Y.ÝľO.~pé Jipky odo-
~~~ fy . t!f~~;;::ÄrP;;;.~~~anitárne 

Pre rok, 1~~2 uvažuje fi rma 
Volkswagen s kapacitou cca 3 000 
vozidiel a prípravou technologic
kých podmienok výroby prevodo
viek vozidiel Pasat pre výrobnú 
spotrebu koncernu Volkswagen 
Bratislava. 

Týmto sa začína velkolepý pro
gram realizácie výroby automobi
lov a ich súčastí v podmienkach 
Slovenskej republiky. 

-pk-

Pozvánka 
Dovorujeme si V as pozvať na 

slávnos.tné otvorenie Domu kultú
ry v Devíne 
7. XIL 1991 o 1700 hodine 
Program: 
o 17 00 hod. v klubovni 

vernisáž výstavy devínskych výtvar
níkov 
Zuzana Bachoriková, Oto Bacho· 
r ík, Igor Čierny , Adela Jakabová, 
Rudolf Palyo, Milan Kosmel , Gab
riela Luptáková, Jozef Lupták, 
Soňa Pavleová, Ivan Pavle, Peter 
Strassner, Bohuš Ševčík . 
Účinkujú : Peter Mikuláš, ludova 
hudba Mirka Dudíka 
o 19 oo hod. v spo l očenskej sale 
Mikulašska zábava 

Účinkujú : coun try skupina Podval, 
moderný tanec · Street Gang 
do tanca hra skupina Simax 
Dnrn Kultury Devin, Rytierska 2, Bra
tis iava 
tel : 77 65 87 
autobus č . 29 spod mosta SNP 



Vážení s 
(dokončenie z 1. strany) 

dané súkromným podnikateľom 
- naším občanom. Verím, že 
stavbu dokončia a sprevádzku
jú ju rýchlosťou akú sme od 
štátnych podnikov nemohli 
očakávať. 

Koncepcia rozvoja mestskej 
časti, schválená v septembri 
t. r., vytvára základné predpo
klady pre architektonické 
a funkčné dotvorenie Devínskej 
Novej Vsi v súlade s potrebami 
občanov. Schválením koncep
cií kultúry a telesnej výchovy 
a športu boli rené základ-

~ú~{:~:i~~,!~;:~~:~~~ 
miestna príspevJ<§vá organizá
cia "Centrum pre voľný čas". 

V nadväznosti na potreby 
školských kapacít v budúcich 
rokoch, tak ako vyplývajú z de
mografie sčítania ľudí, zabez
pečujeme v spolupráci s Ob
vodnou školskou správou, vý
stavbu ďalších dvoch základ
ných škôl. V detských jasliach 
na lstrijskej ulici, vzhľadom na 
ich nevyťaženosť, boli dočasne 
umiestnené deti materských 
škôl, ktorých kapacita je nedos
tatočná. 

V pamiatkovej zóne v starej 
časti na lstrijskej ulici uzatvára
me postupne dohody o prenáj
me najmä na účely služieb 
(pekáreň, kaderníctvo, kozme
tika, kvetinárstvo). Celý proces 
závisí od po.stupného usporia
dania vlastoíqkych pomerov 
a odovzdávar)ja objektov do 
správy ..• q)E:)Stsk~j časti zo strany 

:~~~~ť~~~~~~.,;~: 
nou kontrÓlbú sme začali pôso
biť zatiaľ najmä na zlepšovanie 
životného prostredia a vzhľadu 
mestskej časti. Zlepšenie eko
logických podmienok je najmar
kantnejšie v časti Grba, kde 
bola dokončená kanalizácia. 
Neľahkú situáciu sociálne 

slabších skupín a prestárlych 
občanov riešime jednorázový
mi sociálnymi podporami. Cha
ritatívnymi zbierkami pomáha
me aj ťažko postihnutým oby
vateľom Chorvátska, pre kto
rých máme pripravené i ubyto
vacie kapacity. 

Najhoršia situácia je v oblasti 
služieb pre obyvateľstvo. Neda
rí sa zatiaľ úspešne nahrádzať 
monopol Jednoty. Malé pre-

l 
.. 
l 

dajne, stánky a butiky určite 
nemôžu pokryť potreby všet
kých našich občanov. Najväč
ším problémom zostáva ne
existencia vhodných priesto
rov. 

S touto strllčnou rekapitulá
ciou výsledkov iste z nás nemô
že byť nikto spokojný. Stojí pred 
nami veľa náročných úloh. 

Prosím Vás všetkých o trpez
livosť, pochopenie a najmä ak
tí~nu spoluprácu. Absentuje 
nam najviac občianska aktivita 
pri hľadaní riešenia našich spo
ločných problémov. 

Som rád, že sprostredkovate
ľom sa stáva práve "DEVínsky 
EXpres", začo úprimne ďaku
jem vydavateľovi a jeho spolu
pracovníkom. 

Vážení spoluobčania! 
Blížia sa Vianoce, sviatky 

pokoja, radosti a lásky. 
Sviatky tak hlboko ľudské, že 

sa ich v civilizovanej Európe 
nikde nepodarilo zlikvidovať 
žiadnej totalitnej moci. 

Prajem Vám všetkým ich pre
žitie v kruhu najbližších v ov
zduší vzájomnej úcty a toleran
cie. Ten, ktorého narodenie 
budeme sláviť, prišiel preto na 
svet, aby spasil všetkých ľudí 
bez rozdielu. 

Ing Marián Jurčák 
starosta 

Mielny úrad v Devíne pripravil 
pre deti Mikulášsky večierok 6. 
decembra od 1700 do 2000 hodiny v 
novom kultúrnom dome (oproti 
kostolu). 

V programe vystúpi pán Hraška 
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~o~hodli sme sa od prvého čísla budúceho roka vyjsť v ú 1 
rod1nam s malými deťmi. Stáva sa, že zostane po malých d!/ety 
celkom zachované šatstvo, hračky, pomôcky... ocn 

DEVínskeho 
~ladé mamičky, ak nemajú 

moznosť veci odložiť mladším 
súrodencom, rodine, alebo zná
mym - putujú po burzách a nie 
vždy s úspešným výsledkom. 

O čo pôjde? Napriek finančným 
problémom, spojeným s vydáva
ním nášho časopisu, sme sa roz
hodli od prvého čísla bubúceho 
roka umožniť mladým rodinám 
uverejňovať inzerciu v našej mini
burze zdarma. Teda, ak ponúkate 

ale~o hľadáte detské oblečenie 
hracky, veci pre deti, využite na· ' 
bezplatné služby. se 

Te~t. i.nzerátu stači odovzdaf 
v naseJ mzertnej kancelárii v ob 
c~??e D~_VEX za poštou a v naj: 
b!azsom c•~!e ho bezplatne uverej. 
mme. Stac1 uviesť čo ponúkal 
(u oblečenia treba uviesť velkos~ 
a adresu, alebo telefónne číslo 
k~e mož?o výmenu, predaj, čÍ 
kupu realizovať. 

Verí"?e, že využijete naše služ. 
by a nam sa podarí aspoň jednu 
starosť vám uľahčiť 

Sídlisko Stred- Krasnoarmejcov 14 (z dvora) za 
poštou ponúka: 

11 hračky (autíčka, šaty 
pre Barbie a iné) 

., magnetofónové kazety 
Samsung (90 min.) 35,-

• rámy na dioptrické okuliare 

e obaly na videokazety 

• kozmetiku 

" pracie prášky 
e zubné pasty 
11 detské oblečenie 

• zarámované obrazy e zarámované obrázky 
(originály i reprodukcie) s náboženskou tematikou 

• kované svietniky (ako zvončeky) 
• vianočné sviečky rozličných tvarov i farieb 

(• možnosť objednať drevené gamíže a úchytky 

V pôvodnom rozvozovom pláne 
Ymky (ako firmy, nielen predajne 

v ONV) sa zmenili požiadavky na 
množstvá fl'aškového mlieka. Sú
časné nízke požiadavky ostatných 

ško vé 
vlastných predajní núti firmu zabez
pečovať tento dovoz prostredníc
tvom dovozcu, ktorého nároky na 
prepravné by zvýšili cenu mlieka, 
alebo predajňa by mala z tohoto sor
timentu stratu. 

S predajom mlieka vo fl'aškách 
začala predajňa potravín na Istrii· 
skej ulici. Je teda predpoklad, že 
dokáže uspokojil záujemcov. 

Predajňa Ymka upozorňuje zá
kazníkov, že litrové mliekové fl'ašky 
môžu odovzdávať do 1 O. 12. 1991. 

p 

so svojimi bábkami, moderovať 
bude populárna Paťa Jariabková 
medzi deti zavíta "ozajstný" Miku~ 
láš a záver bude patriť minidisko
téke. 

pk 

Rozšírenie 
činnosti 

DENOV A- príspevková orga
nizácia mestskej časti ONV, 
bola zriadená vo februári 
roka. Predmetom jej činnosti 
boli: čistota a údržba 
priestranstiev, stavebné 
sklenárske práce (zatiaľ nepro
pagované - pozn. 
prenájom stavebného 
a mechanizmov, drobné 
pravné služby, pneuservis 
(funguje, či je zrušený, malLM' 0:1 

redakcie), kopírovanie. 
Miestne zastupiteľstvo 

schválilo rozšírenie predmetu 
činnosti DENOW o : 
- správu komunikácií, mestskej 
časti ONV, 
- správu detských ihrísk, telový
chovných a športových zaria
dení, 
- správu miestnej zelene, 
- prenájom veľkokapaci! 
kontajnerov pre inertný 
a likvidáciu odpadu. 

tterejných priestranstiev 

11 zimnom období. 

Zimnú údržbu verejných prie
stranstiev a zjazdnosť vozoviek , 
okrem chodníkov zabezpečuje 
podľa osobitného programu orga
nizácia poverená hlavným mes
tom. prípadne mestskou časťou, 
ktorá vykonáva podľa potreby 
posýpanie povrchu vozovky iner
tným materiálom, zhŕňanie , plu
hovania a opitbf snehu. Prednost
ne sa :~;aqäipečuje zjazdnosť 
hlavných kľ,ižo~atiek, výpadových 

g~~ ... ~~~J:~ľi:: 
sneh odvážajú na skládky, ur

čené Magistrátom hlavného mes
ta SR Bratislavy, alebo Miestnym 
úradom mestskej časti, vlastníci 
aj správcovia nehnutel'ností a ve
rejných priestranstiev sú povinní 
odviesť sneh na určené skládky. 

(a) Schodnosť chodníkov je 
povinný zabezpečiť vlastník 
(správca alebo uživatel) pril'ahlej 
nehnutel'nosti. Chodník hraničí s 
nehnutel'nosťou aj vtedy, keď 
medzi ním a nehnutel'nosťou je 
pruh pozemku slúžiaci iným, ako 
komunikačným účelom. Nerozho
duje tiež, či je takýmto pruhom po
zemku rozdelený i samotný chod
ník. Za chodník sa považujú tiež 
schody • alebo cesta upravená 
v podobe schodov. Pri pochybno
stiach, komu náleží čistiť určité 
miesto, rozhodne starosta mest
skej časti. 

(b) Chodníky je nutné čistiť 
po celej šírke, pokiaľ ich oddele
nie od vozovky alebo komunikácie 
je zretel'ne Výškovo alebo vodo
rovne označené. Na miestach, 
kde chodník vyznačený nie je, tre
~.a .čistiť pruh šírky 1,5 m prilieha
JUCI k nehnuteľnosti 
. (c~ Schodnosť chodníkov sú po

VI~nl udržiavať v čase prevádzko
VeJ doby i prevádzkovatelia ob
chodov, služieb, hotelov, r~št
~uračných a pohostinských za
riadení a pod. (pri rozostavaných 
sta~bách - stavebné organizácie), 
hoci n1e sú vlastníkmi (správcami 
alebo užívatel'mi) pril'ahlej ne
hnutel'nosti). 

(d) Chodníky treba zbavovať 
s~ehu a v prípade námrazy aj 
~lackrát za deň a to v celej šír
~· Sneh a námraza sa zhŕňa na 

~ r~j vozovky do hromád, pričom 
k~ravca. nesmie zatarasiť vpusty 

naiiZac1e, aby sa v prípade 
Od " p .maku zabezpečil odtok vody. 

n tvorení pol'adovice musí správ
ca chodníky posýpať inertným 

materiálom (piesok, drvina) a nie 
chemicky. 

(e) Ak napadne sneh v noci, 
alebo ak sa vytvorí v noci námra
za, musí správca chodníky očis
tiť najneskôr do 06°0 hod., bez
pečnú schodnosť musí zabezpe
čiť minimálne do 21°0 hod. 

Pri väčších snehových, alebo 
námrazových kalamitách, keď 
organizácia poverená zimnou 
údržbou by nestačila vlastnými si
lami a prostriedkami zabezpečiť 
nevyhnutnú schodnosť a zjazd
nosť verejných priestranstiev, 
môže starosta mestskej časti ulo
žiť právnickej, alebo fyzickej oso
be povinnosť poskytnúť osobnú 
alebo vecnú pomoc, ak osobitný 
predpis nestanovuje inak. Práv
nická alebo fyzická osoba, ktorá 
poskytla osobnú alebo vecnú po
moc, má právo na úhradu účelne 
vynaložených nákladov. Toto prá
vo môže uplatniť do troch mesia
cov odo dňa zistenia nákladov 
najneskôr 
do dvoch 
rokov od ich 
vzniku na 
Miestnom 
úrade, inak 
toto právo 
zanikne. 

Pri od-
straňovaní 
a hromade
ní snehu 
musí správ
ca dbať na 
to, aby ne
zatarasil 
prechody 
cez jazdnú 
dráhu alebo 
príchody a 
vjazdy do 
budov, plo-
chy potrebné na nakladanie a vy
kladanie tovaru, paliva, odvoz do
mového odpadu a pod. 

Odvoz snehu zhrnutého do hro
mád vykonáva organizácia pove
rená výkonom zimnej údržby. 

Doplnok: 
Ak povinná právnická alebo fy

zická osoba nezabezpečí čistotu 
a poriadok v zmysle tohoto Všeo
becne záväzného nariadenia, 
môže to z poverenia Miestneho 
úradu vykonať iná organizácia na 
náklady zodpovednej právnickej 
alebo fyzickej osoby. O náhrade 
nákladov rozhodne starosta mest
skej časti. Povinnosť zaplatiť po
kutu podl'a tohoto Všeobecne 
záväzného nariadenia tým nie je 
dotknutá. -ak- 0 

:- lf!~t1erit-H:eva:'ačnosti1Jie 
'na:jt11WiJianejšie znrlšae 
va•ačnas~ 

BEEOHER 
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V záujme životného 
prostredia. 

Oceňujem propagačný význam 
šírenia informácií prostredníc· 
tvom nášho časopisu, preto sa po
stupne chcem podrobnejšie ve
novať problematike územného 
plánovania a investičnej výstavby 
v obci. 

Jedným z najzávažnejších bo
dov schválenej koncepcie rozvoja 
miestnej časti je budovanie ob
čianskej vybavenosti. Stav, v kto
rom sa občianska vybavenosť 
dnes nachádza, v situácii po sil
nom ochromení funkcie starého 
jadra (rozsiahle asanácie a zložité 
majetkoprávne vzťahy okolo za
chovaných objektov) a jej nevybu· 
dovaním v novom sídlisku, je kri
tický. Uspokojovanie okamžitých 
životných potrieb obyvatel'ov, for
my umiestňovania provizórnych 

stánkov 
s ambulant
ným preda
jom, nás ako 
tvorcov život
ného prostre
dia nenapÍ
ňa spokoj
nosťou a je 
čoraz častej
šie vystavo
vané opráv
nenej kritike 
spoluobča
nov. 

Preto vy
chádzame 
v ústrety 
(spolu s byto
vým druž-
stvom) pod
nikateľom 
uchádzajúcim 

sa o prenájom nebytových prie
storov v obytných domoch a sna
hám upraviť pre distribučné účely 
rôzne preluky, výklenky a nevyu
žité priestory,samozrejme za spl
nenia zvýšených estetických a hy
gienických požiadaviek. 

Okrem toho Však uvádzame do 
života my~lienki.J vytvorenia a oži
venia ~á~~prie>/špolqčenského 
centra.~! noy9rn s[(jJisku - pred ne
dokončeným ( v súčasnej dobe 
privatizoiläným ) nákupným stre
diskom a objektom 50, so všet
kými prvkami námestia, s dobudo
vaním prenajímatel'ných objektov, 
trhoviskom, rekonštrukčnými, 
zhromažďovacími a oddychovými 
plochami s pestrou škálou zaria
dení drobnej architektúry a prírod
ných prvkov. Popri tomto zámere 
budú doriešené chýb~úce do
pravno-zásobovacie plochy a 
prevádzkové priestory tak, aby 
nenarúšali vzhl'ad, životné pro· 
stredie a základné funkcie a 

vzťahy v danej lokalite. Tento po
lyfunkčný priestor by mal po
zvol'ne prerastať do súbežne do
budovávaného jadra v starej obci -
lstrijská ulica s centrom pri pošte, 
a to po dvoch líniách: po Eisnero
vej ulici okolo plánovanej obchod
no-remeselnej zástavby a okolo 
cintorína - po pešej trase s dotvo
rením nástupov do cintorína, 
s parkovou úpravou jej okolia a 
drobných zariadení až po Hradíš
tnú ulicu. 

V snahe prinavrátiť život - revi
talizovať - pamiatkovú zónu (lstrij
ská ul., Grba, Slovinec) budú 
mnohé priliehavé (remeselné a 
základné zásobovacie) podnika
teľské aktivity orientované do jes
tvujúcich objektov a stavebných 
prelúk. Z konkrétnych spomeniem 
predajňu základných potravín na 
Grbe, ktorá b.ud& situovaná na 

~=r~~sh~~~~~f~~~~~o~. (~~žeočvka~} 
op~oti obje~tu iij~terskej škôlky. 

Dalším hlycným priestorom, 
ktorý v obci riešime v rámci do
pravno-urbanistickej štúdie je 
budúci športovo-rekreačný areál 
na Mlynskej ulici, pri potoku Mláka 
(skladový areál VHS). Vrámci 
riešenia kolíznych dopravných 
bodov (bez asanácií jestvujúcich 
objektov) bude v tejto lokalite vy
tvorená rekreačná zóna s nástup
ným nákupne-obslužným zariade
ním. 

Pre časf obce Kolónia a pláno
vané stavebné aktivity pri závode 
BAZ počítame s dobudovaním 
prednádražného priestoru ako ná
kupne-spoločenského centra vyš
šieho významu, ktoré vhodne do
plnia novovznikajúce atraktivity 
(hotel, reštaurácia, ... ). Jednotnou 
snahou pri budovaní objektov 
občianskej vybavenosti je ich 
vhodný výber, lokalizácia, dosta
točne hustá sieť s krátkou do
chádzkovou vzdialenosťou, !'ah
kou dopravnou dostupnosťou, ich 
estetické zakomponovanie v pro
stredí a doplnenie prvkami drob
nej architektúry a zelene, ktoré sa 
uplatnia v celkovom dotváraní 
prostredia. 

Pri spracovaní jednotlivých 
etáp výstavby prinesieme ďal'šie 
informácie - opäť očakávame ak
tívnu spoluúčasť občanov - pod
nikatel'ov, ich námety a iniciatívu, 
ktorá v značnej miere môže pri
niesť urýchlenie ich realizácie. 

Ing. arch. Eva Vargová 
predsedníčka komisie pre 
Výstavbu a architektúru 
pri MZ Dev. Nová Ves 
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Návrh rozpočtu mestskej časti 
Mietne zastupiteľstvo schválilo 21. 11. 1991 

návrh predbežného rozpočtu miestnej časti D. N. 
Ves na rok 1992. Predkladá ho na pripomien
kovanie občanom. Pripomienky možno odovzdať 
do 31. 12. 1991 na miestnom úrade O. N. Vsi, 
lstrijská ul. 49. 

Vnútorné členenie rozpočtu mestskej časti 
Devínska Nová Ves na rok 1992. 

A/ VLASTNÉ PRÍJMY v tis. Kčs (spolu) 

l. Domová daň 
ll. Daň z príjmov obyvateľstva 
111. Miestne poplatky 

- lokalizačný poplatok 
- za zaujatie verej. priestr. 
- z predaja alkoholu a tabakových 
výrobkov 

IV. Nájomné 
V. Tržba z predaja majetku 
Vl. Podiel na dani zo mzdy 
VIl. Podiel na dani z objemu miezd 

poľnohospodárskych podnikov 
VIli. Pokuty 
IX. Dobrovoľné príspevky, dary 
X. Iné príjmy 

Príjmy spolu: 

B/VÝDAVKY 

l. Vodné hospodárstvo 
- úprava potoka 
- projekt vodohos. riešenia 

ll. Oprava, údržba, rekonštrukcia 
telekomunikácií 
- údržba a čistenie komunikácií 
- oprava komunikácií ', 
- výstavba chodníkov · ' 
- zimná údržba a čistenié komun. 

111. Vzdelávanie zamestÓandov MČ 
. ~ ľk~~~~~~o;a6ô~~~f~ ;;:J\r:lťmi;rt~<~;, 
- vzdelávanie pos 

IV. Rozvoj telovýchovy a športu 
• príspevky organizáciám na športovú 
a telových. činnosť 
- rozvod úžitkovej vody (polievanie) 
- rekonštrukcia športových plôch 
- prevádzkové mzdy 
- údržba športovísk - energie 
- prevádzka športovísk - energie 

V. Informačná činnosť 
- príspevok DEVEXu 
- kartografia MČ 
-údržba a oprava MR 
- miestne názvy a označenie 

Vl. Starostlivosť o pamiatky 
- rekonštrukcia objektov PZ 

. - príspevok na rekonštr. kostola 
- opravy pomníkov 

VIl. Kultúrne, spoločenské a klubové 
zariadenia 
- prevádzkové náklady kult. zar. 

180 
1.500 
6.400 
5.500 

500 

400 
500 

10 
8.240 

1.950 
200 

10 
10 

19.000 

300 
100 
200 

1.61 o 
760 
500 
100 
250 

60 
30 
30 

887 

377 
130 
200 

80 
36 
64 

148 
48 
50 
20 
30 

550 
150 
200 
200 

1.193 
504 

- vybavenie obradnej siene 
- príspevok na Chorvát. festival 
-ZPOZ 
- prevádzkové mzdy 
- kultúrne programy 
- príspevok na činnosť PO 
- klubové zariadenia , 
- nákupy a réžia 

200 
20 
15 

248 
100 

15 
51 
40 

VIli. Školské a predš 
-príspevok 

950 
900 

20 
30 

503 

-príspevok 
-príspevok 

IX. Sociálna 

x. 

Xl. 

XII. 

- mimoriadne 
- príspevok na stravu soc. odk. ob. 
- podujatia pre starších občanov 
- pohreby opustnených 
Starostlivosť o čistotu 
- starostlivosť o verej. zeleň 
- odstraňovanie komun. odpadov 
Verejnoprospešné služby 
- príspevok DENOVE 
Správa MČ 
- mzdy a odmeny 
- OON - robot. profesie, dohody 
- režijné náklady materiál 
-opravy a údržba ZP, stroje, zar. 
-poštovné 

478 
10 
10 
5 

1150 
1.000 

150 
100 
100 

2.203 
1.180 

50 

- prevádzkové náklady - energie, telef. 

180 
35 
60 

220 
- ostatné služby výrob. povahy 
(doprava, tlač) 
- príspevok na stravu zamestn. 
-cestovné 
- nemocenské poistenie 
-vybavovanie MÚ- ZP, software 

30 
30 
40 

118 

260 
XIII. Poslanci a komisie MZ 120 
XIV. Reprezentácia MČ 50 

- dary 1 O 
- suveníry 1 O 
- pohostenie 1 O 
- ceny na šport. a kult. podujatia 1 O 
- rezerva 1 O 

xv. Výstavba 31.905 
- zriaďovanie trhovísk 40 
- oprava požiarnej zbrojnice 65 
- nové chodníky 1 OO 
- oprava kultúrneho strediska 150 
-vybudovanie .... , .. ·.··· Mýtnice 200 

· · · ·· · · · vrchu 300 

šport. haly 600 
KS 650 

prelúk-pošta 750 
lstrijská, MHD, preložky komun. 
- dotvorenie sídlisk - cyklotrasy, ihriska 950 
- združená drobná výstavba, obratisko 
MHD, parkoviská 2.000 
- kanalizácie lstrijská, Slovinec 8.000 
- kanalizácia Kolónia 17.400 
- ostatná kanalizácia 700 

KORENIE ŽIVC>TA 

Máme sa síce horšie ako v lani, ale nie 
tak zle, ako sa budeme mať o rok 
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Vážení spoluobčania! 

Pripojte sa k výzve miest. 
neho úradu Devínskej nove· 
Vsi a pomôžte vojnou postih~ 
nutým Chorvátom. 

Pomôžte 
AKO? 

1. Finančným príspevkom 
2. Zimným ošatením 

Možno odovzdať v pracov. 
né dni na miestnom úrade Is. 
trijská č. 49 do 16-tej hodiny. 

Od 16 - do 22 hod. v pries. 
toroch veľkej sály Kultúr
neho strediska na lstrijskej 
ulici č.2. 

V sobotu a nedeľu od 13 do 
18 hod v priestoroch malej 
sály Kultúrneho strediska na 
lstrijskej ul. č. 4. 

Zbierka trvá až do odvola
nia. 

Obyvatelia, ktorí majú 
možnosť zabezpečiť opateru 
v rodine nech nahlásia nasle
dovné údaje: Meno, bydlis
ko, číslo telefónu a· počet 

osôb, ktoré sú ochotní prij ať 
na opateru. 

Tieto údaje možno nahlá
siť na vyššie uvedených ad
resách. 

ĎAKUJEME 

Miestne zastupitel'stvo 
D. Nová Ves 

vypisuje konkurz na 
obsadenie riaditel'a 

príspevkovej organizácie 

"Centrum pre vol'ný éas". 

Podmienky: 
-minimálne 
stredoškolské 
vzdelanie 
-minimálne 5 rokov 
praxe v oblasti kultúry 
-umelecké 
angažovanie 
- organizačné 
schopnosti 
-znalost' cudzích 
jazykov vítaná 
- dokladovanie 
životopisu, výsledkov 
doterajšej činnosti 
v oblasti kultúry. 

Uzávierka prihlášok: do 
25. 12. 1991 . 

Bližšie informácie na 
miestnom úrade v Devín
skej Novej Vsi, lstrijská ul. 
49; č. tel.: 77 72 50 

Ešte o pôde 
oo pozornosti držitel' om 

pol'nohospodárskej pôdy. 
Zákonom č. 229/91 Zb. o pornohos· 

podárskej pôde bolo v 1 6 ods. 1/d 
zrušené vlastníctvo jednotných rorníc
kYch družstiev k majetku bývalých u r

bárnikov. 
Aj v našej obci prišlo v roku 1949 po 

založení jednotného rorníckeho druž
stva k prevodu majetku bývalých urba· 
ristov do vlastníctva JRD v zmysle 
zákona č. 81/1949 zb. SNR. 

Tieto pozemky je družstvo povinné 
vrátiť na základe výzvy oprávnenej 
osoby (organizácie), pričom je potreb
né o toto právo požiadať pozemkový 
úrad najneskôr do 31 . XII. 1992. 

Pretože však miestna organizácia 
spolku bývalých urbarialistov vyššie 
uvedeným aktom zanikla, je nevyhnut-1 

né obnoviť existenciu Spolku bývalých 
urbarialistov v našej obci. 

Aby sa mohlo tak stať je potrebné, 
aby najmenej na päťdesiat percent 
podielov prihlásili pozemnoknižnl spo
luvlastníci, alebo ich dedičia. Títo po
tom budú oprávnen l vytvori( - obnoviť 
existenciu Spolku bývalých urbarialis
tov, ktorého yýbor bude potom opráv
nený uplatni( nárok na vrátenie majet
ku. Ide o vlastníctvo spoločných pa
sienkov. 

V našej obci je spoločný majetok 
rozdelený na 1096 podielov, z ktorých 
mnohí naši občania vlastnia niekoll<o 
(spravidla 6 až 14 ha ba i viac). Toto 
svoje podielnictvo majú majitelia za
knihované v pozemkovej knihe buď 
v samostatnej vložke , alebo v spoloč
nej vložke s ďalšími svojimi pozemka
mi. 

Aby teda mohlo prísť k obnoveniu 
činnosti miestneho Spolku bývalých 
urbarialistov, vyzývame touto cestou 
všetkých podielnikov alebo ich dedi
čov, aby sa prihlásili na miestnom úra
de v devínskej Novej Vsi a svoje vlast
níctvo (alebo vlastníctvo svojich pred
kov) k spoločnému vlastníctvu urbár· 

•••••••••• 
Šetrite peňaženky 
V súvislosti s blížiacimi sa 

sviatočnými dňami Vianoc ne
zaškodí upozorniť svojvolných 
samozásobyteľov vianočných 
stromčekov, držiacich sa zá
sady "čo neukradneš to ne
máš", že ok;em n~riadenia 
0 povinnosti ochrany zelene, 
~latí aj obyčajný pokutový po
~adok proti takýmto praktikám. 

en by mal byť riadne vysoký, 
aby sviatky pokoja a radosti, už 
Vprípravnej fáze dokázali-navo
di! tú správnu atmosféru bez 
navodu "Cioveče, učloveč sa". 

p 

skeho majetku preukázali akýmkoľvek 
dokladom, najlepšie však výpisom 
z pozemkovej knihy. 

Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi 
v krátkom čase zvolá verejnú schôdzu 
bývalých urbarialistov, kde bude po
drobne vysvetlené, aký postup bude 
potrebné zachova( za účelom preuká
zania spolupodielníctva. 

-DvA-

Vel'ká láska sa .rodí z 
poznania osoby alebo 
veci, ktorú ·milujeme. 
Ak ju nepoznáš, nemô
žeš ju .milova( - iba ak 
skromne 

LEONARDO DA VINCI 

Miestne zastupiteľstvo Brati
slava staré mesto zriadilo 
v rámci rozširovan ia služieb 
obyvateľstvu nové zariadenie 
sociálnej starostlivosti na Cin
torínskej ul. č. 2 (Budova za 
Obchodným domom Prior). 

"Detské 
Účelom tohto zariadenia je po
skytovanie celodennej odbor
nej zdravotnej a výchovnej sta
rostlivosti, stravovania a v prí
pade potreby aj prechodného 
ubytovania pre deti vo veku od 6 
mesiacov do 6 rokov. 

Služby ponúkame predovšet
kým mladým rodinám pre rôzne 
prípady potreby, napr." 

- rodič , ktorý sa stará o neza
opatrené dieťa potrebuje ab
solvovať kúpelnú liečbu , hospi
talizáciu v zdravotnom zariade
ní, 

- matka sa rozhodne využiť 
možnosť pracovať popri rodi
čovskom príspevku v zmysle 

INFORMUJEME 
OZNAMUJEME 

Drobnič~y 
z miestneho zastupitel'stva 

• Poslaneckého mandátu sa 
na vlastnú žiadosť vzdal pán 
Drozda. Zároveň sa vzdal člen
stva v komisii dopravy obchodu 
a služieb. 
• Pani Silvia Sedláčková, ná
hradníčka, zložila predpísaný 
sľub. 

• Miestne zastupiteľstvo 
schválilo koncepciu rozvoja te-

Zateká 
V redakcii nám zazvo

nil telefón :"Zateká mi 
okolo komína. Obchod a 
služby ponúkate, nevie
te poradiť ?" 

- Nevedeli sme. A ško
da, že sme si nepozna
čili meno, adresu, alebo 
aspoňčíslo telefónu. 
Iste sa nájdu v Devín
skej klampiari, ktorí by 
vedeli obyvatel'ke 
zrejme rodinného dom
ku poradiť. Kontakt radi 
sprostredkujeroe. 

r 

zákona č. 382/1990 Zb. o rodi
čovskom príspevku ak jej prí
jem nepresiahne 800.-, Kčs 
mesačne, 

- rodičia si potrebujú vybaviť 
rôzne úradné záležitosti, absol
vovať bežné lekárske vy-

centrum" 
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šetrenia, zabezpečiť nákupy a 
v iných súrnych a havarijných 
prípadoch, keď nemajú mož
nosť zveriť svoje dieťa do od
bornej starostlivosti. 

Poplatok za poskytované 
služby sú na 1 hodinu vo výške 
12 ,-Kčs., v prípade potreby po
dávania stravy, rodič uhradí 
hodnotu stravnej jednotky. 

Bližšie informácie poskytuje 
vedúca zariadenia osobne. 

Pevne veríme, že ponúkané 
služby využijete a v prípade 
potreby zveríte svoje deti do rúk 
odborníkov. 

tel. č.: 508 21,586 41 

lesnej výchovy a športu v ONV, 
všeobecne záväzné nariadenia 
o tvorbe, údržbe a ochrane ze
lene na území ONV. 
• Miestne zastupiteľstvo zriadi
lo komisiu na dopracova nie 
nariadenia o chove zvierat 
• Od 1. 1. 1992 bude zriadené 
centrum pre voľný čas. Zároveň 
je schválená komisia pre výber 
riaditeľa, ktorá vypracuje, 
zverejni a vyhodnotí konkurzné 
konanie. 
• Vedením organizácie Cent
rum pre voľný čas, do vymeno
vania riaditeľa je poverený 
ž. Šimkovič. 
• Miestne zastupiteľstvo uloži
lo predsedovi ekonomickej ko
misie predložiť návrh na zriade
nie fondov: rezervný, FKSP, 
humanitný a pre záchranu pa
miatok. 
• Nebytové priestor z bývalej 
matriky MNV na lstrijskej č . 6 
budú prenejaté Slovenskej štát
nej sporiteľni. Tá sa presťahuje 
z doterajších priestorov v reš
taurácii u Michala (konzum) . 
• Vo funkcii predsedu ekono
mickej komsie nahradí pán Ru
manovský doterajšieho predse
du JUDr. Šimkovoča (odchá
dza na vlastnú žiadosť). 

NOVOVESKÉ 

VIANOČNÉ 

TRHY 

v priestoroch 
Kultúrneho 
strediska 

v Devínskej Novej 

Vsi 

termín: 

13.- 15. december 91 

20.- 22. december 91 

informácie: 

Miestny úrad v ONV 

Jstrijská 49 

tel. : 777-255 

776-250 (odkazovač) 

r 



UVÍTALI SME 
DO ŽIVOTA 

na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

Maroša Oravca 
pviu Šarkozyovú 
Simona Filipoviča 
Jakuba Tomáša 

Katarínu Machatovú 
Petru Turianovú 
Annu Opálkovú 

Pavola Kačkoviča 
lubomíra Majerníka 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV: 

Štefan Vašíček 
Anton Pšenica 
Rudolf Keblušek 
Drahomír Mašek 

IIJ.istáreň il 
Vážená redakcia! 

V DEVínskom EXprese č. 8 
ma zaujal článok Ota Balogha 
"Pomôže aj hodina", ktorý výs
tižne opísal situáciu v autobu
soch v rannej špičke a poukázal 
na kultúru cestovania. 

Chcela by som len dodať, že 
linka č. 121 , ktorá je veľmi vý
hodná, by mala premávať aj 
v sobotu a nedeľu a myslím si, 
že by väčšinu cestujúcich, ktorí 
robia na smeny potešilo aj to, 
keby v pracovných dňoch v po
obedňajších hodinách prvý au
tobus začal premávať od 12.45 
hod. ( a nie od 13.35 hod.), aby 
sa každý stihol dostať do práce 
na štrnástu hodinu. 

Gertliová 

Milá redakcia! 

Prostredníctvom časopisu 
DEVínsky EXpres, by som 
chcela poukázať na "kultúru" 
bývania na novom sídlisku, kon
krétne ulica l. Bukovčana 7. 
Hneď pri vchode do budovy 

Vianočný vinš z Devínskej Novej Vsi 
Vinšujeme Vám tyto slávne 
svátky Krista Pána narodení 
zdraví šťastí svaté božské 
požehnáni. a po smrti 
královstvo nebeshé 

********************************************** 
Naliehavé problémy 
Na zlepšenie životného prostredia 

mestskej časti Dev. Nová Ves: 
• Dokončenie čistiarne odpadov'zch 
vôd- 50 000 OE D.N.V. 
• Odkanalizovanie starej časti Devín
skej Novej Vsi. 
• Riešenie výrobného družstva AVA· 
NA. 
• Riešenie obarovačky STAVINGU. 
• Vymiestnenie betonárky TRANS
PORTBETÓNu. 
• Dokončenie terénnych a sadových 
úprav obytného sídliska Kostolné a 
Podhorské 
• Rekreačný areál Srdce · rie~enie 
gudrónov {odpadu z bývalej Apolky) 
• Výsadba ochrannej zelene - zo stra
ny obytného sídliska Podhorské. od
delenie ťažobného priestoru Tehelne 
Glavica 
- a skládky inertného odpadu pri 
Tehelni. 

Vás privítajú dvere bez skla. Na 
chodbách si môžete večer za
svietiť iba drôtmi, ktoré ostali 
ako pozostatk}! po vytrhnutých 
vypínačoch. Cistota v tomto 
objekte je tiež zanedbaná, ste
ny sú počmárané, omietky okŕ
chané, takže to vyzerá ako 
v storočnej chalupe a nie na no
vom sídlisku, kde má ešte 
všetko voňať čistotou. 
Keď upozorníte na tieto "ma

ličkosti" rómskych spolubývajú
cich, ešte za odmenu vysypú 
smetie pred dvere. A takýchto 
občanov treba ubytovať do no
vopostaveného sídliska a robiť 
pre nich ešte i Silvestrovský 
rómsky bál! A pre našu mládež 
nič nie je. Najlepšie to vyriešili 
obyvatelia o dva domy ďalej. 
Uviedli si nápis na vchodové 
dvere"lba pre bielych". Kiež by 
sme to mohli urobiť všetci. 

Takže milá redakcia, aj takéto 
príjemné životné prostredie ma
jú Vaši obyvatelia. Dúfam, že 
dokiaľ sa tento list k Vám 
dostane, nenájde sa dobrá du
ša, ktorá by to dala do poriadku, 
pretože táto ozdoba nás krášli 
už od leta. 

S úctou 
Vaša čitatel'ka 

s 

• Vybudovanie bariérového oplotenia 
zo strany obytnej zóny 
-skládka pri Tehelni. 

• Odstránenie skládok odpadu na síd
liskách obytného sídliska Kostolné 
a Podhorské. 
• Ochrana, tvorba a údržba všetkej 
zelene, dodržiavanie čistory priestorov 
v obytnom a pracovnom prostredí 
a jeho okolia. 
o Riešenie vplyvu hospodárskych 
zvierat Poľnohospodárskeho družstva 
Devín a na zložky životného prostre
dia. 
• Protihluková ochrana od železnice. 
• Vybudovanie záchytného parkovis· 
ka pre nákladné vozidlá. 
• Vylúčenie nákladných vozidiel 
a mechanozmov z obytnej zóny. 
• Komisia pre životné prostredie a. ve
rejný poriadok na svojom poslednom 
zasadnutí okrem iného zosumarizova
la naliehavé problémy na skvalitnenie 
zložiek životného prostredia. 

Verit'? 
Nedávno padla facka, teraz: Či Vám 

mám veriť?" 
Fľaše, fl'aše, fľaše. Výrobca, ob

chodník, spotrebiteľ. O tom, že je to 
zápeklitá vec, nemusím ani vravieť. 
Nedávno sa mi v Devínskej Novej Vsi 
v jednom z našich až troch dostupných 
obchodoch stalo. Chcela som uhasiť 
smäd a zahnať hlad svojej rodine. Uro
bila som nákup za dvesto korún. Medzi 
tým boli samozrejme aj sklené obaly, 
ktoré si v každom štáte vážia. Vel'mi 
dobre si uvedomujú, že bez tejto (u nás 
asi bezcennej) suroviny nebude ob
chod fungovať tak, ako má. Mala som 
smolu. Jednoducho som pri nákupe 
rozmýšľala nad svojimi pracovními 
povinnosťami. Asi aj dotyčná slečna 
pokladníčka, ktorej som platila. Po prí
chode domov som si uvedomila, že 
som nedostala "kupón" na fl'aše. Keď· 
že mi v domácnosti ešte niektoré veci 
chýbali, do obchodu na ulici M. Mareč
ka som sa vrátila. Tam si ma mladá 
pokladníčka zmerala od hora až dole a 
zistila, že nemám na sebe kožuch. 
Z toho zrejme usúdila, že sa mi netreba 
vel'mi venoval. Potom som už len 
v echu počula: "a ja Vám mám veriť?" 

Je pravdou, že som nemala pri sebe 
bloček z raňajšieho nákupu. Ale zrej
me ani to by nepomohlo. Kolegini po
tom povedala: "Daj jej kupón na tri 
fl'aše, asi som zabudla." Odteraz si 
sama začínam veril. GL 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslavujú: 

6. 12. • Mikuláš, 7. 12. -Am
bróz, 8. 2. • Marína, 9. 12 -
Izabela, 1 O. 12. - Radúz, 11. 
12.- Hilda, 12. 12.- Otília, 13. 
12.- Lucia, 14. 12.- Branisla
va, Bronislava, 15. 12. - lvi
ca,16. 12. - Albína, 17. 12 .• 
Kornélia,18. 12. - Sláva, 19. 
12. - Judita, 20. 12. • 
Dagmara, 21. 12. - Bohdan, 
22. i 2. • Adela, 23. 12. -
Nadežda, 24. 12. - Adam a 
Eva, 25. 12. - 1. sviatok 
vianočný, 26. 12. • 2. sviatok 
vianočný • štefan, 27. 12. -
Filóména, 28. 12. - Ivana, 
Ivona, 29. 12.- Milada, 30. 12. 
- Dávid, 31. 12. - Silvester 

PROGRAM 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19,45 hod., 
a v nedel'u o 17,15 a 19,45 hod. 

7. - 8. 12. POZRI KTO TO 
HOVORÍ l. diel, USA MN . 
8. 12. ZLOČINY A POKLESKY, 
USA (MN) 
12. 12. PROJEKT "X", USA 
14. ·15.12. POZRI KTO TO HO
VORÍ II. diel, USA 
15. 12. LOLA ZIPPER, FR 
19. 12. V ŽÁRU KRÁLOVSKÉ 
LÁSKY, ČES. (MN) 
21.- 22. FLAMBOVANÁ ŽENA, 
SRN (MN) 
25. 12. KRÁSNA MIMO
ZEMŠŤANKA,USA 
26. 12. MERY NAVŽDY, TAL. 
(MN) 
28. - 29. 12. BOHOVIA MUSIA 
BYŤ ŠIALENÍ, JAP.-USA 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17,15 hod. 

7. - 8. 12. POZRI KTO TO 
HOVORÍ I. diel, USA 
14. - 15. 12. POZRI KTO TO 
HOVORÍ II. diel, USA 
2t 12. VEI:.KÝ, USA • 
28. 12. BOHOVIA MUSIA BYT 
ŠIALENÝ, USA 

Detské predstavenia: 
v nedel'u o 15,15 hod. 
8. 12. PRINCEZNÁ HUSIARKA, 
ČES. 
15. 12. MOTÝLÍ ČAS, ČES. . 
22. 12. MAHULIENA ZLATA 
PANNA, SLOV. 
29.12. DIVÉ LABUTE, SLOV. 

Vstupné: 
Na večerné predstavenia jed
notné 10,- Kčs 
mládežnícke predstavenie 
10,- Kčs 
detské predstavenie 
deti. .. 2,- Kčs, dospelí ... 4,- Kčs 

Otázky v DEVínskom EXpre
se nás tak trochu vyprovokovali 
povedať o kultúre v Devínskej 
trochu viac. 

Najskôr načriem do histórie. 
osvetová beseda, ešte pred 

pričlenením Devínskej k Brati
slave, patrila MNV. Hospodárila 
samostatne s príspevkom od 
úradu. Prácu vykonávali dobro
voľníci z radov divadelných 
ochotníkov sporadicky. 

Po vytvorení štvrtého bratis
lavského obvodu sme boli za
členení medzi ostatné kultúrne 
zariadenia Obvodného kultúr
neho a spoločenského stredis
ka (ObKaSS) obvodu. 

de za kvalitu, množstvo, pravi
delnosť a hlavne za využitie 
priestorov najmä vo večerných 
ho9inách. 

Tažisko MKS však leží väč
šinou len na samotných pracov
níkoch a ich remeselnosti. Bu
dovy sú relatívne dosť staré a 
sústavné rekonštrukcie, opravy 
a výmeny technického a tech
nologického zariadenia spô
sobili stále investície a tie ná
sledne skutočnosť, že sme zo-

novej výstavby na Kostolnom 
sme otvorili novú prevádzku 
MKS- Klub mladej rodiny na uli
ci M. Marečka č. 18. Tu plníme 
úlohy mimoškolského vzdelá
vania, klubovej činnosti a od
dielu šachu. 

V jeseni tohoto roku nám bola 
odovzdaná do užívania prvá 
časť traktu na lstrijskej č. 4, vy
užívaná hlavne pre činnosť 
hudobnýah krúžkov, schôdze a 
mimoškolské vzdelávanie. 

s priradením ďalšej budovy bý
valého MNV na lstrijskej č. 6 
a teda so vznikom centrálneho 
komplexu pre kultúru a oddych . 
Priestory sú v súčasnosti v štá
diu rekonštrukcie. Bude v nich 
umiestnená knižnica, klub dô
chodcov, klub mladej rodiny. 
Pravda už v súčasnosti kultúru 
v Devínskej úspešne reprezen
tujú súbory Rosica, Natierka, 
Flamenco, Kotex, Kobylka, 
Grbarčatá, Mexiko, krúžky, 
kluby a ďalšie kultúrno-spo
ločenské aktivity. (Dokončenie 
výstavby hygienických zaria
dení však zatiaľ obmedzuje 
plné využitie strediska). 

Perspektíva na budúci rok 
vyzerá dobre. Záležať bude 
pravda na účenom využití stre
diska obyvateľmi nášej mest
skej ča~ti. 

S názvom Miestne kultúrne 
stredisko (MKS) lstrijská 2 sa 
začali meniť aj podmienky. Na 
plný pracovný úväzok začala 
pracovať vedúca MKS, uprato
vačka, ostatní pracovníci 12ra
covali na časti úväzkov. Cin
nosf začala byť pravidelná. 
Keďže večerné podujatia absol
vovali úväzkoví pracovníci, 
funkcia vedúcej bola zakrátko 
zrušená. 

Vynovená fasáda kultúrneho strediska 

Dovolte mi na záver tohto 
roka poďakovať všetkým, ktorí 
medzi nás prichádzajú. Vedú
cim krúžkov, súborov a aktivít 
za ich obetavú prácu. Našim 
nadriadeným, ktorí správne 
"načúvali" našim problémom a 
pomáhali ich riešiť. Nakoniec 
spolupracovníkom, ktorí tento 
rok, plný premien zodpovedne 
zvládli. 

V práci sa zaviedol systém a 
poriadok. Frekvencia podujatí 
zakrátko narástla z pôvodných 
50 na 500 podujatí ročne. 

Okrem kultúrnej činnosti za
čali využívať priestory MKS aj 
športovci a najmä mládež. Stre
disko získalo prvenstvo v obvo-

stali ObKaSSu i MNV na ťarchu. 
Vymenovať všetky starosti 

s riešením využiteľnosti zaria
denia, s technickými probléma
mi, ktoré sme museli zvládnuť 
za najrozličnejších podmienok, 
by zabrali príliš veľa miesta. 
Veď aj v súčasnosti sme dokon
čili rekonštrukciu obvodových 
múrov, dokončujeme prí
stavbu, vlastné sociálne za
riadenia ... 

Hnacím motorom našej čin
nosti sú nové ciele. V rámci 

Plán Kultúrneho strediska na december 
Pondelok: 
13,00- 18,00 Základná umelecká škola 

(tanečný odbor) 
17,30 Angličtina- deti 
18,30 Angličtina - dospelí 
18,00 Flamenco (hudobno-tanečný 
súbor) 
17,00 Kotex (hudobná skupina) 

Utorok: 
17,00- 21 ,OO Stolný tenis 
15,00 · 18,00 Náboženstvo 3x 
17,00 Kobylka (detský folklórny súbor) 
16,00 Nemčina 4x 
17,00 Angličtina 2x . 
18,00 Natierka (Country hudba) 
19,00 Cirkevný spevokol 

Streda: 
16,00 Šachy 
18,00-20,00 Flamenco 
13,00- 18,00 Základná umelecká škola 
15,00- 18,00 Angličtina 
18.00 Konverzácia anglič~ny 

Štvrtok: . 
17,00- 19,00 Kobylka 
17,oo Kotex 
18,00 Klub Chorvátov 
l8,00 Klub paličkovej krajky 
17,oo Stolný tenis 
18,00 Natierka , 
15.00 Náboženstvo 1 x 

Piatok: 
13,00 Základná umelecká škola 
16,00 Šachy 
19,00 Rosica (spev) 
1 g,oo Rosica (spev) 
18,00 Flamenco 

Sólo podujatia: 
4. 12. od 19,00 Na aktuálnu tému O so· 
ciálnej náuke cirkvi 
5. 12. od 15,00 Mikulášsky večierok 

kresťanskej mládeže 
6. 12. 16,00 Mikulášsky večierok · pre 
verejnosť 

"Burza" 
16,00 Mikulášsky večierok (miestna 
fara) 
7. 12. 09,00 Šnapser turnaj 
8. 12. 17 ,OO Vianočné posedenie 
13. 12. 16,00 Vianoce detí Základná 
umelecká škola 
13.,14.,15. 12. · 14,00 ·Vianočné trhy 
20.,21.,22. 12. · 14,00 ·Vianočné trhy 
24. 12. 09,00 - Vianočné fanfáry z kos· 
tolnej veže 
(po polnočnej omši) 
26. 12.18,00 · Štefanska zábava (Chor· 
vátske Vianoce) 
31. 12. 10,00 · Tradičný Silvestrovsky 
výstup na Kobylu 

·1g,oo- Silvestrovská zábava (malá sála) 
1 g,oo - Silvestrovská zábava Rómov 
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Za najväčší úspech považu
jeme vybudovanie amfiteátra -
kultúrnej záhrady. Okrem tra
dičných podujatí Kultúrneho 
leta (tento rok už 9. ročník) 
v tomto roku sme usporiadali 
výstavu domácich zvierat, bra
tislavské slávnosti piva, medzi
národný festival piesní a tan
cov, kvalifikáciu v športovom 
duatlone a ďalšie. Právom sme 
na tieto priestory hrdí. 

V prijatej koncepcii kultúry 
v ONV sa okrem iného uvažuje 

Za pracovníkov Kultúrneho 
strediska želám všetkým prí
jemné prežitie Vianoc a 
šťastný nový rok 1992. 

Chorvátom: Za kulturní cen
tar želiji svim Hrvatom Blažene' 
Božiče i srično Novo Ljeto 
1992. 

Žigo Šimkovié 

---------------------V jednom z predchádzajúcich 
čísel Devexu sme písali 

o zmenách, ako by mala vyze
rať kultúra v nasej mestskej 
časti. V centre pre voľný čas 

Príležitosť 

pre fantáziu 

(ako sme nazvali kultúrne stre
disko) chceme vytvoriť pod
mienky na trávenie voľného ča
su obyvateľov, organizovať kul
túrne, športové a iné podujatia. 
Bude tu knižnica a čitáreň, klub 
dôchodcov i klub mladej rodiny, 
ďalšie priestory budú vyhra
dené pre krúžky a kurzy. Svoje 
miesto tu budú mať aj služby -
reprografické práce, požičovňa 
videokaziet, veterinárna porad
ňa, pobočku tu zriadi Slovenská 
štátna sporiteľňa. 

Na zasadnutí miestneho zas
tupiteľstva sme schválili kon
cepciu kultúry i zriaďovaciu listi
nu organizácie, ktorá bude túto 
činnosť zabezpečovať. Medzi 
poslancami však neprešiel jej 
navrhovaný názov NOVA a 

to preto, lebo takýchto pomeno
vaní sa na úemí mesta vysky
tuje viacero. Preto vás chceme 
poprosiť o spoluprácu pri vy
mýšľaní nového názvu pre 
kultúrne stredisko. Fantázii 
sa medze nekladú, ale myslíme 
si, že názov by mal vyjadrovať 
vzťah k Devínskej Novej Vsi. 

Svoje návrhy doručujte na 
adresu redakcie, alebo na 
miestny úrad. Tešíme sa na 
Vaše nápady. 

-da-

Výsledok 3 kola: 

Hydrostav "B" ~ Lokomotíva 
Devínska Nová Ves 5,5 : 2,5 

Na majstrovstvách Bratislavy 
v kategórii do ôsmich rokov skon
čil Mirko Jurčák na druhom mie
ste. 

V kategórii do dvanástich rokov 
sa umiestnili: 
19.-20. miesto: Matej Longauer, 
Stanislav Jurčák 
27.-28. miesto: Barbora Zlochová 



******************* 

Mill priatelia, 
často sa prihováram k ľuďom pri 

rôznych príležitostiach. Radost
ných i smutných. Skoro vždy však 
vážnych. Keď ide o život, ide vždy 
o to najvážnejšie. Myslím, že naše 
velké sviatky sú chvíľami, kedy sa 
chcem dotknúť toho najvážnejšie
ho a najväčšieho. Chceme sa dot
knúť v radosti, chceme sa tešiť. 

Aby sme sa tešili, často si však 
práve na Vianoce urobíme len 
akýsi výrez zo života, akýsi doča
sný kútik, kde sa uchýlime a slá
vime alebo si azda len nahovára
me, že slávime a že sa tešíme. 

Preto, pre túto skúsenost, priz
nám sa, som na Vianoce vždy tro
chu neistý. Kdesi som čítal, že na 
Vianoce sú šťastní ľudia ešte 
šťastnejší a ubolení ešte utrápe
nejší, osameli ešte osamelejšf. 

Mnohokrát som si všimol plat
nost tohoto výroku na sebe i na 
iných. 

Málo sa mi prihovára tá nostal
gická poloha, do ktorej sa dostá
vajú vianočné sviatky pri spo
mienkach na detstvo, rodný kraj, 
domov. 

Málo sa mi prihovárajú velké 
náboženské slová o narodení Je
žiša Krista, zabalené do okázalej 
oficiality. Ešte menej vyznávam 
chvílkové zbožňovania rodinného 
kozuba, ako to často zaznieva 
práve cez vianočné dni. 

Týmto nechcem povedať, že 
neviem, čo pre nás znamená rod
ný kraj, rodinný "kozub" a duchov
ný význam príchodu Ježiša Krista 
do našich dejín. 

Predsa si myslím, že Vianoce 
najhlbšie prežijeme, keď zostáva
me hlboko vnímavý na celok živo-

Kultúrne stredisko v Devínskej 
Novej Vsi 
usporiada 

7. decembra 1991 
v Kultúrnom dome (roh lstrijJ>kej 

a Eisnerovej ulice) 

neho domu do 10,00 hodiny 7. 12. 
1991. Potom sa uskutoční žrebova
nie. 

Aiaditel'om turnaja je Ž. Šimkovič, 
hlavným rozhopcom G. Fratrič. 

TECHNICKE A OSTATNE USTA
NOVENIA: 
1. Predpis: 

Hrá sa podl'a šnapserských praví· 
diel a podl'a ustanovení tohoto 
rozpisu. 

2. Systém súťaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva vyhra
té pumple vylučovacím spôso
bom. 

ta. Radosť i bolesť. A keď napriek 
bolesti, smútku , odcudzeniu zo
stávame citliví, dúfame, nesieme 
v sebe pokoj a ochotu ľúbiť. V tom 
"napriek" - sú tie Vianoce ... 

A preto viac ako na rôzne slad
ko-milé Vianočné príbehy myslím 
na tú Andersenovu rozprávku 
z detstva "O dievčatku so zápal
kami". 

Ako dievčatko hľadalo na Šted
rý večer domov, a nikde ho nenáj
de, len v krátkom záblesku svetla 
a tepla od malej zápalky. Alebo 
presnejšie - vo výhľade na lásku, 
ktorá jestvuje, i keď za dverami 
tých "vianočných kozubov", do 
ktorých sa ľudia uzavreli. 

Všetci sme ponorení do obyčaj
ných starostí a radostí. Až natoľ
ko, že zabúdame na to, čo je "za 

dverami". Zabúdame na skutoč
nost života, ktorý je pravým prie
storom slobody a lásky. 

Miroslav Válek vo svojich mlad
ších, ešte predkomunistických ro
koch napísal: 

Keby tak niekto odišiel 
tak potichu, tak nenápadne 
jak v nedeľu, ked padá dážď 
a všetci vravia: Aké chladné. 
A keby niekto odišiel 
tak všedne, jak keď zavrú dvere. 
A na cestu by si pritisol 
len jednu zvädlú ružu k pere. 
Možno, že by ho zabudli, 
zabudli by ho všetci 
a jeho tvár by schovali 
v albume starých vecí. 
A keby potom stretla ho 
spomienka jedna svetlá, 

Vianočný koncert 
Základná umelecká škola Do

linského 1 so sídlom v ONV us
kutočni v piatok 13. 12. 1991 
o 17.00 hod. v Dome kultúry na 
lstrijskej ulici v Devínskej Novej 
Vsi pre občanov koncert, ktorý 

3. Upresnenie bežných pravidiel 
pre turnaj: 

a) voliť len zo štyroch kariet 
b) počítať môže iba ten hráč, ktorý 
zabil štich 
c) karta, ktorá bola položená na 
stôl sa nesmie brať späť 
d) hrá sa bez tichého durcha 

sa bude niesť už vo vianočnej 
atmosfére. 

Učitelia ZUŠ pripravili veľmi 
pekný scenár celého podujatia. 
Prvý obraz sa odohráva v nebi, 
kde je vel'a anjeličkov, ktorí sa 

zná tromfa, farbu, alebo neprebije 
vyššiu kartu, prehráva zahlásenú 
hru včítane kontrovania, bez za
počítania štichov v hre, nasledu
júcu hru rozdáva hráč, ktorý volil 
k) hráč, ktorý zahlási dvadsať ale
bo štyridsať, musí ukázať aj druhú 
príslušnú kartu k hláške 

Turnaj v šnapseri 
e) pri miešaní sa nesmú karty 
rezať 
f) počíta sa od tridsať dolu 
g) hráčovi, ktorý rozdá viac alebo 
menej kariet sa pripočíta šesť 
hore a karty rozdáva ten istý hráč 
h) karty po miešaní sa snímajú len 
raz 
i) hráčovi, ktorý zabudne zaveliť 
sa pripočíta šesť hore a rozdáva 
karty súperovi 
j) hráč, ktorý v priebehu hry nepri-
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4. Rozhodcovia: 
Rozhodcov k prvým zápasom určí 

hlavný rozhodca. potom rozhoduje 
prehrávajúci hráč, a to pri stole, pri 
ktorom prehral. Rozhodca musí pri· 
niesť zápis o stretnutí aj s kartami 
hlavnému rozhodcovi. 

Rozhodca pred stretnutím vylosu
je mincou, ktorý z hráčov začne prvý 
rozdávať karty. čakacia doba na 
súpera je päť minút. Keď sa súper 
nedostaví do päť minút, príde roz-

tak napríklad jak na večer, 
ked zažíhajú svetlá. 
A potom keby vrátil sa 
jak smutný pútnik živom 
a nikto by ho nepoznal 
a neplakal by pritom. 
Bol by to asi Boh. 

Prajem Vám, aby ste zažili Via
noce napriek všetkému, čo nás 
unavuje, zosmutňuje, hnevá. · 

Vianoce, kedy my a Boh nez0 • 

staneme "za dverami", 
sami vo vnútri svojich spomie

nok a dospelej nostalgie. 
Aby nám nenápadne zo života 

neodišlo to najpodstatnejšie. 

Karol Moravčík, katolicky farár 
Devínska Nová Ves 

s radosťou ponáhľajú baliť vianoč
né odmeny usilovným deťom. 
Chcú ich obdarovať za dobré vý
sledky v škole a tiež preto, že si 
dokážu nájsť čas aj na svoje záru
by a hrajú na rôzne hudobné ná
stroje, tancujú, spievajú a vystú
pia na vianočnom koncerte. Po 
príchode svätého Mikuláša, ktorý 
anjelikov pochváli, že darčeky už 
pobalili, nasadnú všetci na svoje 
obláčiky, aby zleteli na zem. Dru
hý obraz sa odohráva v koncertnej 
miestnosti pri vianočnom strom
čeku, ktorý žiaci práve zdobia a 
spievajú si: "Prichádza k nám zas 
Vianoc krásny čas" Potom si 
skúšajú uvítaciu reč pre svätého 
Mikuláša a anjelikov, ktorých poz
vali na koncert. Po ich príchode a 
uvLtaní začína vianočný koncert. 

Ziakov pripravili učitelia Základ
nej umeleckej školy v Devínskej 
Novej Vsi. 

Veríme, že koncert sa bude pá
čiť všetkým, ktorý sa rozhodnú 
prísť a spolu s deťmi sa podeliť 
o radost z ich pekných výsledkov. 

dr. Dana Jakubcová 

hodca od stolíka toto zahlásiť hlav· 
nému rozhodcovi. Súper prehráva 
kontumačne. 
5. Podmienky účasti: , 

Zúčastniť sa môže hráč, ktort 
zaplatil štartovné a v uvedený den 
dovŕšil osemnásť rokov. V miestnos
ti je akékolltek požívanie alkoholu 
zakázané. Ktorý z hráčov do miest
nosti prinesie alkohol, bud~ 
vylúčený zo súťaže. V miestnosti su 
iné kartárske hry zakázané. Po~
námky a radenie prizerajúcich J9 
zakázané. Počas hry musia prizera· 
júcLzachovať kl'ud. 
6. Startovné: 

~!artovné je 20.- Kčs. 
7. Casový plán: 

Hrá sa od 10,30 hod. až do ukon· 
čenia. 
8.ceny: - , 

Prví štyria budú odmenem cena· 
mi a diplomami. 

Žigmund Šimkovič 

Nuž pamätám ja toho vera, ešte 
z čias cisára pána (Františka Jo
zefa 1. • 1916 

). Zvyky pretrvávali tak 
do roku 1339, potom sa pomaly 
začali vytrácať. Niektoré sa udrža
li. niektoré zanikli. 

Na Mikuláša 
Po dedine chodil Mikuláš s čer

tom . Zvyčajne rodina navštevo
vala rodinu. Rodičia dopredu pri
pravili. darčeky, poinformovali 
o deťoch. 

svoj prlchod obyčajne čert, 
ohlásil štrngotom reťaze. To už 
deti čakali zhromaždené v hlúčku 
a poslušne počúvali otázky Miku
láša i čerta lomoziaceho reťazou. 
• Poslúchal si rodičov? A v škole? 
Učil si sa dobre? 

Pravda, prekvapená deti sa len 
čudovali, ako Mikuláš dôverne 
pozná ich skutky z domu, zo školy 
i z ulice. 

A veru sľubovali, že budú poslú
chať, že sa zlepšia v písaní i čítaní 
v škole, ·že ... 

Až potom dobrý Mikuláš delil 
darčeky. Častei.šie skromné, ale 
očakávané a mllé. Deti boli radi, 
že vôbec priši~l::·r[i 

Pravda, n~chý~ali ani zvyky 
s vygľari · • i ťo ánkarni v ok-
nách cha 

Chodiev~ft dievčatá v bielom 
(zahalené v plachtách) po suse
doch zaháňať zlých duchov a strá
žiť tradície. V tento deň bolo zaká
zané priasf. Keď pri návšteve zis
tili, že sa tradícia porušuje, tres
tom bolo pridelenie prázdneho 

Aký bol 
Rok tisícdeväťstodeväťdesiatypr

vý - v zamatovom kalendári druhý -
pomaly končí. Je tu čas bilancova
nia. 

Aký vlastne bol? Čo nám priniesol 
a čo nám vzal ? Každý z nás si polo
ží takéto a podobné otázky. Odpove
de však budú rôzne. Záleží na uhle 
pohľadu. Optimisticky budú hodnotiť 
situáciu novodobí milionári, ktorých 
sa vynorilo ako húb po daždi a ne
musia sa báť, že by niekto pátral po 
pôvode ich tučných kont. Nie je to v 
móde. Pochvalovať si budú aj vyvo
lení" z radov politikov, "bezúhonní" 
riaditelia podnikov, súkromných fi
riem a ďalší. Nad odchádzajúcim 
rokom nezaplačú ani bývalé straníc
ke i'esáŕ, ktorým sa vedie aspoň tak 
dobre, ako v predchádzajúcom reži
me. Iba s tým rozdielom, že mohli za
hodiť aj posledné zvyšky opatrnosti 
a kľudne investovať tých pár milió
nov "čo našetrili" na úkor každého 
z nás. 

Preč sú tie časy, kedy politici de
monštratívne prichádzali na svoje 
Pracoviská autubusom zn. Karosa a 
Predvádzali svoju skromnosť milió-

vretena, na ktoré mali "potrestaní" 
napriasť plné pradeno. 
Stolček 
(šamlík, šom/) 
Od Lucie do Božieho narodenia 

(13. 12. - 25. 12.) , kto chcel poz
nať bosorky (ujemnice), musel si 

viatočné 

zvyky 

na pod stôl - aby sa Ježiškovi us
tlalo. Potom si všetci pokľakli, po
modlili sa a rozdali oplátky s me
dom. 

Orechy a jablká mali prezradiť, 
aké zdravie nás čaká. Zdravé ore
chy i jablká zvestovali naše zdra
vie. Tie, čo neboli vo vnútri dobré, 
robili starosti a obavy z chorôb. 

Pri večeri sa nik nesmel opierať 
o stôl. Vraj potom by človek dostal 
vredy. 

ako si na ne spomína 84-ročná V.K., rodáčka z Devínskej Novej Vsi. 

zobral 
do kostola na nú omšu. 
Keď sa naň postavil (inak na ňom 
sedel), tak v žiari sviečok pri oltári 
uvidel, ktorá osoba z dediny je bo
sorkou. Tá mala v tomto obraze 
stáť chrbtom k oltáru. 

Na Štedrý večer 
Pred sviatkami sa všetko poup

ratovalo a piekli sa koláče. Mako
vé, orechové, syrové a osúchy. Na 
večeru sa chystali makové dolky 
a slíže. Široké a dlhé tak, akoby 
mali vyzerať obilné klasy budúcej 
úrody. 

Pred večerou sa na obrus nasy
palo jačmeňa, ktorý sa dal po 
sviatkoch sliepočkám. Kolko zr
niečok zostalo, tolko kuriatok sa 
dalo očakávať. 

Pripravený štedrovečerný stôl 
sa posvätil svätenou vodou. 

Najskôr sa však dalo dobytku 
tiež oplátok a prinieslo trochu se-

nom obyčajných ľudí na televíznej 
obrazovke. 

Veľa sa za tento rok zmenilo. 
tudskosť, láska, ohľaduplnosť a 
pravda sa krčia v kúte a zapadajú 
prachom. Zvlčili sme sa, legšie po
vedané, zvlčili. nás.Kto? Co? No 
predsa túžba p~(111oci, po pomste, po 
peniazoch. K~~qý chce vládnuť, 
skoro každý pracqyať. Ak pravda má 
kde. Hrozivo! na~~stá počet neza
mestnanýcp,)isíq~ ro~Hnje na po-

~=j~ ~~~:J~~(ii~ >}~e~~e~~~i~i~~ 
litická vójna[i}~l:fzi s ..... ·. mi ich obe
rá o posl~#pý zvyšók súdnosti, 
vzhl'adom na ich mesačný príjem sú 
im ekonomické starosti obyčajných 
l'udí na míle vzdialené. 

Ako lístie zo stromov opadávajú 
z väčšiny ľudí posledné zvyšky opti
mizmu a mnohí z Vás, čitatel'ov, bu
dú nasledujúce ľudové príslovie po
važovať za dosť reálne: "Ešte bude 
raz zle a potom nikdy lepšie". Nájdu 
sa aj takí (dúfam), ktorí mi budú tvrdo 
oponovať. Majú na to právo. Koneč
ne, na položené otázky si každý 
z Vás odpovie najlepšie sám. 

V roku 1992 Vám prajem vel'a 
zdaru. 

Otto Balogh 
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Koledy 
Koledníci - speváci si pod okna

mi najskôr pýtali zvolenie, či môžu 
spievať. 
- Ráčite byť veselí? 

Ak na túto otázku dostali kladnú 
odpoveď, až potom si dovolili poc
tiť obyvateľov svojimi koledami. 

Stromka, stromka, zelená jab
lonka, 
pod ňu sedia pastu§kovia 
jedia ka§u z hrnca 
priletel k nim andel 

Kedy chlebík? 
Už sme informovali, že v Devín· 

skej budeme mať chlebík i pečivo 
z pekárne Ludvigovcov. Už dnes 
sme chceli oznámiť termín, kedy 
môžete prísť r)akupovať. Ludvigovci 
sa však chcú pripraviť ako sa patrí 
a tak je presný termín závislý od pr
vých pokuov. Tie by mali realizovať 
v 49. týždni a už v tom ďalšom, teda 
po Mikuláši sl'ubujú, že chlebík pred 
Vianocami bude. Tešíme sa a drží
me palce 

-pk-

Že náš časopis vôbec vychádza 
a drží sa v silnej konkurencii no· 
vín a časopisov, nie je len zásluha 
vydavateľa a spolupracovníkov. 
Bez podpory by ho stihol rovnaký 
osud ako mnoho periodík, ktoré 
s nadšením vznikli a so sklama
ním zanikli. 
Vďaka Vám, čitateľom, ktorí 

o časopis máte záujem. Dovoľte 
mi však poďakovať na sklonku to
hoto roku, po vydaní 9 čísla, naj-

tak im rozpovedal 
te sa Kristus pán narodil, 
aby katdý vedel. 

Aj na§i Rómi chodili koledovať 
A vy páni hospodári 
zaspievame Vám 
aj Va§im dietkam, 
te sa Kristus pán narodil, 
aby katdý vedel 
ť5im6arára, fidli, fidli, 
kto poslúcha, toho pán. Boh 
vys/yM. 

Na Štefana 
chodila Devínska kapela - dy

chovka hrávať Štefanom, Jánom a 
Tomášom. Všetci traja slávili me
niny jeden deň za druhým a tak 
kapela naraz z 
trom. Keď prišli 
lávencov bolo 
sused vedľa 

chlap
dom

cami.Muzikanti dostali tu vypiť, 
tam zajesť a guráž im vydržala 
pokiaľ celú dedinu neobišli. 

Neviniatka' (28. 12.) 
Na mláďatká, ako sa u nás vra

velo, sa do roku 1938 chodilo tak, 
ako teraz na Velkú noc šibať, 
chlapci si pochystali korbáče a už 
skoro ráno, aj o štvrtej hodine, pri
chádzali vyšibať dievčatá. 

Ako zvyk a pamiatku na Hero
desa kráľa, ktorý z obavy o vlastný 
trón dal povraždi! všetky malé deti 
v tom čase narodené. 

Potom, neviem prečo, tento 
zvyk sa presunul na Velkú noc. 

Z rozprávania pani V.K. zapísal. 
-pk-

mä stálym spolupracovníkom za 
ich príspevky, všetkým, ktorí eko
nomicky podporujú chod redak
cie - Miestnemu úradu v prvom 
rade, potom všetkým inzerentom, 
firmám a podnikateľom, vďaka 
ktorým náš časopis žije a veríme, 
že aj prežije čas premien a zvratov 

vydavateľ 

Sentencie: 
Peňaženky suché. parlamenty 

hluché. 
- Nemóžu byť všetci politikmi, 
musia byť aj ľudia. 
- Do funkcie vyšiel, o mravy 
prišiel. 
- Farár straš l peklom a federálny 
premiér Ukrajtrwu. 
- Ide marec, poberaj sa poslanec. 
- Na Slováka sa už každý čert 
nahnal: Nemec, Tatár, Kusý, 
Ondruš. 
- Vo Federálnom zhromaždeni 
znamenie, na zemi trápenie. 
-Len blázon a federálny minister 
jlnanctl sa vždy smeje. 

Oto Balogh 
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E UM MOTO SPORT 
pri diaľničnej veži Lamač v Bratislave 

! PERFECT spol. s r.o. 
Gorkého 10 

811 01 Bratislava 
tel.: 07/510 79 

· fax: 07/531 85 

ZABEZPEČÍ PRE VÁS 
OPRAVU: 

- MONITOROV 0/GA, EGA, HERKULES) 
-IMPULZNÝCH ZDROJOV (PC XT, AT ... ) 
- RÝCHLOTLAČIARNÍ (VT 23000, VT 27000) 

'iDufeHuté fPteiaie 
~~ 
a,~~ 1991. 
1/d'a,~,~ 

a~ 
(). 1t~ ~ 1992 

1/~jdd 

Z>&'Ít1t1j ~ 1ttJt31t1j ~~ 

~ 

sprostredkúva: 

e Leasing všetkých typov zahraničných osobných 
a nákladných automobilov podla Vášho výberu 

za mimoriadne výhodných podmienok 
e Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel 

e Predaj pneumatík značky AVON a VREDSTEIN 
všetkých rozmerov (aj motocyklové) 
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Teifme sa na Valu návštevu! 

telefón: 07/783 622 
fax: 07/783 921 

Obchod s kvetmi a keramikou 
Istrijská 68 (oproti espressu Istria) 

Vám ponúka 
* bohatý výber kochlíkových a rezaných 
kvetov 
v :rôznych· a:ra:n,žérskych úpravách. 
*široký sortiment keramiky pre kvety 
Otvorené: Po- Pia 7,00- 18,30 

Sobota 7,00- 15,00 
Nedeľa 9,00 - 12,00 

Našim záujmom je splniť Vaše želania 
vkusne, kvalitne a lacno. 
Príďte sa pozrieť. 
Radi Vás privítame v našej predajni. 
Objednávky a informácie: 
tel.: 77 88 22 

Zlosovanie Vianočných kupónov obchodu 

DEVEX sa uskutoční 15. decembra, pri príležitosti 

Novoveských vianočných trhov v priestoroch 

kultúrnej záhrady po 16,00 hod. 

PRIEMYSEL KATKA 
lstrijská 71 

ponúka 
* celočalúnené váľandy (3.200,-) 
*sklo, porcelán 
*drogériu 

mäso - údeniny 
želá svojím cteným zákazníkom 

príjemné prežitie Vianočných sviatkov, 
veľ a zdravia a pohody 
v Novom Roku 1992 

Ako bude otvorené do konca roka 91 

14. 12. - 6.30 - 12.00 
15. 12.- 7. oo- 12.00 
21. 12.-6.30-18.00 
22. 12.- 7.00- 12.00 
23. 12. - 6.00 - 18.00 
24., 25., 26. 12. - zatvorené 
27. 12 .. 6.00- 18.00 
28. 12. - 6.30- 18.00 
29. 12. - 6.30- 12.00 
30. 12. - 6.00- 18.00 
31. 12. - 6.30 - 12.00 
1. 1. 92 -zatvorené 

Ospravedlňujeme sa zákazníkom, že morky 3. triedy 
(26,- Kčsjkg) vyrobný podnik nedodá. 

Inzertné 
rubriky 

01 ·Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hfadá) 
04 - Slulby (ponúka, hfadá) 
os- byty 
06 • nehnuteľnosti (kúpa, predaj) 
07 • zoznámenia 
oa. rozličné 

01- KÚPA ] 

' Kúpim gitaru španielku. 
Tel.: 77 52 75 

1 Kúpim garáž v Dev. Novej Vsi, 
Poprípade na Záluhách, alebo 
v Dúbravke. Tel.: 77 66 40 

[ 02- PREDAJ ) 
o Predám gitaru španielku za 220,

Kčs. Tel.: 77 68 51 

o Predám Ford Taunus na súčias
tky. Tel.: 77 58 59 

o Predám lyžiarske topánky Alpíny 
č. 3 za 400,- Kčs. 
Tel.: 776067 

e Predám ozvučovaciu aparatúru 
2x150 W + 200 W zosilovač s equ
alizérom za 8.000,- Kčs. 
Tel.: 77 61 23 

e Predám: 2 ks autorádio Ford 2 x 
*15 W, SDK, LOUDNES, 3 vlno
vé rozsahy za 1.200,- Kčs 
*pár OR ION HIFI BOX 2 x 70 W, 
3 pásma, 4 • 16 za 1.900,· Kčs 
*drevený čierny hifi stojan na 
kolieskach za 700,-
*elektrický ohrievač 2 x 500 W 
za 220,- Kčs 
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reštaurácia 
NA VYHLIADKE 

v Devínskej Novej Vsi 

ponúka 

denne od 9°0 
- 2130 hod .. 

- najlacnejšie pivo v Bratislave 
Veľkopopovický kozel 10° 

0,5 lien 4,80 
- široký sortiment teplých jedál (hotových + 

minútky) 
- chuťovky k nápojom ako: 

utopence, hrianky, zapekačky, HOT-DOG 
a pod. 

- možnosť stravovania na faktúru 
- usporiadanie spoločenských podujati 

(rodinné oslavy, svadby, stretávky a pod.) 
za výhodne dohodnuté ceny. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

, BIIIIIIIIIIIIBIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIII ~ 

Zlosovanie ' 
Vianočných kupónov 111 111 

ll obchodu 1111 
111 ll 

111 

111 
MERKÚR llll 

111 
1111 

• sa uskutoční 15. decembra 1111 

1!1 
1111 pri príležitosti 111 
111 Novoveských vianočných trhov 111 
.._ v priestoroch kultúrnej záhrady o 1600 hod. A 
~ ............................. , 

*autoalarm na dvere, el. prúd, 
odbyt za 890;· 

Zn: v tomto roku 

• Predám profesionálnu tlačiareň 
zn. Apel k počítaču, lacno. 
Tel.: 77 61 23 

• FIRMA MERIDIAN - oprava auto
matických práčok. Tel.: 77 70 95 

• TV servis BALÁŽ - oprava televí
zorov farebných a čiernobielych 
aj v záruke. Ulica F. Cvečku 43. 
Tel.: 77 69 63 po 1600 hod. 

o Zabezpečím odvoz, prevoz, do
dávkou Š 1203. Lacno. 
Tel.: 7761 23 

e Predám hliníkové plechy hr. 0,7 
mm (vhodné na oplechovanie 
striech, chát a pod). Objednávky 
nechajte v obchode DEVEX na 

zn. plechy. ( ..... o.s .. - •R•O•Z•L•IČIIIIIINIIIIIIÉ-.rtii!I!JIIIJ 
• Predám romantické svadobné ..., 

šaty na výšku 172 cm a štíhlu 
postavu za 1.500,· Kčs. 
Tel.: 77 61 23 

e Predám lamelové dvere š. 80 cm 
vystavené v DEVEXe. 

07- SLUŽBY 

e Espresso - ABS Produkt oznamu· 
je svojim zákazníkom, že z dôvo
du rekonštrukcie bude zatvorené 
v čase od 1. 12. 1g91 do 1. 1.1992 

• Vylosovania kupónov obchodné
ho domu Bodimex sa uskutoční 

20. 12. 91 o 1600 hodine 
pred obchodným domom na Mile

tičovej 3a. 



alu:iiová 

Bratislava -

Vyrábajú: 
-sťahovače 

- zdviháky pre osobné a nákladné automo-
bily 

- kanálové zdviháky 
- kompresory 
- prívesnú požiarnu 
- hydraulické ruky 
- ramenové nakladače 
- zdvižné čelá 
- jedno- a dvojnápravové 

za osobné automobily 

Informácie na tel.: 77 55 87 

Navštívte našu 
konečnej autubusu 
široký sortiment 
vozidlá Škoda 

vozíky 

na 
nájdete 

motorové 
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arpatia 
Polný mlyn 

(medzi Devinslwu Novou Vsou a Stupavou) 

ponúka: 

* reštauračné služby 
* ubytovanie 
* priestory pre spoločenské stretnutia 
(svadby, promócie, recepcie) 
v príjemnom prostredí (kapacita 
60 miest) 
*jazdy na koni 
*prenájom kočiaru 

Prid'te raz- vrátite sa vždy. 

Telefón: 11 52 69, 
Fax: 7760 29 

60 29 

Reštaurácia u Michala 
(konzum) 

na rohu lstrijskej a Eisnerovej ulice 

ponúka 

* desiatové polievky 
*obedy 
* priestory pre spoločenské podujatia 

Dovoľuje si oznámiť cteným ~zákazníkom, 

že vo sviatočné dni 25. 12. 1991 a 1.1. 1992 

nebudú pohostinské priestory otvorené. 

Všetkým zákazníkom 
želáme prežiť príjemne zvyšok 

starého roka 
a do Nového roka 1992 želáme 

všetkým veľ a zdravia. 

Malý príhovor 
k najkrajším sviatkom 
Každoročne sa opakujú, každoroč

ne sa na ne tešíme a - zháňame. Čím 
viac jedla, čím krajšie a drahšie darče
KY· Potom to zjeme (možno veľa ešte 
z;ostane), rozdáme darčeky, popoze
ráme televíziu a máme pocit, že sme to 
náležite oslávili.My starší však aj spo
míname. Na svoje detstvo, na mladé 
roky. Ako sme slávili vtedy. 

Ja si spomínam vždy. Darčeky boli 
vtedy možno skromnejšie, ale bola tu 
milovaná matka, ktorá vedela dať 
k Vianociam to neopakovateľné čaro, 
tú úprimnú radosť a pohodu. Po večeri 
sme si spolu sadli a ~Pj!!yl'lli sme via
nočné koled~.' tJ~~~~ vtedy ešte 
televíziu, ale 'dn~i:ítirr\, l~ lo bolo vte-
dy krajšie. \\ ... .:: .. :::::·::: :: .·\::,.. 

Vianočnú ná(adu sme si vytvorili 
sami. Bez cudzej J:>orrt9ci. Spievali sme 
koledy slovenské i české. (matka bola 
Češka). Všetky boli prekrásne, dojí
mavé. Nerobili sme rozdiel medzi nimi. 
Necítili sme nenávisť, ani závisť, iba 
lásku. Na tieto chvíle som sa vždy naj
viac tešila. Oni nám pripomínali sku
točný zmysel Vianoc - narodenie Spa
sitera. 

Potom, za tej štyridsaťročnej éry sa 
postava Ježiška zámerne zatláčala do 
úzadia a deťom sa nanucoval vymysle
ný, neexistujúci dedo Mráz. t~a tradície 
národa sa zabúdalo. Deti mnohokrát 
videli dokonca viacej dedov Mrázov: v 
škole (v škôlke), v otcovom alebo 
matkinom podniku a ešte oficiálneho 
na námestí. Dieťa malo z toho v hlave 

Nepovedali (?) 
• )'\;ič si z toho nerob, keď si 

bohatý! (V. Klaus) 
- I my sme niekedy vol'ačo 

(komunisti) boli. C\i. Kusý) 
-Jedna federácia a chorôb sto 

(J. Prokeš) 
- Ako l'avičiari sme na svet 

prišli, ako pravičiari z neho 
odídeme. (J. Kučerák) 

- opozícia koalícii neverí. (P. 
Weiss) 

Oto Balogh 

Aj také čakanie 
Mrznem vo víchrici zimného vetra. 

Mráz mi zalieza pod nechty, štípe líca, 
sfarbuje nos do mrkvova. Kožuch je 
~labou plachtičkou na skrehnuté telo. 
Sál sa lepí veľmi priepustne k rozdrko
taným zubom. Pot vytvoril z vlasov 
cencúliky. . 

"Hrom aby do toho ... Nie, nie, hrom 
radšej nie. Už je toho v tejto zime aj tak 
dosť. Ei;te aj hrom- to by bola galiba". 

V zápätí sa vo mne zas rozlieva vlna 
dobrotivosti. Núti ma zotrvať v očaká
Vaní naďalej. Na každého raz príde rad 
~splnia sa jeho túžby. Musí to tak byť. 
Co je to pol dňa 6akania '? Robím to 
Preň rada. Je to pochopiteľné, veď ho 
Potrebujem ! 
Konečne ! Dlho očakávaná chvíl'a je 

tu. A akosi sa nemôžem napochytre 
rozpamätal. Dívaš sa na mňa a nemý
~i ústami mi predsa rozprávaš. Ako
Zeby nie, veď Ta počujem: 

"Tak si si po mňa prišla. Vidím: 
Musela si dlho čakať. Nehnevaj sa, 
nemohol som čas nijako ovplyvniť. Ale 

chaos. Dedo Mráz sa slávil na 
Mikuláša, na Vianoce, na Nový rok, 
kedy si kto zmyslel. Možno poviete: 
Deti majú radi rozprávky a dedo Mráz 
bol rozprávka. Hej, rozprávky sú tra
dičné v našom národe, sú krásne, 
víťazí v nich dobro, doprajme ich 
deťom. Ale nie na Vianoce. 

Vtedy máme - 6. decembra -
Mikuláša, ktorý skutočne žil, máme 
Ježiška, ktrý tiež žil, chodil po svete, o 
tom nemožno pochybovať, rozdával 
lásku a zomrel z lásky k ľuďom. A bol aj 
národnou tradíciou. Betlehemci chodili 
po dedinách, spievali a rozohrávali ten 
príbeh narodenia Pána. ludia si ho pri
pomínali znovu a znovu. Rozdával 
snáď dedo Mráz lásku ? Nie, on rozdá
val len sladkosti. Nič viac. Naša mlá
dež 'odchovaná' dedom Mrázom je 
dnes taká, aká je. mnohokrát si s ňou 
nevieme rady. Pravda, česť výnim
kám. Je to dobré, že sa na nás opäť 
pozerajú z výkladov jasličky, knižky 
o Ježiškovi, vianočné pohľadnice, 
z k1orých sa usmieva malé Jezuliatko. 
Kiež by zasialo opäť lásku do našich 
sŕdc. Kiež by sme pochopili, že zmysel 
Vianoc to nie je iba najesť sa, napil sa 
a rozdať drahé darčeky. (Vera ráz už 
dopredu pred Štedrým dňom !) Aby 
nám aj ten najskromnejší, najlacnejší 
darček darovaný z lásky v ten sláv· 
nostný večer urobil rovnakú radosť 
ako dar najdrahší. Lebo v tom je ten 
pravý zmysel Vianoc: že myslíme je· 
den na druhého, uvedomujeme si to, 
čo nás spája a zabúdame na to, čo nás 
rozdeľuje. Aby tak bolo doma, na ulici, 
v škole, na pracovisku a dokonca aj · 
v parlamente. 

-mt-

'tť!Jr'bsl_lffitJ'A'.''' 
. ~~~~ i#;~W~#)' ~i~iryobiele 
• , •. nl~y \(Y)IC>Iá a vyh()~()yí foto~ 
•• •·• 9f~fie.FOT()SLUŽBAy•o9cho· 
, de a sh.JžbáchDEVEX, Kra~ 
is~~~ri,1eic'?v 14; z dvora (~a 

,' í>~~tpuf ,' 

Predám rôzny materiál pre začí
najúceho fotoamatéra zo starej 
zrušenj fotokomory. Zoznam vecí je 

v obchode DEVEX. 

sľubujem Ti, že sa Ti za trpezlivosť 
odplatím. Budem dobrý. A tak ti pochu
tím, ako to najsviatočnejšie jedlo. 
Snáď budeš mojou prítomnosťou po
šťastnená". 

"Prečo si taký smutný ? Veď by si 
mal byť rád, žeTa vytiahnem z vody a 
pôjdeme spo(L(do tepla", nadpriadam 
tichý rozhovor;: .. , [ 

" Lebo Tiividím na očiach, že Ťa 
navštevujem le& raz. Nie na dlho. 
O rok šá \iysirieda iný, Je mi to trochu 
ľúto. T~@~f~i~(litn:/ .? 

"Nésriľúť, ,r1~h ťaJEi~f aspoň tá chví
ľa". A s n~~Úpnou l~škou v ruke 
kráčam ·~dmov a už ho viac 
nepotešujem. Mal totiž celkom pravdu: 
Na neho som čakala prvý a posledný 
raz zároveň. 

Šermujem vidličkou a nožom na 
tanieri. Sviatočne prestretý stôl. Poze
rám na mlčiaceho imaginárneho pria
teľa a nevdojak mi prichádza na um 
dobrovoľné čakanie na tohtoročného 
vianočného kapra. 

Kvetka Nagyová 
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Obchodný dom 

BODIMEX 

Miletičova 3a 
želá cteným zákazníkom 

príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov 

a vel'a úspechov 
do Nového roka 1992 

zároveň Vás pozývame 
do nášho obchodného domu 

na vianočný nákup 

Ako zbohatnúť ? 
Túto otázku si kladie každý z nás. 

Odpoveď na ňu nie je tak ťažká, ako 
by sa zdalo. Treba nám len vhodnú 
príležitosť vo vhodný čas. Niektorí ju 
mali a využili v časoch rozvinutého 
socializmu. Tým už je hej! Ale čo my 
ostatní ? Tí dôverčivejší odpisujú na 
každý inzerát typu: "Ponúkam vý
hodnú prácu domov. Možnosť zisku 
800 - 2500.- Kčs denne. Informácie 
za 50.- Kčs zašle Jano z Horného 
Dolného". Väčšinou celá záležitosť 
vypáli zle-nedobre. Dôverčivý číta
tel' zistí, že prácu neponúka Jano, 
ale Jožo. Ten však nie je z Horného 
Dolného, ale z Nižného Vyšného. 
A zisk má len onen Jožo. Práve tých 
50.- Kčs, ktoré nu pošlete. Tak je to 
teda. Vážení čitatelia, možno ani 
sami netušíte, že aj Devínska Nová 
Ves poskytuje reálnu šancu na zbo
hatnutie. Co nám teda treba? 
Predovšetkým vhodný čas. A to nie 
tu. "Obdobie dažďov", tzn. novem
ber-december, potom príde krátka 
regenerácia síl a opäť marec-apríl. 

Ďalšou podmienkou úspechu je 
vhodná príležitosť. Ponúka nám ju 
priestranstvo terasy na ulici M. Ma
rečku pred obchodmi (pardón, ob
chodom). Len čo začne obdobie 
dažďov, stačí zájsť na Mestský úrad, 
zaregistrovať sa ako súkromný 
podnikala!' v odbore požičiavanie 

gumených čižiem. V rípade priazni
vého, rozumej daždivého počasia 
máte o denný zárobok cca 5 000 

Kčs! postarané. A pritom taxa za 
jeden požičaný pár čižiem nemusí 
byť vôbec vysoká - hoci aj 50 halie
rov. Pri množstve l'udí, ktorí sa musia 
v daždi brodiť po členky vo vode, 
prechádzajúc po tera~~~je dobrý 
zárobok viac neti~tXiŔ#I~*'(;ldnika
nie nesie so s~&Cig l~rí [i'.irimálne 
riziko. 

O sl'ubované p~i)j;,i~.prídete iba 
keby sa stavbári ~palhätali pred 
obdobím dažďov a terasu dali do 
poriadku. 

Kto neveri, nech tam beží! 

Oto Balogh 

Kde možno kúpiť 
DEVínsky EXpres? 
Ak Vás nezastihnú naši kolpor

téri v deň vydania nášho časopisu 
nič sa nestalo. DEVínsky EXpres 
možno kúpiť celé dva týždne až do 
nového čísla:V novinovom stán
ku Andy na poslednej autobuso
vej zastávke pred viaduktom,v 
cukrárni a potravinách Pri Trojici 
na lslrijskej ulici, v stánku ze
leniny na Eisnerovej ulici, v mäs
iarstve pri železničnej stanici, 
v zelovoci u pani Baranovičovej 
pri jazere (vedľa butiku Janka ), 
v obchode Merkúr, v potravinách 
v Devíne, v Záhorskej Bystrici, 
v obchode DEVEX. 

Najjednoduchšie však je DE
Vínsky EXpres si objednať a bu
dele ho dostávať domov do 
schránky. 

-r-

Veľa šťastia, zdravia vr. 1992 
cteným zákazníkom želá a za 
návštevu ďakuje 

ZELENINA - OVOCIE - POTRAVINY 

obchod Baranovičová 
Devínska Nová Ves 
Mlynská 24 



Zrod 
• v1ano 

stromč· 
Po prvýkrát sa v Európe objavil 

na vianočné sviatky stromček, 
pravdepodobne v roku 1605. As
poň z tohto roku sa zachoval pí
somný záznam kronikára, ktorý to 
opísal takto: 

"Na Vianoce si fudia postavia 
v izbe jedličku, na ktorú vešajú ru
že vystrihnuté z papiera, jabÍčka, 
oblátky, pozlátka a cukrovinky". 
Jab1čka boli nielen ozdobou na 
vianočných stromčekoch, ale sú
čásne aj darčekom. Jabloň bola 
a stále je symbolom života. 

Oddávna sa táto symbolika vy
jadrovala vešaním jabÍčok na zele
ný vianočný stromček s rozsviete
nými sviečkami. Táto kresťanská 
symbolika rajského stromu sa za
choval!l dodnes v krajinách, v kto
rých zakotvilo kresťanstvo a kde sa 

asi od 4. storočia oslavujú vianoč
né sviatky. Nahradili tak predchá
dzajúce "pohanské" oslavy zimné
ho slnovratu. 

V mnohých písomných podkla
doch sa tvrdí, že prvý stromček na 
Vianoce ozdobili v oblastiach 
dnešného Nemecka, kde práve 
v zime sú zelené ihličnaté dreviny. 
Podla všetkého ako prvý vianočný 
stromček bol smrek. Sú názory, že 
jedlička bola v časoch rozvoja via
nočnej tradície v menšine medzi 
vianočnými stromčekmi a keďže 
sa smrečky pestovali aj v nížinách, 
očividne na vianočnom stole pre
vládal smrek obecný (Picea excel
sa). V južných krajinách Európy za 
vianočný stromček slúžila a slúži 
omorika (Picea omorica) - uraste
ný, štíhličnan so striebristými ihli
cami na spodnej strane. 

Borovica sa do funkcie vianoč
ného stromčeka dostala oveľa nes
kôr - dôkazom toho je i fakt, že 
výborne znáša suchý vzduch ús
tredného kúrenia. 

Nie všade si na Vianoce zdobia 
stromček. Niekde si do velkej vázy 
vložia kyticu ihličia a imela a oz-

dobia ju napr. do. staniolu zabale
nými orechami. Možno tento zvyk 
vznikol zo starorímskeho zvyku 
prinášať si domov na vianočné 
a novoročné sviatky olivové vet
vičky. Avšak aj v rímskych časoch 
si zdobili stromčeky, dokonca na 
ne vešali aj horiace lampôčky s oli
vovým olejom. 

Najčastejšie sa však v súvislosti 
so smrekom na Vianoce spomína 
legenda o Martinovi Lutherovi. 
Vraj sa vracal raz vo sviatočný 
večer domov a noc hýrila miliónmi 
svetiel hviezd, prebleskujúcimi 
medzi vetvami smrekov. Luther 
zrýchlil krok, aby čo najskôr 
o tomto nádhernom jave zvestoval 
svojej rodine. Ale doma sa ínu ne
dostávalo slov, aby opísal tento 
ligotavý krásny jav. Preto sa vrátil 
do lesa, vyťal mladý smriečok, 
doniesol domov a ozdobil zapále
nými sviečkami. A neskôr hovoril, 
že tento ozdobený smrek sa stal 
preňho symbolom noci, v ktorej sa 
narodil Ježiš Kristus. 

Napriek tomu sa niektorí du
chovní bránili tomuto obyčaju až 
do 18. storočia. Ohnivo kázali pro
ti vianočným stromčekom tvrdiac, 
že je hriechom mariť čas na takú 
hlúpu zábavu a navyše ešte pri nej 
čítať Písmo sväté. Vroku 1851 
v jednom z amerických kostolov sa 
objavil vianočný smrek, ktorý tam 
priniesol sám pastor. Časť veria
cich mu pohrozila, že z neho strhne 

- sutanu a zbije ho, ak ešte raz zave
die do ich kostola tento pohanský 
zvyk. Pastor však išiel do knižnice 
do najbližšieho mesta, preštudoval 
si príslušné pramene a dokázal 
svojim veriacim, že ozdobovanie 
vianočného stromčeka je kresťan
ského pôvodu. O päťdesiat rokov 
neskôr sa smreky objavili vo všet
kých ostatných kostoloch, ba pri
chádzal do nich aj svätý Mikuláš, 
aby deťom rozdával z obrovského 
vreca darčeky... pm 

PARÍŽ: Francúzi sa vianocnym 
a novoročným hostinám vášnivo od
dávajú už celé stáročia. Za 14 dní na 
prelome rokov "zhltnú" 22 000 ton 
čokoládových výrobkov a 60 per
cent celoročnej spotreby husacej 
pečene a vypijú 40 percent svojej 
ročnej spotreby šampanského. Ok
rem obchodníkov s potravinami 
však očakávajú bohatú tržbu aj le
kárnici, ktorí cez Vianoce tradične 
vypredávajú zásoby liečivých pros
triedkov proti tráviacim ťažkostiam . 
Vianočný stromček a darčeky sú vo 
Francúzsku ako všade inde 
predovšetkým výsadou detí. Z výk
ladov, televíznych obrazoviek i pou-

Príbeh né!islávnejšej 
koledy 

Dnes si znova môžeme slobodne 
zanôtiť koledy, za ktoré sme sa v eš
te nedávnej minulosti akoby podve
dome hanbili, vianočné zvyky, jas
ličky a betlehemy už nepovažujeme 
za prežitok a nostalgická pieseň Via
noc našej mladosti - "Tichá noc" 
k nám vrátila symbol Vianoc, syno
nymum pojmu koleda. Povedzme si 
preto o jej pôvode: 

Je to už takmer jedno a tri štvrte 
storočia, keď si na osud dnes po 
celom svete najpopulárnejšej kole
dy zahrala príslovečne chudobná 
kostolná myš. 

Vianoce boli predo dvermi a salz
burské mestečko Oberndsorf v tes
nej blízkosti bavorskej hranice, žilo 
v radostných prípravách, vrátane 
učitel'a regenschoriho Franza Gru
bera, organistu miestneho kostola 
sv. Mikuláša. Aj keď mal slávnostné 
zbory a piesne pre štedrovečernú 
omšu dávno nacvičené, predsa si 
zašiel s typickou pedantnosfou 
kantora na chór, aby si ešte niektoré 
skladby zopakoval. Hrôza! V organe 
na prvý dotyk manuálu len zaškrie
kalo, potom zlovestne zahrkotalo - a 
koniec. Iba chrámová ozvena vraca
la zrútené tóny zo všetkých strán a s 
nimi zvrátené nádeje na sviatočný 

ličných reklám sa na .rie už niekolko 
týždňov pred Vianocami usmieva 
"pére Noel", ktorý vo Francúzsku 
rozdáva darčeky. Chodí 25. decem
bra skoro ráno a nadeľuje do topá
nok, starostlivo pripravených pod 
stromčekom - niekde menej, inde 
viacej. 

pm 

zážitok .celej farnosti za polnočnej 
omše. Co teraz? Na opravu nahlo. 
daných mechov organa, ktoré padli 
za obet pažravej myši, nebolo ani 
pomyslenie. Ale "keď je núdza naj
vyššia, pomoc božia najbližšia" po
vie si zbožný organista Pána. A na
miesto planých nárekov uteká vyhl'a
dat mladého kaplána, Jozefa 
Mohra, aby sa poradili, ako zachrá
niť dôstojnú oslavu narodenia Kris
ta. Zanietený kňaz už na Štedrý deň 
ráno priniesol text básne na vianoč
nú tému, ktorá sa začínala slovami 
"Tichá noc- svätá noc ... ". Gruberovi 
sa prosté slová vyjadrujúce roman
tickú poéziu tajomných sviatkov, 
hneď zapáčili a za niekolko hodín 
inšpirovali ku skomponovaniu jed
noduchej, ale pri tom naozaj vydare
nej melódie. Nová koleda bola na 
svete - a situácia zachránená: pri 
omši 24. decembra 1818 sa 
v Obernsdorfe hralo i spievalo. 

Prvé prevedenie malo podobu 
dueta spievaného autormi, ktorí sa 
sami sprevádzali hrou na gitaru. Po 
každej slohe potom detský zbor 
opakoval posledný verš piesne. 

Pravda, takáto neobviklá produk
cia novej, ešte neznámej koledy, 
vyvolala spočiatku medzi pobožný
mi, konzervatívnymi vidiečamni 

nemalé rozpaky, neskoršie i pobúre
nie a škandál. Ale svojou podmani
vou ľahko zapamätateľnou melódiou 
i textom, s výstižnou vianočnou 
náladou sa postupne rozšírila po 
celom okolí a víťazne si razila cestu 
i .:za hranice "rodného" Rakúska. 

Rozšírila sa nielen po celej Euró
pe, ale našla si cestu i do zámoria a 
všade sa rýchlo stala všeobecným 
nápevom Vianoc. 

pm 

Čiperná korešpodentka 

Pribehne mladá korešpoden
tka, samá krv a mlieko, za 
šéfom a pýta sa:- Pán vedúci, čo 
budeme robiť? Už nemáme 
formuláre - na objednávku 
formulárov? 

Miestny úrad mestskej časti DNV 
prijme do zamestnania 

pracovníka na oddelenie výstavby. 

PODMIENKY: -vzdelanie technického smeru. 
odbor stavebníctva 
- prax min. 5 rokov v reallzácll 

. _ . investičnej výstavby. 
NASTUP _MOZNY: podľa dohody. 
INFORMACIE: tel. 77 72 50, 77 62 50 

~ ~~-
-·~.· ----

{fn~ l -- --- -

Lekár otvorí dvere do čakárne, kde 
sedí mladý pár. Pani chce vstúpiť, ale 
lekár zavolá aj muža. Potom požiada 
ženu, aby sa vyzliekla. Dôkladne ju 
prezrie a napokon sa spýta muža: 
- Býva v poslednom čase veľmi nervóz
na? 

f?tft«f0[;jf@0-
~~fl~ 

- Neviem. Ja ju totiž vidím po prvý raz. 

Z dialógu v bare 
Vieš čo, Šaňo ? Tá Petra je fyzicky vefmi prí
ťažlivá l 
- A, psychicky ? - pýtam sa starého známeho ja. 

U sexuológa 

- Pán Cécé, chce to trpezli
vos( a vydržaf l - povedal le
kár. - Mesiac nefajč ite, nepite, 
samozrejme ani žiadne ženy a 
milovanie. Uvidíte, že sa zno
va stanete chlapíkom. 
Pacient všetko doržiaval. Po 
10 dňoch sa už nezdržal a 
zapálil sl. 

- Psychicky som s ňou ešte nebol. 

-Pán hlavný, máte vyprážaný 
rezeň? 
-Už nie. 
-A keby prišiel predseda vlá-
dy, ani pre toho by ste ho ne• 
vykúzlili? 
- Pre neho by sa dozaista na
šiel. 
·Tak ho pokojne môžete pri
niesť mne. Predseda vlády 
sem dnes určite nepríde. 

Mladý muž na
rieka pri lôžku 
svojej ženy, kto
rá má každú 
chvíl1<u rodiť: 
- Ach, ako Ty 
musíš trpieť, 
drahá l 

- Darmo, v tomto meste žijú 
najpoctivejší fudia na svete. 
Predsav si, pred dvoma týžd
ňami som si v malej reštau
rácii zabudol dáždnik. Včera 
tam prídem a čo nevidím: 
Dáždnik visí na vešiaku l 
Môžeš si predstaviť moju ra
dosť, náhodou pršalo a ja 
som nemusel zmoknúť. 
- A bol to naozaj tvoj dáždnik 
? 
- Nie, ale čo na tom. Mňa fas
cinuje tá poctivosť l 

·Vidíš Matej, fajčif, to áno? -s 
lútosfou hovorí roztúžená 
manželka. 

Haličský Žid prišiel k viedens· 
kému verkoobchodníkovl. ·, . 
- Chcel by som sl u Vás kúpiť 
debnu hodvábnych pančúch. 
-Hneď Vám ukážeme vzorky,
vraví šéf, ale vzápätí sa zarazí. 
- Neboli ste náhodou včera 

- Upokoj sa Ka
rol - ·' hovorí 
láskavo 
manželka - veď 
Ty za to nemô
žeš. 

11/!Z 8LOV (fiUI.LIIJ . 

Skúšky na Veterinárnej fakul
te. Profesor sa pýta študenta: 
· Povedzte mi, prečo sa milu· 
le krava len raz do roka ? 
Student bez rozmýšľania vy
razí: 
• Lebo je hovädo. 

Dôverná otázka 

Janka sa pritúlila k milému: 
• Už si sa predo mnou milo
val s mnohými ženskými ? 
• Samozrejme, - povedal 
mládenec a vážne jej pozrel 
do očí. 
Potom dodal: 
• Predsa by som sa neopo
Vážil ťa len tak používať na 
cvičné účely. 

u Pliia žobrať 7 . 
- No, a ? U nás v Haliči najprv 
chodíme po žobrote a potom 
robíme obchody. U Vás vo 
Viedni najprv robíte obchody 
a potom Idete po žobrote. 

Kto je na koho 

Pani Henrietka dohovára 
svojej susede: - Nepocho
pím, čo sa tolko trápiš, veď 
ja to mám lepšie zariadené. 
U nás deti vychováva man
žel. 
- A čo teda robíš okrem 
varenia Ty? 
- Predsa ja vychovávam 
manžela. 

Povedal to kamarátovi 

Včera som v kaviarni 
rozprával Tvojej žene 
ohromný vtip a taký dob
rý. že od smiechu temer 
spadla z postele. 

Kedysi dávno sa vybral Kohn 
z tvova do Ternopora. Najal si 
poyozníka. 
- Ziar, musíme na chvíľu zo
stúpiť a trochu potlačiť, -
vyhlásil povozník po niekol1<ých 
kilometroch, - lebo kopec je 
strmý a koník sám nevládze 
vytiahnuť. 
Vystúpili teda a tlačili, aby to 
dengfavý koník mal rahšie. Po
tom nasadli, ale onedlho sa 
povozník opäť ozval: 
- Nehnevajte sa, ale zase mu
síme zostúpiť a trochu pribrz
diť, lebo pred nami je prudký 
svah a koník by to sám 
neudržal. 
Zostúpili teda a brzdili. Kým 
došli do T ernopora, tridsaťšesť 
ráz zostúpili, tlačili, alebo 
brzdili, lebo cesta raz stúpala, 
raz klesala a koník bol slabý. 
Konečne došli do ciefa. 
Povozník pozrel na hodinky ako 
na taxameter a oznámil: 
- Dostanem dvesto rubľov. 
Kohn zaplatil, ale potom sa nah
la~ zamyslel: 
-Ze ja som išiel do Ternopoľa, 
chápeiJI, lebo tam mám 
prácu. Ze Vy ste šli do Terno
poľa, chápem, lebo ste si 
chceli zarobiť. Ale načo išiel s 
nami koník? 

Strýc sedí vo vlaku a vedra seba 
na sedadle má kôš. Keďže vera 
fudí stojí, spolucestujúci ho 
vyzvú, aby dal kôš zo sedadla 
dolu. Strýc saa ohradzuje: 
- Nemôžem, v koši je pinďulák. 
tudia sa odmlčia, nikto nemá 
poňatia, čo to môže byť. Keď 
strýc odíde na WC, všetci sa 
vrhnú na kôš, aby videli, čo je 
v ňom. Otvoria ho a viete, co 
v ňom bolo? 
Pinďulák. 

Na pohrebe baróna 
Rothschilda kráča za 
pohrebným sprievo
~om plačúci otrhaný 
Zid. Muž, ktorý ide ved
fa neho, sa sústrastne 
spýta: 
- Boli ste jeho príbuz
ný? 
- Nie, - vzlyká Žid, 
preto plačem 



POMOCKY: 
Ava, Anet. 
DaC~ta 

nčiatok 
tajničky 

zoznámi· 
lo ao 

zvuk erd- ŠPZ Jab-. 
cového Ionce hra 
avalu nad Nlaou 

ne ka 

vytvÍiral 
liatím 

pichal 
zobÍikom 

čakajúna každého 
· kupujúceho, 

ktoa·ý do 
15. 12 91 

UI'ObÍ nákup nad 20,- KČS 
v obchode 
DEV EX 

Kl'asnoa•·mejcov 14 (z dvoa·a) 
za poštou. 

kto niečo 
akladÍI 
(zried .) 

i tót USA 

zna čh 
americla 

liadok súhrn 
klaaov 

aeva;oelo. 
venakÍI 
ri eh 

v Indii 

u kazov. 
zámeno 

a toky 

vel'ké 
nádoby 

CUdZO• . 
krejný 
atrom 

licho 

omotaj 
obliečka 

oaob.né 
zámeno 

holandaký 
oa viete nec 
(Uriel) 

éterický 
olej 

Jednu, dve knihy si so 
sebou berieme na každú 
cestu. 

Objednávací lístok 

koniec • 
tajničky 

kto má na značke 
ataroati bicyklov 
pa ov 

Pribehla na Štedrý deň pani profe
sorová z nákupu a zúfalo volá: 

• Predstav si, muž môj, aká som roz· 
tržitá! Chcela som ti kúpiť na Vianoce 
novú kravatu a namiesto toho si ne
siem novú kabelku! 

••• 
Na Štedrý deň sa pýta mamička 

Evičky: 
• A čo by si si priala nájsť pod strom

čekom? 
- Mami. .. poznáš Adama Nožičku zo 

6.8? ... 
• Prosim vás, pán vedúci, manželka 

chce, aby som s ňou išiel dnes dopo
. ludriia kupovať darčeky. Nemohli by 
ste ma pustiť? 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

kuchyne. 
nädoba 

in i 
kosou 

znacka 
titlinu ' 

značka 
berkélia 

zvolanie 
v neit .. u 

• V úradných hodinách? Vylúčené! 
• To ste milý. Vermi pekne ďakujem! ... 
Chudobný žid si požičal od bohaté

ho dvadsaťpäť korún. O pár hodín 
boháč vidí, že chudák si dáva v bufete 
kraby s majonézou. Vyčíta mu to. 

• Ako to? Odo mňa si požičiate 
dvadsaťpäť korún a potom sa napchá
vate krabmi s majonézou? Za moje 
peniaze? 

- Nerozumiem vám, • odpovedal 
chudák s naivným rozhorčením. 

- Keď nemám peniaze, nemôžem 
jesť kraby s majonézou. Keď mám pe
niaze, nesmiem jesť kraby s majoné· 
zou. Povedzte, kedy vlastne môžem 
jesť kraby s majonézou? 

Meno a priezvisko (firma): ............................. ..... .... ... ....... ... .. ............. ................ .. ..... ........ .. ..... ............ . 
Ulica: ........ ................................................................ ........................................................ ..... .. ..................... . 
Miesto: ...... : ... ... .................... .. .... ................... .. ................ ... ..................... ..... PSČ ..................................... . 
Dátum: ................................................... . 

podpis (pečiatka) predplatiteľa 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32,· Kčs 
štvrťročné predplatné 16;- Kčs celoročné predplatné 64,- Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Vylosovanle kupónov .. rl 
sa uskutoční 

na VIanočných tl'hoch ' 
v D.N. Vsi 

15. 12. 91 po 16.00 hod. 
v kultúl'nej záhl'ade. " 

Tl'aja vylosovaní • 
prevezmú vianočný dai'Ček , 

obchodu DEVEX 

popevok apojka ru aký 
aúhlaa 

kyali 
čereiňa 

ex metro
pola 
Barmy 

podmien. 
spojka 

paeudon. 
Schopfera 

akratka 
·un Iore 

V žiadnom prípade sa ešte neJ 
môžem ukázať doma. Moja sta· 
rá by okamžite začala byť podo·· 
zrievavá! .......... , 

Chorvátsky 
novoročný vinš 

Vinšujem Vám svô nôve 
/jete da by Vám cválo, 
rodilo pôle žitkom, gôra 
drivom a hýža dobrým 
zdravím a od sad ljeta 
do sad /jeta da by Vás 
glava nezabolela 

DEVínsky EXpres • dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. R~dakcia: 84_1 ~7 Bratislava: 
Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpr~s, 841 O? .Brat1s~~va , K~hstna 9 : o~o~ne . 
v priestoroch Obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava- Devínska Nová Ves- z dvora (za postou). Uzavle.rka c1sla: v ~tvrtok kaz~y pa!n~ 
týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Kčs. Vytlačil: Perfect, spol. sr. o., Gorkeho 10, Bratislava. Reg1stracne 
číslo: 103/90-R. 

Dne& v fí&le 

• Bude DEVínsky EXpres aj 
v Devíne a Záhorskej Bystrici? 
•o súkromnej výstavbe v ONV 
• Matica slovenská u nás • Po
chop a pomôž - o pofarbenom 
kostole• Šport 

Vážení 
čit:at:elia 

Rozbúrená politická i hospo· 
dárska scéna doma i vo svete 
nevytvára najpriaznivejšie 
predpoklady pre prípravu sviat· 
kov pokoja a radosti - Vianoc . 

Položme si otázku: "Pomôže 
nám, našim rodinám, nášmu 
okoliu, vnášať tú nervozitu aj do 
našich domovov, do našich 
ullc, dedín, miest?" 
Čo keby sme si zobrali pri

klad tentokrát od deti. Mnohé 
najmä tie menšie, netušia príči~ 
ny a súvislosti. Registrujú na
pätia, ale aj tak sa tešia. Sú pl
né očakávani a nedočkavosti. 

Pokúsme si nekazif to pek· 
né, čo sme, pri dobrej vôli, 
schopní pripravit. Pokúsme sa 
zamyslieť nad významom Via
noc a tomu prispôsobme aj 
naše snaženia. 

Ak nedokážeme horieť a sve· 
tlo dávať nezacláňajme aspoň 

1 tým najmenším. Oni skutočne 
' za nič nemôžu. 
l Aby sme im skrátili "dlhý čas• 
čakania zapojme ich do pri
prav. Najväčšiu radost im uro· 
bia vlastnou rukou vyrobené 
ozdoby. Nezabudnime im pri
pomenúť prípravu na Vianočné 
sviatky z vlastného detstva. 
Nedajme zabl'dnút tradíciám. 
Boli roky aj chudobnejšie aj 
skromnejšie. Nechýbala však 
láska a porozumenie. Otvorme 
Im aj dnes naše srdcia a prlbyt· 
ky. 

Vera pokoja, trpezlivosti 
v týchto dňoch Vám želá 

vydavater 

----- - -~ 

DEVínsky 
'EXpres 

informačno-inzertný 

sprauodajca 
občano u 

mestskej časti 
DEViNSKA NOVA VES 

48.-49. týždeň - 23. ll. 1991 Ročník: l. Číslo: 8 Cena: 2,50 

Vianočno

silvestrovské 
Už v čísle 7 nášho časopisu sme 

avizovali, že pripravujeme via
nočno-silvestrovské číslo. Vyjde 
v rozšírenom prevedení na 16-
tich stranách 6. decembra. 

Opät' chceme upozorniť inze
rentov a záujemcov o reklamu, že 
uzávierka čísla je 29. novembra. 

Prosíme však aj ostatných o by-

Záujem o rozšfrenle teritória po
sobnostl nášho časopisu sme pre
javili už dávno. Iba teraz sa nám 
podarilo nadviazať kontakty so sta
rostami týchto našich susedov a ... 

Predpokladáme, že sa podari pre
konať problémy, ktoré každé začiat
ky so sebou prinášajú a zámer sa 
stane skutočnosťou. 

Už aj v Devíne 
a Záhorskej 
Bystrici? 
Už povodný úmysel poskytnúť 

Informačný zdroj obyvatefom pri
mestských časti pod a v okoll De
vinskeho hradu dal podnet na vznik 

Napriek pochvale malým po
mocníkom, kolportérom- rozšlro
vatefom nášho časopisu, ktorých 
sme v minulom čísle pochválili, 
stále sa stretávame s oblasťami, 
kde sa náš časopis nedostane. 
A to nehovoríme o "výbuchoch" 
tých, čo sa prihlásili a náhle ocho
rejú, nemajú čas, alebo stratili 
záujem. 

Ešte hľadáme 
Preto, v snahe zachytiť ešte ob

lasti, kde sa DEVínsky EXpres ne
dostáva, u·možniť rozšírenie Infor
movanosti aj pre ďalších záujem
cov 

hľadáme mladých predavačov 
DEVfnskeho EXpresu 

.Pre sí.dllská Podhorské, Kostol
ne, Kolonlu ... 

vateľov Devínskej. Máme záu
jem o príspevky približujúce tra
dície Vianočných sviatkov, prí
behy z rokov minulých a nedáv
nych, dobré rady pre kuchárky 
a cukrárky, recepty i zvyklosti. 

Tiež privítame prieluitia hu
mom a dobrej nálady. 

Na Vale príspevky sa teií 

redakcia 
i čitatelia 

Nezabudnite: uzávierkaje 29. 
novembra. 

názvu časopisu. Prirodzene, že po 
súhlase miestnych časti uva!ujeme 
doplniť v titulku miesta určenia a do 
hlavičky sa teda dostanú vietky 
znaky a názvy jednotlivých časti. 

Všetky apominané časti aú úzko 
apojené geograficky, často aj ;odln
nýml zväzkami. Verime, že n6i záu
jem Informovať sa vzájomne • su
sedsky • o ponuUch kultúrnych 
zariadeni, služieb, obchodov ... náj
de odozvu a bude slúžiť obyvaterom 
len a len pre Ich prospech. Nako
niec vzdialenosti aú malé, ponuky 
zattar tiež, ale verime, že sa budú 
rozširovať. 

Vedieť o nich a mat možnost zú
žitkovať Ich, to už bude starost re
dakcie v úzkej spolupráci a Vami. 

O vývoji tohoto zámeru Vás včas 
Informujeme. 

INFORMUJIMI 
OZNAMUJIMI 

' Drobničky 
z miestneho zastupiteľstva 

• Mestské zastupiterstvo konečne 
rozhodlo o pokračovaní stavby Ná· 
kupného strediska • obj. č. 29 v De
vínskej Novej Val. Ponukové kona· 
nie skončilo úspešne pre nového 
Investora i pre našich spoluobča· 
nov. Verme, že nový investor • spo· 
ločnost J r/J P uvedie tento vermi 
potrebný objekt čo najskôr. 

Zdravotné stredisko 
na Podhorskom 

• Ako vyplýva z rokovania u staros· 
tu miestnej časti S. 11. 91 ohradom 
užívania zdravotného strediska na 
sídlisku Podhorské v Devínskej No· 
vej Vsi termín začiatku užívania sa 
blíži. 

Objekt je stavebne dokončený, 
chýbajú malé stavebné úpravy na 
prlpravu a montáž technologických 
zariadení, ktoré zabezpečí Chirana 
Bratislava. 

Investorom l užívaterom je firma 
Kontraktlng. 

Reálny termín začiatku užívania 
zdravotného strediska je marec 
1992. 

ak 

Platí, či nie1 

. . . : 

Miestny úrad vydal vleobacne zlvlznl narl~da~la o Parkovanln4kladn~h ;o
z/diel, lpec/1/nych a falkých mechanizmov, autobusov a strojových mechanfz. 
mov. Prihláste sa na tel. č. 77 52 75 

ve~er, alebo v každý nepárny týž
den v piatok o 1500 hod. v obchode 
DEVEX za poštou. 

Ne~hce •a nim veri(, te to mnolatvo nlk/adných vozidle/ ml v DevlnskeJ do
movu pr/slulnos(, ·a/abo predstavuJú dopravnú obsl!lhu • zlsobovanle. 

Dopravnl značka ne začle.tku miestneJ časti (pred viaduktom} hovori predsa 
jasnou rečou. Zlkaz vjazdu nlkladným vozldllm, mimo dopravneJ obsluhy. Tade 
plati, čl nie 'l 



Súkromná 
výstavba 

Mnohých občanov zaujímajú 
možnosti ďalšej výstavby rodin
ných domov v Devínskej Novej 
Vsi. Aká je situácia v tejto oblas
ti sme sa opýtali Ing. Evy Var
govej - predsedníčky komisie 
výstavby. 

- Jedným slovom by sa dala 
charakterizovať ako nejasná. 
O mnohé pozemky, pôvodne 
vyhradené pre tento účel, sa 
prihlásili pôvodní majitelia. 

Klzisko bude 
Pravda musí zmznúť. Po úpra

vách terénov a zahradení odtoku sa 
rybník pomaly napúšťa vodou. Kto 

Týka sa to napríklad 13 parciel 
na Eisnerovej ulici (oproti kos
tolu). Pôvodný zámer tu uva
žoval vybudovať akúsi obchod
nú ulicu spájajúcu starú a novú 
časf. Typ remeselného domu 
(predaj, služby, výroba i bý
vanie) mal byť vhodný pre 
drobných podnikateľov. 

V súčasnosti nám chýbajú 
materiály, ktoré po uplatnení 
nárokov občanov, vyplývajú
cich z reštitúcií, podrobne zma- · 
pujú situáciu v katastri obce 
a tiež chýba dopracovanie kom
petenčných zásad o hospodá
rení s majetkom mestskej časti. 

Koncepcia rozvoja nášho 

vie však, či zbytky šachoriny zatopí, 
alebo ... ? Zakrýva dosť velkú plochu 
o ktorú by detí a korčuliari prišli. Dá 
sa tomu pomôcť? 

pk 
snímky autor 

••v Jednote je sila!" 
Nie je žiadnym tajomstvom, že zá

kladná občianska vybavenosť na
šich dvoch sídlisk je na žalostnej 
úrovni. Ponuka opravárenských 
služieb sa rovná takmer nule, chý
bajú obchody. Obyvatelia, žijúci tu 
už tri roky, sú však vďační aj za to 
málo, čo majú k dispozicii. Menovi
te za predajne potravín a priemysel
ného tovaru. Na sídliskách našli do
mov prevažne mladé rodiny s malý
mi deťmi a preto nikomu nie je jed
no, či bude cestovať kvôli hocijakej 
maličkosti do Lamača, či Dúbrav
ky. O to nepríjemnejšie nás zaskočil 
fakt, že o predajni priemyselného 
tovaru (mimochodom hojne navšte
vovanej) prevádzkovanej Jednotou 
SD - Bratislava-mesto, môžeme ho
vori(, už iba v minulom čase. Každý, 
kto denne prejde okolo, musi si 
všimnúť zdrap papiera s veľavrav
ným textom: "Predajňa sa likvidu
je". (Okrem toho, že ide o nepríjem
né konštatovanie, nepríjemná je aj 
ďalšia skutočnosť - text je gra
maticky chybný. Predajňa sa sama 
nemôže likvidovať. Vždy "to" niekto 
musi urobiť.) Daromne by ste však 

hľadali úradné potvrdenie skutoč
nosti razítkom a podpisom kohosi 
zodpovedného, nieto ešte uvedenie 
dôvodu. Ako výsmech pôsobí ob
rovský žltý nápis namaľovaný na 
skle výkladnej skrine: "Výhodný 
nákup za znížené ceny o 30-50 %". 
Aby bola fraška dokonalá, v časo
pise BONITA, zverejňujúcom pre
hľad sortimentu z cien tovarov, po
núka JEDNOTA SD vybrané výrob
ky, ktoré možno nakúpiť v neexistu
júcej predajni priemyselného tova
ru na ulici M. Marečka. 

Suma-sumárum - približne dva
násťtisíc obyvateľov oboch sídlisk 
má k dispozícii jed inu predajňu pot
ravín. Nič viac, nič menej: Znevažu
júci stav! 

Predstavenstvo Jednoty SD -
Bratislava-mesto jasne ukázalo ako 
si (ne) váži zákazníka~ Základné pra
vidlá slušnosti a úcty k zákazníkovi 
zostali bokom. Aspoň dôvod zru
šenia predajne nám mohli oznámiť. 
Bude sa predajňa privatizovať? Po
číta vôbec JEDNOTA • SD s jej opä
tovným otvorením? čo bude na jej 
mieste? Nikto nič nevie, a kto vie, 
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územia je schválená, zauJem 
občanov a podnikateľov, sta
vebných firiem i investorov je 
značný a tak dúfame, že všetky 
plány v revitalizácii historického 
jadra na lstrijskej ulici, dobudo
vanie občianskej vybavenosti 
v sídliskách, dostavba zóny ľah
kej priemyselnej výroby s pra
covnými príležitosťami (bude
me informovať zvlášť), ako aj 
možnosť bývať v kolónii rodin
ných domov (predinvestovanie 
zahraničným podnikateľom), 
nezostanú iba krásnymi pred
stavami, či v mnohých prípa
doch už založenými "šuflíkový
mi" projektami. 

Zároveň chceme požiada( 
občanov o aktívnu spoluprácu 
na poli podnetov a podnikateľ
ských záujmov. Na Miestnom 
úrade ich privítame a zapracu
jeme go pripravovaných projek
tov. Cast o tiež narážame na 
nepochopenie záujmu obyvate
ľov, či prílišnú citlivosť na pri
spôsobenie sa novovznikajú
cim aktivitám v prospech väč
šiny. 

Ak sa nám podarí zladiť tento 
vell<ý orchester s možnosťami, 
ktorými disponujeme, bude to 
zásluha každého jednotlivca, 
ktorý sa o to aspoň pokúsi. 

Ešte položiť nlekolko zábran a voda v rybníku bude stúpať. 

Kto sa clwúll svojím 
JIÔvodom, clavúlt sa 
vlastne cudzím Jlel·ím 

. SENECA 
' i 

(Jednota SD), ten nepovie. čo na to 
magistrát? Kým bude v celej veci 
jasno, potenciálnym zákazníkom 
ostáva len pocit roztrpčenia, skla
mania a hnevu. 

Má vôbec niekto morálne právo, 
takto bezohľadne manipulovať 
s dôverou ľudí? Dosť času strá
came denným cestovaním do prá
ce, do škôl, tlačíme sa v autobu
soch. Zdá sa, že nakupovať budeme 
chodiť do Stupavy; O obchodoch, 
akými disponujte táto malá dedin
ka, môžeme len snívať. Ale aj stu
pavské obchody sú pre väčšinu 
z nás "trocha" od ruky. 

Hrdíme sa príslušnosťou k oby
vateľom hlavného mesta SR. Zavä
zuje to. Obyvatelia hlavného mesta 
si ale zaslúžia kultúrnejší spôsob 
uspokojovania svojich potrieb. Ten 
terajší je na úrovni feudalizmu. Ba 
možno ani to. Kto podá pomocnú 
ruku? 

Oto Balogh 

Poznámka redakcie: Jedinou predaj
ňou s priemyselným tovarom je Prie
mysel Katka na lstrijskej ulici. Tá jedi
ná však nemôže, ani s pomocou drob
ných butikov ponúkajúcich úzky sorti
ment drogérie stači( pre množstvo 
obyvateľov našej mestskej časti. 

NOVOVESKÉ 
VIANOČNÉ 

TRHY 

v priestoroch 
Kultúrneho 
strediska 
v Devínskej Novej 
Vsi 

termin: 
13.- 15. december 91 

20.- 22. december 91 

informácie: 

Miestny úrad v DNV 

lstrijská 49 

tel.: 777-255 

776-250 (odkazovač) 

OHLASY 

Chránená? 
K naplsaniu tohto prl~pevku ma 

podnietil článok uvedeny v č. 6 pod 
názvom "Nedorozumenie". Pre ob
siahlosť celej problematiky, pre jej 
čiastočné ozrejmenie, uvádzam 
stručne nasledovné. 

Dopravná obsluha v Devínskej 
Novej Vsi je v súčasnosti zabezpe
čovaná šiestimi autobusovými lin
kami č. 51, 59, 61, 101, 112, 121 
a to vo vztahu k centru mesta (č. 
101, 112, 121), k elektrickej dopra
ve v Dúbravke (č. 51 a 61) a pre po
krytie lokálnych potrieb (č. 59). 
Z uvedeného počtu tri linky (č. 51, 
61, 121) majú konečnú na obratis
ku Na hriadkach a linka č. 59 nim 
prechádza. V celkovom množstve 
to aj s občasnými "návštevami" lin
ky č. 1 01 predstavuje cca 270 au
tobusov za deň (pracovný). V tejto 
súvislosti je potrebné pripomenúť, 
že na obratisku denne nastúpi na 
uvedené linky v priemere 15 oby
vaterov tejto časti obce. 

[ Rozhovor ~ 
s ľudovým 

autorom-beletristom 
, Po informáciách o úspechoch Ale

xandra Nagya-Šárovského za pos
ledné tri roky dostal týchto niekoľko 
otázok: 

·.Vyšli ti okrem plejády malých ll· · 
terarnych a novinárskych materiá
lov väčšie? 
• ~amozrejme. Po "nežnej revolúcii" 
pocas pôsobenia v súkromnej vyda
vatefskej agentúre Naruš a s. v Dúb
Švke sú komplet z môjho pera Extra 
H •_nee o snoch a výklade snov, 
k Vlezdy ~ekl.amú a rôzne Sibyly, Lás-
a .z kazdeJ strany pre posilnenie 

~uznosti. Tiež parciálne v Diamaga
zme, a Prvých 7 obyčajných Šancách 

Obratisko sa nachádza v pa
miatkovo chránenej oblasti, do
nedávna najtichšej časti územia 
Devinskej Novej Vsi a hraniči s 
chráneným povodim rieky Mora
vy. 

Počet liniek na obratisku sa 
postupne zvyšoval. S umiestne
nim liniek č. 61 a 121 Dopravný 
podnik Bratislava uvažoval už 
v r. 1988 ako s dočasným rieše- · 
nim, na dobu dostavania obyt
ných súborov Kostolné a Podhor
ské, aj ked bolo zrejmé, že obra-

tisko svojou polohou a technický
mi parametrami je v rozpore so 
Stavebným zákonom, dalšimi 
právnymi predpismi a normami. 

V tomto zmysle nebolo ako stavba 
ani posudzované. Tak napriklad 
pre nedostatok parkovacej plochy 
sú autobusy odstavené nezriedka 
na chodniku pri rodinných do
moch [1 m od objektu), v križovat
kách, čiastočne mimo vozovky na 
tráve, blokujúc pritom prljazdy k 
domom, do ul. Prlmoravská a pod. 

Frekvencia spojov v tomto prie
store je 40 vozidiel za hodinu, 
v obdobi dopravnej špičky pra
covného dňa (hustote vozidiel 
1,5 min.). 

Pre riešenie tejto anomálie, 
sťažnosti niektorých občanov 
a iných dopravných problémov sa 
uskutočnilo mnóho rokovani, bolo 
vypracovaných niekolko alterna
tiv a koncepcii dopravy. Z dôvodu 
zložitosti celkovej situácie, Miest
ne zastupitefstvo v spolupráci s 
prislušnými orgánmi a organizá
ciami až v súčasnom obdobi 
našlo uspokojivé riešenie a za
bezpečuje projektovú dokumen
táciu pre nové obratisko. 

Možno, že pre niektorých obča
nov s filozofiou sebe vlastnou to 
nie sú a nebudú dostačujúce ar
gumenty pre zmenu status quo. 
Avšak to už je Iný problém. 

Územie Na hriadkach aj s okoli
tou prirodou je malebnou častou 
obce. Ved Iste aj preto je hodne 

súkromná firma 

LU GAS 
otvorila na Istrijskej 68 

STOLÁRSTVO 
pre organizácie, súkromníkov 

ponúka 
stolárske a údržbárske práce 
pondelok-piatok: 700

- 1630 hod. 

s jej vložkami šíriacimi osvetu. V li
terárnom úseku z vlastnej tvorby 
uzreli svetlo sveta oslobodené sa
mizdaty básnické juvenílie Kvapky 
dobra, Horoskopy zverokruhy, Is
kry a alorizmy - autentizované re
prízy z r. 1968, 1969; dielko Kocky, 
tzv. momentky-nový žáner s invek
tívami a sondami do skostnatených 
myslí ľudí v podobe maxím v próze 
(akýsi protipól inými autormi pesto
vaných epigramov.) Napokon velká 
žatva mojej maličkosti pri erupcii 
pera z roku 1990 bola zavŕšená 
Sokoliarskymi príbehmi s obrazo
vou prílohou. Len jedna zo Šancí
extra (horoskopy) býv. šéfovi sa 
vydarila na 30 000 kusov. 

• Schovávaš sa za pseudonym 
A.N. Šárovský? 
• Od prvých rokov SO-siateho de
cénia tohto storočia sa neskrývam, 
ale pácham čestnú robotu akou je 
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každá iná, či hociktoré remeslo. Sa
motné prímenie je odvodené z rod
nej dedinky Šárovce, kde som sa 
17. 8. 1946 narodil. 

• Sl šťastný? 
• Som vzkriesený, rehabilitovaný, 
vitálny, zásadový, dobre podkutý, 
podľa situácie dravý, špekulatívny, 
radový občan dýchajúc! slobodne. 
Nezneužívam poznatky na ničenie 
iných fudí, že sú citliví. 

- Nebojíš sa, že ti rozbijú hubu? 
• Kým sa nedám, ako 30 rokov, na
máčať do zákerných neistých funk
cií, nie. Svoje aktivity podra potreby 
doby regulujem na 1. mieste je 
obchodný záujem. 

• Vadieva ti niečo? 
• Neurotizovanie ma kdekým a ne
schopnosť dôstojne a vľúdne so 
mnou začaf komunikovať osobami, 
ktoré sa koncentrujú, sami nevedia 
prečo, na moju osobu, namiesto, 

navštevovaná našimi obyvatermi 
a turistami z okolia. C h r á ň m e 
h o 1 Pre nás a dalšie generácie. 

Ing. LAZOR 

• Páči sa mi Vá§ Devinsky Ex· 
pres, ale má to jednu chybu~ Na
miesto tej krlžovky, čo sa máloke
dy dá vylúštiť venujte radšej rubri
ku našim, tak nedostatkovým ob
chodom. Prečo Potraviny na lstrij
skej neobjednávajú čierny chlieb 
a majú stále ten istý biely? 

Prečo zmizlo traškové mlieko 
v Ymke? Zasa sa vraciame k tomu 
nezdravému spôsobu v igelito
vých sáčkoch. 

Prečo družstevná predajňa mä
sa nemá mäso kedykofvek? Ved 
sa hovori, že mäsa máme pre
bytky. 

Pomôžte spolu riešiť tieto nedo
statky, budeme Vám nápomocnl. 

Vofakedy obchody nemali cez 
obed zatvorené a teraz už to zasa 
praktizujú. Tá nepretržitá prevádz
ka bola varmi výhodná. 

Potom ešte by bola vhodná rub
rika pre rodičov. Aby učili deti pa
piere z cukrikov a sladkosti há· 
dzať do košov a nie po ulici. Aj do 
kontajnerov ked' chodia deti vysý
pať, zanechajú po sebe smetisko 
a vietor to rozfúka. 

Zatiaftolko, budem sledovať ne
dostatky a potom Vám naplšem. 

Vaša čitatelka 
(žiar bez podpisu) 

• Na Vašu výzvu odpovedám aj ja 
moju mienku, čo sa týka názvu 
Vášho časopisu. 

Mne osobne sa názov Devlnsky 
Expres páči a nemenila by som 
ho. že sa týka mestskej časti De
vlnska Nová Ves o tom predsa 
jasne hovori doplnkový text v zá
hlavl časopisu. Takže mýlif si to 
s obcou Devin nie je možné. A ked 
už zmenif, tak nie na Novoselský 
ale na Novoveský. 

M. Tomanová 

aby strácaním času pracovali na se
be. Nutkanie byf v strehu, špehu, 
pohotovosti a reagovať na najmenší 
signál, heslo, nemám. 

·Plány? Ciele? Sny? Ilúzie? Op
timizmus? 
• Zo spracovaných 30 rukopisov, 
každý rok som naplsal po jednom, 
vydať čo najviac. V edíciách Koncip
koru ako oslobodené samizdaty, tak 
aj knihy. 

- Čo to je, že "fudový autor"? 
• Okrem fudových liečitefov, vyná
lezcov, som dobrák na písačky, za
bávajúc široké masy. Vyšiel som 
z más bez zhora nadekrétovanej lis
tiny. Menovacl diplom v tomto zmy
sle mám z PTN 1980 súfaže rudo· 
vých autorov rôzneho typu. 

• Čo peniaze? 
• Ako väčšina fudí, z ruky do úst. 

·Ďakujem. 
Kvetoslava Nagyová 



ZOSOBÁ!UU SA ~ 
na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

ludovít Januičák a Denisa Po
korná 
Juraj Gábriš a Ivana Ebringe
rová 
Milan Gonda a Zuzana Kováči
ková 
Milan Mader a Viera Kičová 
Daniel Ebringer a Mária Horní
ková 

ODIŠLI 

J Z NAŠICH RADOV: 

Pavol Kenereš 

Helena Jurkovičová 

Buď mlč, alebo povedz 
niečo, čo je lepšie ako 
mlč at' 

Doprava obyvaterov sídlisk Pod
horské a Kostolné pri cestách do 
práce, do školy, za povinnosťami je 
komplikovaným problémom. Denne 
strávime v autobusoch minimálne 
hodinu času. Je to všetko dôsledok 
situovania sídlisk ďaleko od centra 
mesta a dôsledok nedostatočnej 
občianskej vybavenosti. 

Zvlášť v rannej špičke sú autobu
sy natrieskané, o kultúre cestovania 
sa dá len ťažko hovoriť. Stratený čas 
nám aspoň čiastočne kompenzujú 

Ako skultúrniť 
prírodné pros
tredie pri rybní
ku? Nad tým 
uvažujú (zľava) 
prednosta Miest
neho úradu Ing. 
V. Mráz, hlavný 
kontrolór Ing. 
M. Nemčík a ve
dúci Denovy 
J. Dzurlla. 
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Pochop a pomôž! 
Akí vlastne sú? A čo chcú? 

Aký zmysel života hľadajú? 
Hľadajú vôbec? 

Desiatky, ba stovky otázok 
sa natíska pri pohľade na po
maľovaný kostol v Devínskej 
Novej Vsi. 

Nie, to nedávajte do novín. 
To sa nepatrí. Pre nás nie, 
pre nich, ako vidno áno. Te
da? Odsúdiť, zavrhnúť, zmlá
tiť, zavrieť, izolovaL. Čo do
siahneme? Na chvíľu čisté 
múry. Duše zostanú špiAavé. 

Spodina, odpad spoločno
sti. Nič iné o nich nepočujete. 
Prečo sa dostali až na dno? 
Kto im pomohol? Niet návra
tu? 

Sami určite nie. Už dnes 
nehľadajú. Utápajú sa v alko
hole, cigaretovom dyme 
a možno v ilúziách. Budúc
nosť bez budúcnosti.. 

Život meriame skutkami. 
A oni? Ako im pomôcť, keď 
ich nepoznáme? Iba ich diela 
protestu. Proti komu? Proti 
čomu? Ublížil som im ja, keď 
musím byť svedkom? Prečo 
neprotestujú u tých, ktorí spô
sobili ich pád? 

Kto je to? Rodičia? Spoloč
nosť? Ktorá? Tá včerajšia, či 
tá dnešná? Pred časom by 
dostali pelendrekmi. (Rie
šenie?) Dnes? 

Keď si prišiel na svet, 
plakal si a všetci sa radova
li. Ži tak, aby všetci plakali, 
až ho budeš opúšťať. 

- Prečo by som mal? Dô-

vod? Kto nám ho povie? Kto 
nás presvedčí? Veď my ne
poznáme ani svoje dobré 
vlastnosti. Veď my nepozná
me ani sami seba. Sebaúcta? 
Čo je to? Načo? 

A čo vy, čo sa do nás stará
te? Prečo nám chcete preu
kázať nezaslúženú láskavosť 
už tým, že sa o nás zaujíma
te? Veď vy ste nám ukradnu
tf. 
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autobusy linky č. 121. Celá vec má 
jediný háčik. Posledná ranná 121-ka 
odchádza pred pol deviatou a spoj 
začína premávať poobede okolo 1300 

hodine. V mene cestujúcich, vyu
žívajúcich služby tejto linky by som 
chcel navrhnúť, aby bol odchod 
poslednej rannej 121-ky posunutý 
o hodinu, teda zhruba na 930 hod .. Ur
čite by mnohí z nás uvítali navrhova
nú zmenu. O reálnosti zmeny by mo
hol rozhodnúť magistrát po rokovaní 
s Dopravným podnikom mesta Bra
tislavy. 

Oto Balogh. 

Nuž sme. Možno to mno
hým ani nevadí. Podaktorým 
možno hej. Ale nechodíme 
maľovať na Vaše príbytky 
naše znamenia, nevnucuje
me sa vám našou filozofiou 
nasilu, nekazíme vaše deti 
našou náukou ... Povedzte te-
da, prečo vy ... ? Pošlite nám 
Váš názor. Nie na stene. Ten 
síce hovori, ale možno sme 
nechápaví. Chceli by sme ve
dieť aj čo chce povedať. 

Radi by sme vedieť, či po
trebujete pomoc. Možno o ňu 
požiadame aj my. Ktovie. Ná
hoda býva nevyspytateľná. 
Možno sa vzájomne dozvie
me veľa nového. 

Pochopiť vašu filozofiu mô
žeme, iba keď ju budeme 
poznať. 

pk 
snímka autor 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslavujú: 

24. 11. - Emília, 25. 11. -
Katarína, 26. 11. - Kornel, 
27. 11. -Milan, 28. 11. -
Henrieta, 29. 11. - Vratko, 
30. 11. - Ondrej, Andrej, 
1. 12. -Edmund, 2. 12. -
Bibiana, 3. 12. - Oldrich, 
4. 12. - Barbora, 5. 12. -
Oto, 6. 12. - Mikuláš, 7. 
12. Ambróz 

PROGRAM 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné p~edstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19,45 hod., 
a v nedeľu o 17,15 a 19,45 hod. 
23. • 24. 11. POZDRAV Z HOL
LYWOODU, USA MN 
28. 11. ŽEBRÁCKA OPERA, 
ČES. MN 
30. ·1. 12. VODIČÁK, USA MP 
5. 12. MAGICKÁ HLBOČINA, 
USA MP 12 
7. • 8. 12. ZLOČINY A POKLES
KY, USA MN 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu, alebo v nedeľu o 17,15 
hod. 
23. 11. VElKÉ N ESNÁZE V MA
LÉ ČÍNE, USA 
30. 11. VODIČÁK, USA 
7. 12. HRIEŠNY TANEC, USA 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 15,15 hod. 
24. 11. PÁVIA PRINCEZNÁ, 
ČÍN. 
1. 12. ČO ROBÍ KRTKO 
8.12. PRINCEZNA HUSIARKA 
15. 12. MOTÝLÍ ČAS 

Vstupné: 
Na večerné predstavenia jed
notné 10,- Kčs 
mládežnícke predstavenie 
10,- Kčs 
detské predstavenie 
deti ... 2,- Kčs, dospelí. .. 4,- Kčs 

29. a 30. 11 1991 uvedie kino 
Devín v nočnom predstavení 
od 21,30 hod. taliansky krimi
nálno-erotický film 

ČIERNY ANJEL 

1\r-()ni a 
v.:vljlildSRJ r-.~()Vf:J Via. 

Ako sme sfúbili v 2. čísle 
nášho č"asopi~u .P?kračujeme 
v uverejnovam zap1sov z Kro
niky obce tak ako ju zazname
nával kronikár, teda v pôvod
nom znení. 

Dnes prinášame 6. časť 

Na západnej strane Devlnskej 
Novej Vsi vyskytuje sa v značných 
vrstvách slinitá bridlica, ktorá sa 
tektonicky vo svojej hornej čiastke 
pretvorila (seritizácia). Smer tých
to bridllc je totožný smeru hlav
ného karpatského vráskovania a 
v nej sú badateľné rôzne terénne 
posuny, vystupovanie a upada
nie. V lome na mieste bývalého 
kláštora toto upadanie javl sa pod 
uhlom cca 25°, sklon na Slovinci 
je už cca 45°. Kotlina táto je vypl
nená ilmi nad ktorými liežia vrstvy 
jemného miocenného piesku s vá
pencovými horizontálne uložený
mi lavicami, konkrécami a na tých-

13. kolo 
A- seniori 
Rača- D.N. Ves 2:2 (Strapek. Barus) 
B-seniorl 
Rača - D. N. Ves 3:2 
starš! dorast 
Rača-D.N. Ves 2:1 
mladšl dorast 
Rača - D. N. Ves 0:0 
9. -10. kolo 
starš{ žiaci 
Vajnory- D. N. Ves 2:1 
D. N. Ves -Vajnory 2:0 
mladši žiaci A 
Vajnory - D. N. Ves 2:6 
D.N. Ves- Vajnory 2:1 
mladší žiaci B 
Vajnory· D.N. Ves 1:8 
D.N. Ves- Vajnory 3:0 

6. kolo 
~-~e~ Stars - DP-A bus B 3:5 (0:0, 
r)p' 1.2), (T. Potisk 3, D. Fritz 2) 

2:3) A bus- B ·SEAL 5:11 (2:4, 1:4, 
s 

to sú miestami tercierne štrky, 
piesky a smerom k dráhe postup
ne sa vysktujú ďalšie a pevnejšie 
diluviálne vrstvy. 

Na miocenných vrstvách utvori
li sa teda dva ilové, vodunepre
pustné vrstvy, takže pod terénom 
jestvujú dva vodné horizonty. Prvý 
sa nachádza vo dvoch až troch 
metroch pod povrchom, je málo· 
vodonosný, druhý v hÍbke 25- 30 
m pod mohutnými vrstvami jem
ného piesku, ktorý v značnejšlch 
hÍbkach, následkom tlaku, nado
budol tvrdosti pieskovca. Piesok 
tento je výborný filtračný prostrie
dok a preto studne, ktoré obsahu
jú vodu druhého vodného horizon
tu, majú varmi dobrú vodu. 

Spomenuté slinité bridlice tvo
ria bariéru široko otvárajúceho 
údolia stupavského a odvodňujú 
sa do tohoto údolia od Kobyly až 
po Dúbravku. Nakoľko prahorné 
vrstvy sklané nachádzajú sa len 
v značných hÍbkach (150-200 m), 
artérsku vodu vrtanlm by bolo 
možno zlskať len v hÍbke nad 
150m. 

Meteorologický prehrac:l 

Vybrali sme z tabul'ky 
strelcov 1990/1991 
(v zátvorke počet strelených gólov) 

starii žiaci (tréner L. Eichler) 
Beseda (5), M. Juran (2), J. Vilém (2) 
eo jednom góle dali: M. Petrovič, M. 
Duriš, M. Pokorný, P. Prúsenka, M. 
Grožaj, M. Bábik, R. Bôbil. 

mladi i žiaci A (tréner J. Šaiík) 
M. Pažítka (7), M. Spišiak (7), M. 
Pleška (6), M. Molek (5), O. Pažítka 
(2), J. Ďurica (2), l. Nedoba (2) 
po jednom góle dali: M. Koupy, M. 
Cích, O. Popík 

mladší žiaci B (tréner J. Arpáš) 
M. Ďurica (8), M. Kečkeš (7), M. 
Bábik (2), M. Petráš (2) 
po jednom góle dali: J. Hartl, M. Po
lák, M. Duzký, R. Ganyai, T. Koval. 

s 
,., v ~ ,., 

Uspesna sezona 
Tohtoročnú pretekársku sezónu 

ukončil Dodo Studenič 26.-27. 
10.91 poslednými pretekmi v rámci 
Majstrovstiev CSFR na okruhu v Br
ne. 

Ako nás informoval mechanik Ju
raj Michalík, Dodo absolvoval svoj 
prvý okruh na novom stroji SUZUKI 
SWIFT (1300 cm3, 16 ventilový mo
tor so vstrekovaním paliva). 
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Meteorologické pozorovanie 
prevádza sa systematicky v mies
tnej štátnej ovocinárskej škôlke, 
ktorá ležl 162 metrov nad morom. 
Toto pozorovanie nie je úplné, na
koľko stanica nie je vystrojená 
všetkými meriacimi prlstrojmi. 
Denné záznamy od r. 1925 vzťa
hujú sa na pozorovanie kollsania 
sa teploty a výšky vodných zrá
žok. 

1 O ročná priemerná teplota 
v jednotlivých mesiacoch je nasle
dovná: január -1,1 oc, február 
-1 ,2°C, marec +4,4°C, april 
+9,7°C, máj +14°C, jún +18,4°C, 
júl +20,6°C, august +19,9°C, sep
tember +16·,2°C, október +1 0,8°C, 
november +7,1°C, december 
-0,1°C. 

Priemer ročný je +9,9°C, t.j. nie
čo (0, 1 °C) nižši než bllzka Bratis
lava. Najnižši priemer teploty vy
kazuje február, najvyšši júl. 

Proti priemerným hodnotám 
ukazujú absolútne/minimá a maxi
má ostrosť, značné výkyvy podne
bia charakterizujú počasie. Vie
denská pánev, na okraji ktorej 
Devlnska Nová ves lež l, od juhu a 

Už v polovici závodu mal 40 se
kundový náskok pred druhým v po
radí. Nakoniec s velkým náskokom 
aj preteky vyhral. 

Na druhom mieste skončil Tomá
šek, na treťom Bareš, obaja z Liber
ca. 

V konečnom poradí Majstrovstiev 
ČSFR pre rok 1991 obsadil Dodo 
Studenič 2. miesto v tejto disciplíne. 

Vyhlásenie 
majstrov 

Opäť v Brne, tentokrát 6. 11. 91 sa 
uskutočnilo vyhlásenie víťazov 
v jednotlivých kategóriách automo
bilových pretekov v rámci Majstrov
stiev ČSFR. 

Účastníci, všetci víťazi automobi
lových pretekov v ČSFR absolvovali 
exhibičný závod. Jeden okruh na 
svojom vozidle, druhý na vozidle 
FORD FIESTA. 

Dodo Studenič prevzal titul maj
stra ČSFR v pretekoch automobilov 
do vrchu a titul vicemajstra za 
2. miesto v pretekoch na okruhoch. 

viete že ... 
V Devínskej Novej Vsi okrem 

západu je ovenčená vysokým hor
stvom Álp a od severu pozdÍž Kar
pát je otvorená oderskou nfžinou. 
Svahy Karpát tu prevažne skláňa
jú sa na severozápad a tak uhol 
dopadu slnečných lúčov je na 
značných plochách varmi nlzky. 
Táto zemepisná poloha odôvod
ňuje drsnosf podnebia, skoro stá
ly a nepomerne značný pohyb 
vzduchu, ktorý má pravda vplyv aj 
na zrážky. 

(Pokračovanie v budúcom čfs/e) 

Matica slovenská 

Aj u nás 
Aj v Devlnskej Novej Vsi vzni-· 

ká klub Matice slovenskej. Záu
jemcovia o členstvo si môžu 
vyzdvihnúť prihlášky v obcho
de DEVEX (Krasnoarmejcov 14-
z dvora - :za poštou). 

Ďalšie informácie o priprava 
ustanovujúcej schôdze a čin
nosti klubu dostanú záujemco
via listom a správou v miest
nom časopise DEVInsky EX
pres. 

rm 

iných športovcov máme aj reprezen
tanta CSFR v motocyklovom špor
te? 

Vojtech Lednár na svojej Honde 
125 obsadil vo svojej prvej sezóne 
v roku 1990 3. miesto na Majstrov
stvách Slovenska a 8. miesto na 
Majstrovstvách ČSFR. V budúcom 
roku okrem domácich súťaží bude 
reprezentovať na mnohých súťa
žiach v zahraničí. 

V niektorom z budúcich čísel čita
terom nášho reprezentanta predsta
víme a o jeho výsledkoch budeme 
pravidelne informovať. .... 

V motoristickom športe (okrem 
Doda Studeniča, ktorého sme už 
predstavili) pôsobí v Devínskej No
vej Vsi automobilový pretekár Ján 
ludvig. 

V sedemdesiatom štvrtom začí
nal na Škode 11 O rallye, tohtoročnú 
sezónu, kompletný seriál majstrov
stiev republiky v závodgch do vrchu, 
absolvoval na vozidle Skoda Favorit 
136 v skupine A (7.miesto vo Zvole
ne). Problémy s vozidlom však pri
nútili uvažovať Jána pre budúcu se
zónu zmeniť vozidlo. Bude ním prav
depodobne Ford Fiesta. O jeho ces
tách i výsledkoch budeme pravidel
ne informovať. pk 



VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 =7,50 Kčs 
1 písmeno - obyčajná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 0,50 Kčs 
1 písmeno - polotučná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) == 1 ,- Kčs 
Slová, ktoré majú byf vysádzané tučne treba pod
čiarknuť. 
1/4 strana • 967,- Kčs 
1/2 strana • 1 900,- Kčs 
1 strana • 3 800,- Kčs 

Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane+ 
100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 +50% 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + S% 

zravy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 1 O% 
pri celoročnej objednávke 20% 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka- Bratisla· 
va mesto: 

č. 8249-062/0200 
Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: DEVín

sky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 

DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krasnoarmejcov č. 14. 
z dvora (za poštou). Je otvorená denne od 1400 do 1soo hod. 

Inzertné 
rubriky 

01· Kúpa 
02 ·Predaj 
03 • Vofné miesta (ponúka, hl'adá) 
04 • Slulby (ponúka, hl'adá) 
os. byty 
06 • nehnutefnostl (kúpa, predaJ) 
07 • zoznámenia 
08 ·rozličné 

[ 01 ·KÚPA ] 
e Kúpim pre syna staršiu gitaru • 

lacno. Tel.: 77 52 75 
• Kúpim lúpané orechy. 

Tel.: 0706/4280 
e Kúpim garáž v Dev. Novej Vsi, 

poprípade na Záluhách, alebo 
v Dúbravke. Tel.: 77 66 40 

• Kúpim knihu: lrwin Shaw - Boháč 
chudák. Tel.: 77 52 75 

l 02 ·PREDAJ ) 
• Predám pánsky slovenský ko· 

. žuch. Vell<osť 50. Málo nosený. 
Cena 3.900,· Kčs. Tel.: 77 67 33 

• Predám detské dievčenské kor· 
čule č. 19,5 za 120,· Kčs. 
Tel.: 78 92 66 

• Predám fotoaparát Pentacon Six 
s hranolom, expozimetrom, filtra
mi za 4.000,· Kčs. Zn.: vo výbor
nom stave. 

• Predám lacno starší nábytok. 
Tel.: 37 5519 

• Slovenský kožuch 54-56 nový. 
Tel.: 720439 

e šteňatá dobermanov. 
Tel.: 924880 

• Predám zahraničné detské lyže 
s viazaním a topánkami na 5-7 ro
kov. Všetko spolu za 1.300,- Kčs. 
Tel.: 82 03 85 

• Predám dlažbu (koža) 20x20 cm 
a 20x30 cm béžová, hnedá, obkla
dačky a PVC podlahovinu. Tel.: 
77 62 47 • večer 

• Predám Extra-iance, ktoré sú 
zostavované a autorizované A. N. 
Šárovským, čísla 2/90 • Sny a Ich 
výklad po 5, 80; č. 5/90 • Hviezdy 
neklamú a rôzne sibylky a 5/91 -
láska z každej strany mužom na 
ich mužnosť po 6,80. Tiež básnic
ké juvenílie Kvapky dobra z ro
kov 1960, 61 ... (20,- Kčs) oslobo
dený samizdat. Iskry a aforizmy 
z r. 1968, 69 (15,- Kčs), Kocky. 
literárne momentky maxím v pró
zach s bodákmi do duše pre tých 
ktorým chýba sebakritika (38,-) 
samizdat. Sokoliarske príbehy 
(38,-) pôvodné reportáže z ciest 
po Slovensku. Mám predbežný 
zoznam premenovaných ulíc 
(hlavnejších) Bratislavy /á 2,· 
Kčs, tiež tlačou zoznam Inzert
ných časopisov v ČSFR a kapi
talistický západ /á 3,· Kčs, zoz
nam zberatefov /á 10 ,·Kčs oby
čajne strojom. Môžte si volať 77 
88 35, alebo osobne na ul. Na 
kaštieli 12, Devínska Nová Ves. 
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VYHOTOVENIE OZNAMOV 
Na základe Vašej požiadavky navrhneme a v požadova
nom množstve vyhotovíme jednoduché písané oznamy 
a formuláre. 
Používame nasledovné typy písma: 

štandardné 

tučné 

kurzíva 

široké 

vysoké 
veľké 

Cenník:· 
Návrh jednej strany formát A4 ......................... 90,- Kčs 
menší rozmer úmerne nižšia cena 
Vyhotovenie originálu formát A4 ......................... 10,- Kčs 

do 50 ........... ks á 1.20 Kčs 
do 100 ........... ks á 1.10 Kčs 
nad 100 ........... k_s á 1.- Kčs 

ABC produkt- Devínská Nová Ves, Na Hriadkach 49 
(konenčná autobusov 51, 61, i21, 101) 

tel.: 77 54 OO Po· Pla 900 - 18oo hod. 

VYHOTOVENIE OZNAMOV 

l 04- SLUŽBY J 
Urobím daňové priznanie za rok 
1991 aj s účtovníctvom. 
Tel.: 77 96 47 

Miestny podnik 
DENOV A 
ponúka 

občanom nasledovné služ
by: 

• oranie a úpravu záhrad ma
lotraktorom 

• dopravné služby 
• pristavenie veľkokapacit

ných kontajnerov 
• prácu s nakladačom UN-

053 
• požičiavanie lešenia 

• Šijem pre ženy a mužov podľa 
strihov z časopisov. Tel.: 77 67 33 

l 05- BYTY J 
• Vymením 1-izbový družstevný byt 

(ONV) za 2-izbový. Tel.: 77 65 50 

• Vymením 3-izbový byt v Petržalke 
za 1-izbový. Tel.: 82 08 67 

o Vymením 4-izbový byt v Dúbravke 
za dva byty. Tel.: 23 99 69. 

( 08 • ROZLIČNÉ ) 

Bojové združenie JAGO 
Nábor nových členov do skupiny 
historického šermu. Priebežne 
každý pondelok a stredu o 1730 

hod. v telocvični na SchlffeloveJ 
ulici (oproti Delfínu). 
Prineste si úbor a tenisky. BZ sa 
na Vás teší. 

POZOR! POZOR! 
UNI BURZA • Uhrovecká 
č. 2 pqrjada dňa 6. 12. 91 
MIKULASSKU zábavu pre 
deti a ich rodičov. 
Bližšie informácie priamo 
na burze. 

Kúpim 
veľký 

francúzsko· 
slovenský 

a 
slovensko· 
francúzsky 

slovník 

Zn.: Ihneď 

reštaurácia 
NA VYHLIADKE 

v Devínskej Novej Vsi 

ponúka 

denne od 9°0 ... 2130 hod. 
- najlacnejšie pivo v Bratislave 
Veľkopopovický koze! 10° 

0,5 lien 4,80 
• široký sortiment teplých jedál (hotových + 

minútky) 
- chuťovky k nápojom ako: 

utopence, hrianky, zapekačky, HOT-DOG 
a pod. 

- možnosť stravovania na faktúru 
- usporiadanie spoločenských podujatí 

(rodinné oslavy, svadby, stretávky a pod.) 
za výhodne dohodnuté ceny. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Miestny úrad mestskej časti DNV 
príjme do :zamestnania 

l sekretárku l 
Požiadavky: • ukončené stredošk. vzdelanie 

· minimálne 5 rokov praxe 
· ovládanie strojopisu 
• reprezentatívne vystupovanie 
• ovládanie administratívnej agendy. 

Nástup možný: od 15. 12. 1991. 

Poľnohospodárske družstvo 
"Devín" 

Bratislava • Záhorská Bystrica 
",. . 

p rlJ me 
pracovníkov do zamestnania 
s možnosťou ekonomického prenájmu: 

- ošetrovateľov dojníc - dojičov na 
farmu v Devínskej Novej Vsi, 

- pracovníkov do mliekarne na farmu 
v Devínskej Novej Vsi. 

Záujemci hláste sa na PD "Devín" 
u Ing. Škurlu č. tel. 77 58 62. 

'-.. 
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Brati&lavské 
automobilové 

závodg., akdová &polo~nollit:' 

Bratislava - Devínska Nová Ves 

Vyrábajú: 

- sťahovače pneumatfk 
- zdviháky pre osobné a nákladné automo-

bily 
- kanálové zdviháky 
- kompresory 
- prfvesnú požiarnu techniku 
- hydraulické ruky 
- ramenové nakladače 
- zdvižné čelá 
- jedno- a dvojnápravové prfvesné vozfky 

za osobné automobily 

Informácie na tel.: 77 55 87 

Navštfvte našu predajňu BAZ na 
konečnej autubusu č. 1 O 1, kde nájdete 
široký sortiment dielov pre motorové 
vozidlá Škoda Rapid a V3S M2. 



Neuveríte 
V minulom čísle sme uverejnili 

časť zo zoznamu podnikateľov. 
Reklama bez nároku na honorár. 
Neuveríte, ale niektorí sa sťažovali, 
že vraj o to nestoja. 

Iste, podaktorí môžu zmeniť pred
met podnikania, orientáciu, majú prí
liš vera zákazníkov, alebo iné dôvo
dy. Ale brániť sa reklame je prinaj
menšom zaujímavé. 

Prirodzene - ospravedlňujeme sa 
tým, ktorým to nevyhovovalo. Nako
niec rovnaké služby podnikateľom 
rol;lí Večerník. Takže, záujemcovia, 
prihláste sa len tí, čo máte záujem. 

Nenalet'te 
podvodníkom 

r. 

V poslednom čase sme v útva
roch Polície zaevidovali viaceré pri
pady falzifikátov 1000 Kčs banko
viek. Preto chceme upozorniť na 
viaceré odlišnosti medzi originálom 
a falzifikátom. Falzifikáty sú predo
všetkým zo série C 57, číslo 894617. 
Falošná bankovka je fialkastá, roz
mazanejšia, nemá jasné kontúry. 
Na ohmat je hladká po celej ploche. 
Originál má na rozdiel od falzifikátu 
niektoré znaky plastickejšie. Na 
strane bankovky, kde je vyobrazený 
8. Smetana, pod číslom v ravom 
dolnom rohu sú dve hvie~dičky, 
ktoré sú na origináli drsnejšie, aj 
nápis pod symbolom 1 000 na vrch
nej časti bankovky je plastickejšl. 
Ďalši rozlišovací znak je žlté pole 
ornamentu nad nápisom bankovka 
Štátnej banky česko-slovenskej. Na 
falzifikáte je toto žlté pole slabo 

Obj.,dnávací lístok 

viditefné a rozmazané. Zároveň 
v ňom chýba mikrotext "tisic" šedej 
farby. Občania, ktorí chcú zmeniť 
túto bankovku, využivajú obchody, 
alebo čas, keď je šero, nával ku
pujúcich v obchodoch a podobne. 
Občanov, ktorým sa dostane do rúk 
takáto bankovka, o ktorej si myslia, 
ie je falošná, žiadame, aby ihneď in
formovali najbližši útvar polfcie. 

Žena píše mužovi 
z Mariánskych Lázní: 
- Za šesť týždňov som 
schudla o polovicu. 
Ako dlho mám ešte 
zostať? 

Manžel telegrafuje: 
-Ešte šesť týždňov. 

* * * 
Aristid príde do ka
viarne, na hlave má 
obrovskú hrču. Prek
vapený Tasilo sa ho 
pýta: 
- Preboha, čo sa ti sta
lo? 
- Predstav si, lekár mi 
radil, aby som použí
val toaletnú vodu a pri 
splachovaní mi sedad
lo padlo na hlavu. 

* 1 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

čakajú na každého 
kupnjúceho, 

ktorý v čase od 
11. 11. 91 do 14. 12. 91 

urobí nákup nad 20,- KČS 
v obchode 
DEV EX 

Krasnoarmejcov 14 (z dvora) 
za poštou. 

Chrenová omáčka 
Očistený a nastrúhaný chren od

paríme (čím odstránime štipľavosť), 
zmiešame s 1dl smotany, 5 minút 
dusíme pod prikrývkou, potom za 
stáleho miešania pridáme 2 poliev
ková lyžice múky zatrepané v 1 dl 
smotany. Zriedime 1 naberačkou 
mäsovej polievky a osolíme. 
Omáčku servírujeme vlažnú. 

Cesnak v soli 
Cesnak ošúpeme a rozdrvíme 

špeciálnym vytláčačom cesnaku. 

2 3 4 5 6 1 8 
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Meno a priezvisko (firma): .................................................................................................................... . 
Ulica: ............................................................................................................................................................ . 
Miesto: ......................................................................................................... PSČ ..................................... . 
Dátum:.................................................... . ................................................................ . 

podpis (pečiatka) predplatiteľa 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitefov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs polročné predplatné 32,- Kčs 
štvrťročné predplatné 16,· Kčs celoročné predplatné 64,· Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Už 16. 12.91 sa dozviete 
ktorí 

traja vylosovaní prevezmú 
vianočný da1·ček obchodu 

DEVEX 
Ne!&abudntte 

od 11. 11. 91 žiadajte pri 
kúpe 

VIanočný kupón 

Drvinu so šťavou premiešme so so. 
ľou. Na 1 kg .cesnaku dáme 300 až 
400 g soli a zmes natlačíme do po. 
hárov. Na povrch ešte prisypeme 
tenkú vrstvu soli a polotovar po her. 
metickom uzatvorení pohára uloží. 
me na chladnom a tmavom mieste. 

•••••••••• 
Ked' zemetrasenia v Taškente 

nemali konca-kraja, istí manže
lia poslali svojho štvorročného 
synčeka k strýkovi do Samar
kandu. O niekoľko dní dostali 
telegram: 

- Chlapca posielam nazad. 
Pošlite zemetrasenie. 

Krížovka 

Vodorovne: AJ Začiatok tajničky; 
B/ Domáce meno Juraja; domáce 
meno Klementa; C/ Starozákonný 
kráľ Amalechov; značka pre liter + 
eman + tona + dioptria; D/ Značka 
pre lutécium; nalieva!; skr. pre a vis· 
ta; E/ Najvyššia hracia karta; dom. 
meno Otílie F/ Zn. pre kelvin + tesla; 
rieka v býv. ZSSR; MOL· Nikarague; 
G/ Kyslík; potencia po slovensky; 
druhá neznáma veličina v matemati· 
ke; H/ Druh čižiem; zemepisná ob· , 
lasť; l/ Liečivá rastlina; častica; 
J/ Prieťahy o ničom; 

Zvisle: 1) Pravý uhol • 90•; štvrtá 
časf tajničky; tr.etia časť tajničky; 
2) osmy mesiac v roku; číslica + tre· 
tia neznáma v matematike + skr. pre 
anno; 3) Zodieralo; velký kopec sla· 
my; 4) MOL - Belgicko; skr. pre rex 
inperátor; okrem iného avízo; MPZ 
áut Panama; 5) Skr. šport. klub; sol· 
mizačná slabika; svetelný záchvej; 
skr. pre toho času; 6) Slabo horelo; 
liehovina z ryže; 7) Druh borievky; 
dom. ženské meno; 8) MPZ áut • 
Španielsko; štvrtá + posledná časí 
tajničky; druhá časf tajničky. 

Jozef JURČÁI< 
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