
Vážení 
či~a~elia 
Na prahu nového roka Vám 

všetkým želám vela zdravia, 
trpezlivosti, dostatok práce pre 
každého, možnosti účelne využiť 
popracovný čas , dobré pod
mienky pre rodiny a pod
nikatel'om vel'a úspechov. 

Napriek počiatočným 
problémom s vydávaním nášho 
časopisu, podarilo sa nám 
vstúpiť do druhého roku 
a postupne si na seba zvykáme. 
Čitatelia na svoj informačný 
zdroj, vyda vate l' na záujem 
nielen čítať, ale aj prispievať. 
Prirodzene od spokojnosti sme 
ešte ďaleko. Vel'a zaujímavých 
informácií nám uniká. Nie každý 
dokáže prekonať pohodlnosť, 
napísať nám, zatelefonovať, 
upozorniť. Pritom stačí tak málo. 
Chcieť a nájsť si niekol'ko minút 
času. 

Verím však, že aj v tejto oblasti 
postúpiJ\le o krôčik dopredu. 

Spoluprácu sme ponúkli aj 
susedom z Devína a Záhorskej 
Bystrice. Predstavitelia týchto 
mestských častí h l'adajú 
možnosti pravidelne informovať 
svojich občanov. Priestor im 
ponúkame. Ako sa rozhodnú, 
záleží od nich . Ekonomické 
hladiská však napovedajú, že 
možnosti, ktoré ponúkame sú 
obojstranne výhodné. 

Ve l'a spokojnosti želá 
čitatelbm a na spoluprácu aj 
v tomto roku sa teší 

vydavatel' 
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Na začiatku roku 1992 sme plní 
predsavzatí a zámerov, ktoré 

by sme chceli realizovať v svojom 
osobnom živote a rodinách i širších 
spoločenstvách. Ce.lospoločenské 
prognózy pre rok 1992, ako rok 
zlomový, sú známe. Vychádzajú z 
procesu premien našej spoločnosti, 
pôsobenia nových zákonných 
noriem a vnútropolitickej i 
zahraničnej situácie. Tieto úvahy 
môžu výrazne ovplyvniť volby do 
zákonodárnych orgánov a proces 
štátoptávneho usporiadania. Je 

Miestne 
zastupiteľstvo 

Ročník: II. Číslo: l. Cena: 2,50 

Naše zámery v roku 1992 
žiadúce pochopiť, že každý z nás 
môže k smerovaniu našej 
spoločnosti v najbližšom období 
prehovoriť osobne svojim hlasom vo 
voľbách , alebo ak by bolo vyhlásené 
referendum, tak v ňom . Prípadnou 

pasivitou sa zriekneme svojej 
osobnej zodpovenosti za vývoj 
spoločnosti a jeho usmernenie. 

(pokračovanie na 2. stmne) 

Najbližšie zasadnutie Miestneho 
zastupite l'stva bude 16. januára 
l pravdepodobne v miestnosti 
svadobky /. Na zasadnutí, okrem 
iného, budú riešiť: vymenovanie 
riaditel'a Centra pre voľný čas, 
nariadenie o symboloch miestnej 
časti, nariadenie o chove domácich 
zvierat, schval'ovanie zásad fondov. Prvé vozidlo PASSAT z bratislavskej automobilky Volkswagen v Devínskej Novej V1 

zasadnutia sa môžu zúčastniť aj opustilo montážnu linku 21 . 12.1991. Bližšie sa dozviete v čísle. 
občania. snímka P.Krul 
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l • Bude kompa 
Ak si dobre pamätám, niekedy v devädesiatom s. 

hovorilo, že cez rieku Morava bude premávaťkompE 
Spojenie so susedmi v Rakúsku by bolo tak vel'n 
blízke. 
čakali sme, že okrem pristavenej kompy sa bud 

v tejto veci niečo konkretnejšie podnikať neskôr. 
Ako rýchlo, dnes už možno povedať"fáma" vznikli 

tak rýchlo zanikla. 
Uvažuje sa vôbec s touto alternatívou spojeni1 

alebo nás predbehnú okolité dediny? 
p 

Už aj " u nas. 
V piatok tretieho januára sme stretli v Devínsk 

dvoch mužov v čiernych uniformách. Členov 
mestskej polície sa zoznamujú tento mesiac 
prostredím, v ktorom budú pôsobiť. Od začiatl 
februára už naostro. 

O zriadení policajnej stanice mestskej polície 
Devínskej čitatel'ov budeme informovať v najbližší• 
číslach. 



Naše zámery v roku 1992 
Momentálne prebieha konkurzné 

konanie na výber dodávatel'ov na 
dobudovanie kanalizácie v starej 
časti. O finančnú dotáciu na jej 
zabezpečenie som požiadal 
primátora Bratislavy. Po skúšobnej 
polročnej prevádzke začne slúžiť 
naplno čistiareň odpadových vôd. 
Všeobecne záväznými nariadeniami 
sme vytvorili právny podklad 
k zvýšeniu čistoty. Zostáva spustiť 
kontrolné mechanizmy l miestny 
kontrolór, meststká polícia/, aby boli 

(Dokončenie z 1. stmny) 

Ciele a zámery samosprávnych 
orgánov vychádzajú z reálneho 
hodnotenia situácie a dôkladných 
analýz možností, najmä z pohl'adu 
finančného zabezpečenia a rozsahu 
kompetencií. 

Zvel'adenie Devínskej Novej Vsi je 
v najbližšom období možné len 
dotvorením jej častí, kde nám ako 
pozostatok minulosti zostalo 
nevybudovaná infraštruktúra, najmä 
na sídliskách.Postupne sa 
spracúvajú alternatívne 
architektonické návrhy na 
dotvorenie priestorov: 
-okolie Eisnerovej ul. na výjazde 

zo sídlisk do starej časti 
- zbúraná časť pamiatkovej zóny 

na lstrijskej ul. 
- priestor pred železničnou 

stanicou 
- preluka na Eisnerovej ul. oproti 

kostolu 
-rekreačno-športové plochy oproti 

rybníku 
-vstupné priestory do Devínskej 

Novej Vsi v okolí Eisnerovej ulici. 
Navrhované riešen ie chceme 

konzultova( s občanmi, najmä 
pri l'ahlých lokalít, na verejných 
zhromaždeniach. Ich realizácia bude 
závisieť od konkrétnych ponúk 
investorov a dohody s mestom, ktoré 
je vlastníkom pozemkov. 

Základom vlastných príjmov 
budú: podiel daní odvodený z 
republikového rozpočtu a miestne 
poplatky. Výdavky budú orientované 
na základné potreby mestskej časti. 

Predvianočná 
Pamätáte filozofiu nedávnych 

čias? Čo je tvoje, je aj moje. čo je 
moje do toho ťa nič. 

Asi tak možno posudzovať 
predvianočné počínanie suseda, 
či susedky, čo na Hradištnej ulici 
pred vchodom č. 3 "oholil" mladú 
borovicu o niekol'ko halúziek. 
Mladá 6-7 ročná borovica, roky 
pestovaná a udržiavaná vo svojej 
kráse teraz žaluje. Necitlivého 
človeka, ktorý ju dokázal zohavil'. 

Horší osud postihol dva 
stromčeky na konci Cvečkovej 
ulice, tam, kde sa končí 
chodníkom k ihrisku. Po nich 
zostali len kýpte trčiace 
bezmocne zo zeme. 

Žeby sa mal niekto hanbiť? 
Kdeže. Čo je tvoje, je aj moje ... 

Na kol'ko hodín, či dní to bolo len 
tvoje? 

p 

Autobusom až ... 
občas čítam 

pripomienky občanov 
k otázkam v našej mestskej 
časti rozmýšl'al som, či 
1eprispieť. 
Autobusová linka Devín -

)evínska Nová Ves l myslím, 

Očakávame, že . k rozvoju výrazne 
prispejú podnika te l'ské aktivity, 
najmä vo sfére služieb, obchodov a 
obslužných zariadení. 

Vzhl'adom na demografický vývoj 
podložený štatistickým sčítaním z 
marca 1991 vyvíjame spoločne s 
Obvodnou školskou správou úsilie o 

predsadenie výstavby minimálne 
jednej ďalšej základnej školy z 
prostriedkov rezortu školstva. V 
spolupráci so športovým klubom 
"BELLA" chceme začať výstavbu 
športovej haly, pravdepodobne na 
sídlisku Podhorské . Chceme sa 
definitívne vysporiadať so zložitými 
vlastníckymi vztahmi voči objektom 
pamiatkovej zóny na ul. 
Krasnoarmejcov a lstrijskej, aby ich 
vlastníci a nájomníci mohli pristúpiť k 
ich rekonštrukci i. 

že číslo 59 l chodí len v 
pracovné dni, aj to 
obmedzene. Myslím, že 
riešení ako zefektívniť spojenie 
by bolo niekol'ko. 

Najskôr si myslím, a 
navrhujem, autobusovú linku 
využívať aj cez víkend. Vel'a 
l'udí absolvuje prechádzku do 
Devína a späf, najmä ak sú s 
malými deťmi, musia ísť cez 
Karlovú Ves dookola do 
Devínskej. 

Lepšie využitie však vidím v 
autobusovej linke č. 29. Tá by 
mohla premávať od mosta 
SNP cez Devín, Devínsku Novú 
Ves, až po BAZ celých sedem 
dní v týždni. 

Dá sa o tom uvažovať? 
ps 

rešpektované v celom rozsahu. 
Prebytok hospodáren ia za rok 

1991 využijeme na podporu 
humanitných akcií, aociálnej 
starostlivosti, rekonštrukciu 
kultúrnych a historických 
pamiatok, skvalitnenie životného 
prostredia a na podporu 
začínajúcich podnikatel'ov 
prostredníctvom samostatných 
fondov. 

Podmienky pre rozvoj miestnej 
kultúry a športu, vývoja mládeže a 

Podnikateľom 
Združenia podni kate fov 

síce nerastú ako huby po 
daždi, ale ... Tie s celo
štátnou či s celorepublikovou 
pôsobnosťou už vznikli pred 
časom. Nie ve fm i sa im 
zrejme darí, pretože ... 

Po príčinách by sme museli 
pátrať asi dlho, ale výsledky 
činností napovedajú, že 
nedostatky v legislatíve skôr 
evidujú ako pomáhajú riešiť. 

Iste aj preto vzniká skôr vel' a 
združení a klubov. Buď s 
úzkou špecializáciou, alebo v 

Spojenie so susedmi. 
So susednými mestskými 
časťami Devínom a 
Záhorskou Bystricou nás 
zatia f, okrem dobrých 
susedských vzťahov, spája 
spoločné družstvo a 
zanedlho aj spoločný útvar 
mestskej polície.S Devínom 
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sme spojení už aj jednou 
autobusovou linkou. Prišlo mi 
tak na um, či nie je možné 
rozšíriť autobusový spoj až po 
Záhorskú Bystricu. K tomu by 
však bolo nutné 
zrekonštruovať cestu l 
najkratšie spojenie /, ktorá v 

oživenie miestnych tradícií chcerne 
zlepšiť finančnými príspevkami Pre 
jednotlivé miestne organizácie él 
iniciatívy. 
Rozpočtom vytvárame priestor a· 

pre postupné obnovenie historickýc~ 
pamiatok a dotvárania 
komunikačných a oddychových 
priestorov v jednotlivých častiach. 

Vážení spoluobčania, 
úlohy, ktoré si kladieme pre rok 

1992 isto nie sú vel'kolepé, ale v 
súčasných podmienkach ani nie 
l'ahko realizovatelhé. Základnýrn 
zmyslom nášho konania je 
vytváranie podmienok pre spoločný 
život všetkých občanov Devínskej 
Novej Vsi a rozvoj najmladších 
generácií. K tomu nám môže 
výrazne pomôcť priate l'ská 
atmosféra a ovzdušie vzájomnej 
spolupatričnosti a spoluzod
povednosti. Ja osobne si najviac 
želám, aby sa prehÍbila naša 
spolupráca pri hl'adaní riešení 
vylepšenia životných podmienok v 
Devínskej Novej Vsi. 

Vám všetkým prajem v roku 1992 
splnenie osobných ciel'ov, 
spokojnosť v rodinách, vel'a zdravia 
a síl ku prekonaniu všetkých 
prekážok, ktoré Vám pripraví život i 
plné pochopenie pre zložitosti 
súčasného vývoja spoločenských 
podmienok života. 

Ing. Marián Jurčák 
starosta 

So skutočnou láskou je 
to ako s duchmi: každý 
o nich hovorí, ale kto 
ich videl? 

ROCHEFOUCAULD 

malom regtone. Takým je 
nakoniec aj naša mestská 
časť. Takže ... ? 

Ako sme zistili prvé kroky už 
sú tu. Niekoľkí podnikatelia . 
už zhromažďujú skúseností z 
iných združení a klubov, aby 
na prvom stretnutí mohli 
hovoriť fundovane. 

A kedy bude ? Včas 
podnikateľov našej mestskej 
časti informujeme. 
(Pravdepodobne koncom 
januára, takže podrobnosti 
stihneme uviesť v 2. čísle -
vyjde 24.1.92) 

pk 

súčastnosti slúži len pre 
dopravné mechanizmy 
poľnohospodárskeho 
družstva, od konca SAZKy 
cez di a fnicu a vyusťuje pri 
družstve v Záhorskej Bystrici. 

Možno dnes je to ešte 
fantázia, ale v budúcnosti ? 

š. 

pRVÉ PASSATY 
Firma 
Volkswagen 
Bratislava 

z Bratislavy - Devínskej N.ovej Vsi 
N jar roku 1991 slovenská 

1
, ~a a BAZ sa rohodnli pre 

vf.amu Volkswagen ako 
ir ' ' artnera . A tak podp1san1m 
~mluVY 12. m?rca 1991 s? sta~ 

dnik v Bratislave - DevinskeJ po . . k, 
Novej Vsi str?tegic ,Ym 
bodom v r<;HSi!ovani a , 
zintenztvnovani 
celosveto v ého 

dodávatel'ského zväzku 
koncernu Volkswage,n. • 

výsledkom uspesne 
rozbehnutej spolupráce sú 

prvé dve· vozidlá. Passaty, 
ktoré opustili .montážnu linku 
21. decembra 1991. _, . 

Už na ich~ mo11táži sa 
podiel'alo : prvých 48 
pracovníkov Volkswagenu 
Bratislava, ktorí absolvovali 
vzdelávací program v 
Emdene. 

Okrem montáže vozidla 
Passat bude bratislavská 
pobočka zabezpečovať 
výrobu prevodoviek a spojok 
pre koncern Volkswagen. 

Na tlačovej besede odpovedali novinárom aj /zľava/ Ing . J. Uhrík- hovorca obchodného 
vedenia Volkswagenu Bratislava, Dr. Carl H. Hahn - predseda predstavenstva 
automobilky Volkswagen vo Wolfsburgu a J. čarnogurský- predseda vlády SR. 

Clovek je tvor dôverčivý a občas 
aj hladný. 

Vedomý si týchto skutočností som 
sa v pondelok ráno l 30.12.91 l 
postavil do radu kúpychtivých pred 
predajňou potravín na ul ici M. 
Marečka. Napriek chladnému ránu 
ma hriala predstava pochvaly pred 
nastúpenou ro.dinou. Určite ocení 

najmenšej stopy po chlebe a 
roh líkoch. Namiesto mliečných 
výrobkov iba kus kartónu s cenami 
/liberalizovanými/. V prvej chvíli ma 
prepadol pocit viny . "Veď ja som si 
už v totalite porejedol to, čo som mal 
na dnes!" Vzápätí som ho zahnal .za 
pomoci zástupcu vedúceho 
predajne. Na otázku, či budú rohlíky 

Prípad pre dvoch. 
rnoju aktivitu, ale hlavne čerstvé 
rohlíky, nejaký ten syr, jogurt, či 
termix. Priznávam, že chuť na vyššie 
uvedené dobroty nechýbala ani mne . 
Živený touto krásnou predstavou 
som neregistroval dlhé minúty 
čakania na nákupný vozík. Len čo 
som s ním odštartoval medzi regále, 
zarazila ma početná skupina 
kupujúcich, bezradne postávajúca v 
priestoroch, ktoré sú vyhradené 
pekárenským a mliečným vý 
ro bk om. 

"To je ono!" pomyslel som si úplne 
apoliticky. "Určite si nevedia vybrať z 
ponúkaného tovaru". Podídem 
bližšie, a vtedy som si uvedomil 
hÍbku svojho omylu. pulty a 
chladiarenský box ako v SNS tbývalý 
ZSSR/, -teda kde nič -tu nič . Nikde 

a mliečne výrobky, odpovedal , že už 
niekol'kokrát urgoval pekáreň. Auto 
je vraj už na ceste. Že meškajú s 
rozvozom, nie je jeho vina. /Dávam 
mu plne za pravdu/. Ponúkol mi aj 
možnosťzatelefonovaťsi do pekárne 
a presvedčiť sa, že vraví pravdu. 
/Nepochyboval som o tom/. Pokial' 
ide o mliečne výrobky, budú vraj až 
poobede. Ráno "Milexáci" priviezli 
iba mlieko. Bolo presne 7,30 hod. 
l'udia krútili neveriacky hlavami, 
prípadne bezmocne mlčali až do 
chvíle, kedy sa objavili predavačky s 
prepravkami naloženými rohlíkmi a 
chlebom. Nastal ve l'ký virvar, l'udia 
brali tovar priamo z prepraviek a 
predajňou sa rozhliehal žalostný 
nárek. To plakala hygiena predaja. 
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Prví pracovníci firmy Volkswagen Bratislava -Devínska Nová Ves s Or.C.H.Hahnom 

Zabezpečí to zamestnanosť 
1500 pracovníkom priamo vo 
firme Volkswagen Bratislava , 
ale aj ďalším dodávatel'om 
súčiastok z lokálnych 
priemyselných podniko v 
Slovenska. 
Veď len strohé nahliadnutie 

do programu firmy - 3000 
vozidiel v roku 1992, 1400 
agregátov prevodo vi ek 
denne v roku 1994- dáva tušiť 
možnosti, ktoré sa dnes črtajú 
v oblasti zamestnanosti , 
výchovy pracovníkov a v 
neposlednom rade šírenia 
dobrého mena našich 
výrobkov. 
Zač i atok má teda firma 

Volkswagen Bratislava, spol. s. 
r. o ., Devínska Nová Ves 
úspešne za sebou. Na ceste 
zvládnuť program pred 
sebou, želáme firme a jej 
pracovníkom vel'a úspechov . 

Peter Krug 

snímky autor 

Občania, obzvlášťsyruchtiví , mohli 
si pravda vybrať z niekol'kých syrov 
zahraničných značiek. Kým som 
zamyslený stál a pozeral na to 
"smiešno-smutné divadlo " 
zahraničných syrov sa nikto 
nedotkol. Ani jeden z kupujúcich, 
podobne ako ja, nemá mandát, ani 
plat poslanca SNR. 

Neviem, kol'ko l'udí sa kvôli jogurtu , 
smotane, či termixu vrátilo poobede 
do predajne. Ja som tak neučinil. 
Mohol som síce ponúknuť de tom na 
raňajky k rohlíkom plzenský 
PRAZDROJ l 8,90 + fl'aša /, ale 
obávam sa, že by moju snahu 
neocenili. 
Ľ.udia odchádzali z predajne 

znechutení. Nezávidel som ani 
personálu, lebo výčitky kupujúcich 
sa obvykle zosypú na jeho hlavu a 
väčšinou neprávom. 

Neviem, ako vyzerá zásobovanie v 
centre Bratislavy, ale v Devínskej 
Novej Vsi pretrváva katastrofické 
zásobovanie základnými 
potravinami dlhší čas. Hlavne, že 
nás ohlupujú reklamou na jogurt 
značky Dannone a podobne . 
Človeku sa chce plakať a smiať 
zároveň. 

Prístup Milexu Bratislava je krajne 
neseriózny . .. Mám pocit , že 

Jozef Studenič prevzal symbo/Jcký k /uč od 
prvého vozidla Pa ss at vyrobeného v 
Bratislave. Už dnes slúži záchrannému 
systému Slovákia Alla. Druhé vozidlo 
prevzal primátor mesta Bratislavy P 
Kresánek, tiež určené na humanitné účely. 

nechutným spôsobom zneužíva svo j 
monopol a kupujúcich považuje za 
masu l'udí, ktorá je len na obtiaž. A 
na predaji vlastných výrobkov mu asi 
tiež nezáleží. Iba ak na zvyšovaní ich 
ceny. 

Celej veci by prospelo , keby 
vedenia Milexu a Jednoty SD našl i 
spoločnú reč a dohodli sa na 
pravidlách hry. hry, ktorá je z ich 
strany neférová, a v ktorej prehráva 
ten, čo sa jej ani nezúčastňuje -
zákazník . 

Jedno by si páni Milexáci , pekári a 
obchodníci mali uvedomiť: sú tu pre 
zákazníka a nie on pre nich . 

Z vyššie uvedených dôvodov 
odmietam obvinenie môjho 5 
ročného syna, ktorý ma nazval 
lakomcom, lebo som sa vrátil bez 
sl'ubovaného jogurtu. 

Ani vstup do roku 1992 sa. 
uvedeným inštitúciam nevydaril. Dňa 
3.1.92 nemali v predajn i rohlíky 
/odstávka v pekárni/ a Milex sa opäť 
neblysol . [ 

Odhrýzal som si zo suchého 
chleba, hl'adel na svoje dve malé deti 
a rozmýšl'al som, čo asi raňajkujú 
/príp. vnuci/ riaditel'ov spomínaných 
podnikov ... 

PS. JEDZTE SYRY, DAJÚ SILY! 
S pozdravom Oto Balogh 



ro~m~ro~ Jlót)t1n'?~ 
E ~,. 1 ~· \""~':$ ,.:'+"'~~*- t:~,"'"'""1:.. ; .... "" ~ ,.~J< ... -. : ' ... q... • ~"' • • .s, • • ..._ *. ~ii:- ~' ·'---~: .... ~ t:'\~ 

[l ZOSOBÁŠILI SA l] 
na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves 

Milan Gozner a Melánia 
Mlkulcová 
Pavel Kozovský a Iveta 
Dúbravčfková 

Martin Kročian a Denisa 
Kostolanská 
Zoltán Németh a Iveta 
Hakošová 
Fathi Mohamed Abunuwara 
a Žaneta Biháryová 
Hung Viet Hguyen a Jana 
Rothová 

[l UVÍTALI SME DETI: l] 
Jakub Volný 
Richard Fiala 

Filip Gulan 
Jana Rybárová 

[[ NAŠl JUBILANTI: l] 
70rokov 
Katarína Záhradníčková 
Katarína Besedová 
Dezider Schrek 
75rokov 
Barbora Mikletičová 
štefan Pavlov 
Rudolf Šubín 
Marta Ebrlngerová 
BO rokov 
Ernest Rábek 
Mária Grófová 
Štefan Mader 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

lžbeta Vašíčková 
nn~ Ebrln~~~ová 

Vy losovanie 
predplatiteľov 

Na záver vlaňajšieho roka, tak 
ako sme s/ubili, sme vylosovali 
troch predplatitel'ov: 

štefan Mllošovič , Hradištná 15 
Alexej Vokalík, P. Horova 28 
Silvia Vachálková, J. Smreka 22 
Výhercovia budú dostávať 

DEVínsky EXpres v roku 1992 
zdarma a malá pozornosť, ich 
čaká v obchode DEVEX - ONV, 
Krasnoarmejcov 14, z dvora /za 
poštou/ 

redakcia 

Poľovnícke 
"posledné kolo". 
Po l'ovnícke združenie v 

Devínskej Novej Vsi usporiadalo 
14. decembra za pomoci 
základných škôl v ONV a 
Devíne, odchyt zajacov v našom 
revíre . Po 24 rokoch tak obnovili 
tento druh lovu. Odovzdali 30 
živých zajacov l pod ra povolenia 
l a prispeli tým nákupu pre export 
do Talianska. 

Záver vlaňajšej sezóny však 
posunuli až na 4. január tohoto 
roka. 

Po pol'ovačke ležalo v kultúrnej 
záhrade 1 02 zajacov a 6 
bažantov ovenčených čečinou. 
Jej účastníkmi boli aj susedné 
pol'ovné združenia l napr. 10 

Prečo neboli? 
Koncom decemb r~ mali byť v 

Devínskej. v priestoroch 
Kultúrneho strediska, Novoveské 
vianočné trhy. 

Ako by si niekto povedal, keď 
majú byť, nech sú. 

A ... Neboli. 
Aj napriek propagácii v 

Devínskom Exprese a vo 
Večerníku, prihlásili sa iba šiesti 
podnikatelia . Aj z tých prišiel iba 
jeden. 

Takže zopár zvedavcov a 
najmä záujemcov o výhry v 
avizovanom losovaní práve na 
týchto trhoch,odchádzalo s 
dlhým nosom. 

Ono si to žiadalo trochu inú 
organizáciu, trochu inú reklamu. 

Ďakujeme 
Každoročne pred Vianocami si 

posedí me s deťmi pri ozdobenom 
stromčeku, zarecitujeme a 
zaspievame si. Vo vel'kých košoch 
čakajú tradičné vianočné balíčky so 
sladkosťami a hračky. 

Tento rok však peniaze na hračky 
nezvýšili. Za to, že sa 159 párov 
detských očiek rozžiarilo pri pohl'ade 

MINI BURZA 
DEVínskeho EXpresu 

Ako sme avizovali vo 
vianočnom silvestrovskom 
čísle, rozhodnli sme sa výjsť 
v ústrety mladým mamičkám 
a mladým rodinám. Od 
začiatku tohto roka 
ponúkame možnosť 
uverejňovať inzerciu rodinám 
zdarma. Ak ponúkate, alebo 

4 

účastníkov z Marchegu / . 
Najlepšiu mušku mal ich člen 
Manfred Meissner, ktorý zastrelil 
10 zajacov. 

Pol'ovnícke "posledné kolo" v 
Chorvátskej pivnici bolo 
zaslúžene veselé. 

V Devínskej má po l'ovnícke 
združenie 24 členov. V minulom 
roku dosiahli najlepšie výsledky 
medzi mestskými organizáciami. 
Poľovníci sa obracajú k 

spoluobčanom aj touto cestou s 
prosbou, aby svoj vzťah k prírode 
vyjadrili pochopením a nerušili 
zver v našich lesoch. 

S predsedom združenia 
Ondrejom Rajtákom a 
podpredsedom Danom 
Pistovčákom sa zhováral 

Žigo Šimkovič 

Verme, že o rok ... , 
Obchody DEVEX a MERKUR sa 

touto cestou ospravedlňujú 
svojím zákazníkom. Majitelia 
vianočných kupónov z obchodu 
Merkúr si môžu overiť svoje šťastie 
v predajni a z vianočných 
kupónov DEVEXU vyhrávajú: 

l . cenu č. 498 
2. cenu č. 292 
3. cenu č. 4 
4. cenu č. 651 
5. cenu č. 141 
6. cenu č. 293 
7. cenu č. 713 
Výhercovia sa môžu prihlásiť a 

výhry si vyzdvihnúť do konca 
januára v obchode DEVEX na ul. 
Krasnoarmejcov 14 - z dvora /Za 
poštou/. 

pk 

na vel'ké krabice so skladačkami a 
inými hračkami vdačíme Miestnemu 
úradu v Devínskej Novej Vsi, ktorý 
nám na hračky pre deti prispel. 

V mene všetkých detí srdečne 
dakujeme a pracovníkom Miestneho 
úradu do nového roka 1992 prajeme 
všetko najlepšie . 

Zuzana Krajčírová 
riad. MS 

ul. F. Cvečku č. 35 

hra dáte detské oblečenie, 
hračky, veci pre deti, využite 
naše bezplatné služby. 

Pôjde pravda iba o 
nepodnikaterskú inzerciu. Ak 
vyrábate, o alebo 
sprostredkujete predaj, tak 
platia pre vás podmienky ako 
pre ostatných inzerentov. 
Naša ponuka sa týka len 
jednorázových ponúk. 
Text inzerátu stačí odovzdať 

v našej inzertnej kancelárii v 

Nezabudnite. 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 
11.1 . - Malvína, 12.1.- Ernest 
1 3.1. - Rastislav, 14 .1. ~ 
Radovan , 1 5. 1 . - Dobroslav 
16.1 . - Kristína, 17.1 . ~Nataša' 
1 8 . 1 . - Bohdana , 1 9. 1 . ~ 
Drahomíra, 20 .1 . - Dalibor 
21.1. - Vincent, 22.1 . - Zora' 
23.1.- Miloš, 24.1. - Timotej. ' 

PROGRAM 
kina 

DEVÍN 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 

hod .; v nedel'u o 1i5 a 1945 

hod . 
11.-12.1 . TAK UŽ DOSŤ 
FRED! USA MP s. t. 
16.1 . S MADONNOU V 
POSTELI USA MN s. t. 
18.-19.1. HUDSON HAWK 

USA MP 12 č. v. 
23.1 . TOT AL RECAR /len o 
1715h./ USA MP s. t. 
23.1.NIKITA FR. MN s.t. 

Mládežnícke fsredstavenia : 
v sobotu o 17 5 hod. 
9.-11.1. DISKOPRÍBIEH 2. 

ČES. 
18.1. PREHNITÍ PROTI 

PREHNITÝM FR. č. v. 

Detské predstavenia: 
v nederu o 1515 hod. 

12.1 . O MAŠKRTNOM 
MEDVEDÍKOVI SOV. 

19.1. ROZPRÁVKAO 
ZAĽ.ÚBENOM MALIAROVI 

sov. 
POZOR! 
1. A 2. febr. NÁVRAT DO 
MODREJLAGÚNY MP12 

USA č. t. 

Poznámka: 
s.t.- slov. titulky, č.t.-české 

titulky, č. v.-česká verzia 
/dabing/ 

obchode DEVEX za poštou a 
v najbližšom čísle ho 
bezplatne uverejníme. Stačí 
uviesť čo ponúkate, /u 
oblečenia treba uviesť 
veľkosť/ a adresu, alebo 
telefonné číslo, kde možno 
výmenu, predaj, či kúpu 
realizovať. 
Veríme, že využijete naše 

služby a nám sa podarí aspoň 
jednu starosťvám ul'ahčiť. 

r 

Traja v jednom drese 
úspešnú sezónu ro~u 1991 
končil reprezentant CSFR v 

z~ mobilových pretekoch, majster 
~ 0rtu oodo Stuaenič, recepciou na 
spo t' l . ver roka v Bra 1s ave. 
zaokrem mnohých iných hostí 

nvítali usporiadatelia na Bôriku 
~ástupcu firmy ,Volkswagen Jána 
Fischera, zastupcu f1rmy 
Volkswagen Bratislava Ing. J . 
Uhríka zástupcu vlády SR Ing. J. 
Maléh~ CSc., predsedu a tajomníka 
ústredného automotoklubu SR 
ánov Slobodu a Havlína ... 

po výsledkoch vlaňajšej sezóny 
ooda Studeniča sme už písali v 8. 
čísle. Pripomenieme iba, že v 
pretejkoch automobils>V do vrchu 
získal titul majstra CSFR a t1tul 
vicemajstra za 2. miesto v pretekoch 
na okruhoch. 

Na tomto stretnutí sa nám podarilo 
získať niekol'ko zaujímavých 

informácií, o ktoré sa s čitatel'mi 
podelíme. 

Dnes sme .. vybrali z tých 
najzaujímavejších. 

Obchodný ri~dite /' firmy 
Volkswagen Bratislava Ing. J. Uhrík 
prisl'úbil, že jeden z dvoch 
automobilov:, ktoré prvé -opustia 
montážnu linku závodu v Bratislave 
odovzdajú :zástupcovia firmy 
záchrannému systému Slovákia 
Alfa./0 splnení tohoto sl'ubu píšeme 
na inom mieste/. 

Na recepcii podpísali zmluvu o 
spolupráci pri budovaní záchranných 
systémov na Slovensku s rakúskou 
firmou äMV. 

Záchranný systém otvára ďalšie 
svoje pôsobisko pri výpadovke na 
dial'nicu Bratislava - Piešti:my -Veža 
2-Vajnory. 

Motorsport racingteam v 
tohtoročnej sezóne budú okrem 

Dnes predstavujeme -: 
.... < ... 

' - ·J •, j ••• 

motocykle ho pretekára -
reprezentanta ČSFR z 
Devínskej Novej Vsi 

Vojtecha L e d n á r a 
e Čo fa priviedlo k 

motorizmu? 
- Môj obdiv k motoristickému 

športu už od útleho detstva 
postupne prerastal v 
ozajsný záujem. Na 
pretekoch v Prešove, pred 
dvoma rokmi, som sa 
zoznámil s Tiborom 
Molnárom, a prostred
níctvom kontaktov našich 
otcov som získal prvý 
motocykel. Bol ním 
dvojválec MBA, na ktorom 
pôvodne jazdil desať
násobný majster Česko
Slovenska Peter Baláž z 
Hlohovca. Kontakt s Petrom 
Balážom sa rozvinul a v 
roku 1991 bol už aj mojim 
trénerom. Pod jeho 
vedením som dosiahol, už 
na stroji HONDA, 3. miesto 
v rýchlostných moto
cyklových pretekoch na 
Slovensku a 4 . miesto v 
ČSFR. 

e Za ktorý klub pretekáš? 

-Hm. Vlani som jazdil v tíme 
Baláž. Peter Baláž sa však 
stal prezidentom Česko
slovenskej motocyklovej 
federácie a tak začínam 
pod hlavičkou Združenia 
technických športov a 
činností Junior klub 
Bratislava na Harmincovej 
ulici. Prirodzene sa chcem 
ďalej opierať o pomoc a 
podporu Petra Baláža . 

Motocyklový šport je však 
nákladný . Získať dnes 
sponzorov nie je jednoduché. 
Aj začiatok tohto roka je 
vlastne h /'adaním v tejto 
oblasti ... 

e Motocykel? 
- Na súčasnom stroji HONDA 

125 si trúfam súťažiť ešte 
tak na o majstrovstv~ch 

ČSFR . 
e Teda? 
- Pre majstrovstvá Európy .. . 

potreboval by som 
výkonnejší stro j' 

e Čo znamená? 
- Pätnásť tisíc mariek 
e Kde Ich zoberieš? 
- Ponúkam priestor na 
reklamu na pretekárskom 
motocykli a priestor na 
reklamu na doprovodnom 
vozidle - autobuse Karosa . 

e Nuž to ti nezávidím. 
- Mám 18 , 5 roka , takže 

starosti beriem tak, že sú 
na to, aby som ich zdolával. 
Pomoc mi prisl'úbil Rudolf 
Machánek bývalý 
reprezentant ČSFR v 
automobilových pretekoch, 
teraz riaditel' predajne 
automobilov Mercedes v 
Bratislave na Poliankách, 
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Doda Studeniča reprezentovať 
Ladislav Hlubík a Rudolf Fink zo 
Švajčiarska . 

A na akých vozidlách bude Dodo 
Studenič pretekať ? Majstrovstvá 
ČSFR na okruhoch na vozidle 
SUZUKI SWIFT a preteky do vrchu 

riaditel' Motorsportu Jozef 
Studenič . Verím tiež , že sa mi 
podarí zís k ať ďalších 
sponzorov tak , aby sme 
nadviazali obojstranne 
výhodnú spoluprácu . 

e Držím t i pa lce. 
Peter Krug 

snímka autor 

automobilového pretekára , 
rodáka z Devínskej Novej Vsi, 
Jána Ludviga. 

e Ktorú sezónu máš pred 
sebou? 

- Osemnástu. 
Najskôr na Š 110 rallye, 

potom na š 120, Š 130 a 
nakoniec na š 136 Favorit. 
e Najúspešnejšia? 
- V roku 1978 som skončil na 

druhom mieste v pretekoch 
do vrchu v rámci 
majstrovstiev Slovenska. V 
tom istom roku som skončil 
so spolujazdcom Mirom 
Deákom na 2 . mieste na 
Slovensku . Potom ešte 
niekoľko sezón vždy do 
tretieho miesta . 

e Najťažš ia? 
- Predchádzajúca. Neustále 

problémy s prevodovkami Š 
136 Favo rit ma prip ravili o 

Majstrovstá Európy na vozidle 
VOLKSWAGEN GOLF G60 4x4. 

O ostatné zaujímavosti sa s 
čitatel'mi podelíme v budúcich 
číslach . 

Peter Krug 
snímky autor 

lepšie umiestnenie 
Napríklad na pretekoch na 
Babe som menil šesť 
prevodoviek . 

e Napriek tomu? 
- Som skončil v minulej 
sezóne v pretekoch do 
vrchu na 8. mieste. 

e Tohtoročná sezóna? 
- Rozhodol som sa presedlať 
na vozidlo Ford Fiesta. 

e Dôvody? 
- Zaujímavosťou týchto 
pretekov je, že všetci 
účastníci majú rovnaké 
vozidlá a vlastne rovnaké 
podmienky. Posádku tvoria 
dvaja jazdci - ideme spolu s 
Matejom Vlachom. Sezóna 
pozostáva z osem pretekov 
Fiesta cap. 

e Znamená to? 
Už vlani firma Ford 

usporiadala niekoľko 

skúšobných pretekov . Na 
túto sezónu pripravila 50 
vozidiel l Ford Fiesta s 
obsahom 1600 cm 3

/ a týmto 
pohárom vlastne začína 
oficiálna súťaž. Je to v 
podstate propagačná akcia 
firmy so snahou predstaviť 
toto /'udové vozidlo tak, ako 
to robia iné firmy. /Porsche, 
Renault/ . V tejto sezóne na 
pretekoch v Brne, Poznani , 
Havírove, Pécsi, Rige 
/alebo v Kyjeve/. Moste, 
Salzburgu a Hockenhei. 

e Čo očakávaš od novej 
sezóny? 
-Ťažko povedať. Nové auto, 

nový partner .. . Výhodou 
bude technické 
zabezpečenie firmou Ford . 
Ostatné bude záležať na 
nás . 

Za rozhovor dakuje p~ 



Dev som si zamiloval, aj keď tu 
nebývam, ale strašne ma trápi jedna 
vec: raubírsky prístup tamojších 
pytliakov, ktorí chodia trhať ryby. 

Táto vec netrápi len mňa, ale aj 
desiatky iných ľudí. Na vysvetlenie 
pre nezasvätených : na konci udice je 
podlhovasté olovo a nad ním na 
silone je sústava troch trojhákov. Po 
nahodení udice dopadne o!ovo na 
dno a "rybár" agresívnym trhnutím 
zasekáva troj háky do rýb , ktoré sú na 
dne . Takýmto spôsobom natrhajú , 
poškodia a usmrtia spústu rýb . 
Hlavne na jeseň a v zimnom období, 
keď chodia títo nei\.Jdia trhať na 
miesta , kde sa ryby zhlukujú, často 
vytiahnú z ryby oko , črevá atď. často 
si hrdo odnášajú úlovky v e !kých 
sumcov. kaprov , amurov a iných rýb . 

Nie Mexiko. 
V jednom z predchádzajúcich čísiel 

nášho časopisu sme písali o sídlisku 
BAZ, ako ho nazývajú niektorí z 
obyvate ľ011 Mexikom. Ked :že nás 
zauJÍmalo ako je sídlisko 
zabezpečované a aké opatrenia pre 
dobré bývanie obyvateľom vytvára 
prevá dzkovateľ , položili sme 
niekoľko otázok ekonomickému 
riaditeľovi Ing. Tiborovi Makarovi. 
Z listu vyberáme: 

Na sídlisku BAZ pri objekte podniku 
poskytujeme tri druhy ubytovacích 
služieb : 
1. Podnikové komunálne byty sú v 

súčasnosti obsadené rodinami 
terajších alebo bývalých 
zamestnancov BAZ a.s . a 
vzhľadom na platnú právnu 
podstatu bytového zákona nie je 
možné sankciovať porušovanie 
domového ponadku radikálnym 
spôsobom. 

'2. Podn ik ová ubytovňa pre 
l slobodných pracovníkov podniku , 

kde podnik pristupuje k 
opatreniam , aby PC: 
viacnásobnom porušeni 
ubytovacieho poriadku bol takýto 
občan vypovedaný z priestorov 
ubytovne . 

. Ubytovanie hotelového typu na 
komerčnej báze, kde prípadné 
problémy riešime okamžite. 

Je pravda, že údržba bytového 
ndu v tejto lokalite predstavuje v 
ákladoch približne dvojnásobok 
my na porovnateľné ubytovacie 
pacity v iných lokalitách Bratislavy 

celková hospodárska situácia tejto 
sti podniku nie je priaznivá. 
V tejto súvislosti očakávame 
väčšenie manévrovacieho 
r iestoru od pripravovanej 
velizác1e Bytového zákona a ďalej 
deme pokračovať postupne v 
dravovaní zloženia nájomníkov v 
dnikovej ubytovni, aj keď celý 

oblém je nevyhnuté posudzovať v 
lšom kontexte , predovšetkým so 
o1oršujú cim sa sociálnym 
1stavením obyvateľstva. Zároveň 

Niektoré, sa oslobodia, to 
neprežijú a nie je zriedkavé vidieť 
plávať po Dunaji sumca, či kapra s 
rozpáraným bruchom. Ostatné ryby 
čo prežijú a sú poranené, sa 
zoskupujú do zhlukov so zdravými 
rybami a prenášajú na seba rôzne 
infekčné choroby a nastáva druhotný 
úhyn. 

Títo neľudia chodia najčastejšie 
trhať v Devíne na kamenné hrádze 
pod základnou školou na 
Sedláčkovom ostrove , na sútok 
Moravy s Dunajom , do kameňolomu 
a na Moravu. Prichádzajú nadránom, 
podvečer a v noci. 010dia viacerí , 
aby si poradili s nežiadúcimi , čo by 
sa ozvali. Už sa tu boli stažovať na 
pohraničnej rote aj rakúski občania , 
ktorí sa na to divadlo musia pozerať 

sme vykonali niektoré personálne 
zmeny u vedúcich pracovníkov . 
zodpovedných za správu tohto 
sídliska. 

Pri našej snahe riešiť vznikajúce 
problémy v prospech slušných 
nájomníkov je však nevyhnutná 
spolupráca ich samotných, pretože 
autori nápisov na stenách a 
výťahoch, vandali poškodzujúci 
vypínače a sklené výplne zostávajú 
vo väčšine prípadov anonymní. 

Je našou prvoradou snahou v tejto 
časti po dn i ku poskytovať slušné 
podmienky pre ubytovanie 
nájomníkov a verím, že sa nám 
postupnými krokmi a za spolupráce 
obyvateľov tohto sídliska postupne 
podarí existujúce problémy výrazne 
eliminovať. 

Záujmom redakcie je pomôcť 
tam, kde môže slúžit záujmom 
väčšiny. Takým ciel'om je aj 
kritika. Veríme, že aj v záujme 
prevádzkovatel'a bytov na 

Pre koho? 
Obdivujem Vašu snahu pôsobiť 

a formov ať. Ale koho? 
Vo Vašom časopise kritizujete -

občas - l'udí, alebo nedostat ky, 
ktoré sa v našom okolí vyskytujú. 
Zdá sa mi taká zbytočná Vaša 
námaha. 

Píšete o výsrrelokoch 
/vandalstvách/ "i'udí". čo popísali 
čerstvo renov ovaný kostoi, píšete 
o tom, že sa patrí slušne chovať, 
nepíšete o vandaloch, . čo 
šarapatia na miestnom cintoríne, 
v našej časti vôbec .. . Pre koho 
píšete? Komu to adresujete? Veď 
tí duševní úbožiaci to vôbec 
neč ítajú . A keď by aj prečítali, tak 
sa cítia hrdinami , že oni to 
dokázali . Nezdá sa Vám to 
zbytočné ? Kol'ko výčitiek musia 
prečítať práve tí, čo sa ich to 
netýka 

Viem. mapujete situáciu v našej 
rnestskeJ časti . Ibaže pôsobiť na 
h! upák.o v sa nedá 
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z druhej strany. lenže u nás 
pochopenie nenašli. 

Stažovalo sa a stále sa stažuje 
veľa ľudí , ale zbytočne . Nikto nič 
nepočuje . Pritom všetci o nich vedia . 
Tí starší berú so sebou svoje deti a 
tie sa učia surovosti a bezcitnosti 
svojich otcov. 

Tu niekde všetko začína . A potom 
sa divíme, že sa to vracia a kde to 
končí . Ostatní len konštatujú, že je to 
strašné. Hraničiari o ich činnosti 
vedia, lebo ju poznajú, a stala sa 
samozrejmosťou počas ohradenia, 
keď ešte mali k vode prístup len 
pomocníci pohraničnej stráže . A tí 
teraz po verejnom sprístupnení 
priviedli so sebou deti a priateľov. 
Medzi tých priateľov patrí aj 
pohraničná stráž, ktorí nad nimi 
bdejú tak, že ich včas varujú, keď sa 
niekto približuje , na čo oni prestanú 
trhať a za niekoll<O sekúnd sú z nich 
úctiví a usmiatí rybári. A keď im 
poviete, že na nich zavoláte políciu, 

sídlisku BAZ, a dokumentuje to aj 
uverejnené stanovisko v liste, je 
vytváranie dobrých podmienok 

pre obyvatel'ov a riešenie 
problémov v prospech slušných 
nájomníkov. Podnety pre 
zlepšovanie podmienok však musia 
nájomníci v prvom rade uplatňovať u 

prost redníctvom tlače. Adresát i 
sú úplne iní. 

Som stará ob yvat el'ka 
Devínskej . Poznám chlapcov čo 
chodia miništrovať, ale na uli ci nie 
že nevedia p ozdraviť starŠieho, 
ale ich c hovanie je skutočne pod 
úroveň pr iemerného človeka. 
Poznám mladých l'ud í, za kt o rých 
byť jeho rodičom sa hanbím výjsf 
na ulicu . A rodi č ia ak o by 
nevedel i koho chovajú , koho 
ša tia. do koho investujú ... Nemajú 
čas. A čudujú sa .. výstrel kom 
inýc h detí. Alebo schval'ujú 
výčiny vlastných? 

Tak málo, ako sa dnes staráme 
o mládež, si nepamätám. Rodičia 
nemajú čas, spoločnosť nemá 
záujem a prostriedky ... Ešte tak na 
kritiku sa zmôžeme . Aj to 
p otajomnky , pošepky medzi 
susedmi, alebo na ulici . Al e 
k.onkrétne ako by sme sa báli . 
Bojíme sa dávať, chceli by sme 
iba brať. Braťúroduzto ho, čo sme 
nezasiali. Spoliehame sa na inýcn 
a tí zasa na iných. Ako by sa nás 
nič netýkaio. 

tak mávnu rukou a povedia, že aj 
policajti trhajú. Je to možno 
začarovaný kruh. Ale keď sa to 
nebude riešit: niečo sa z ľudí stratí a 
postupne sa už aj stráca. Objaví sa 
to tam, kde to bude možno ešte 
bolestnejšie. 

Dá sa to riešiť. To, že je to vec rýb, 
to je zdanlivé . Je to spoločenská vec, 
čiže vec nás všetkých . Poriadkové 
orgány tomu môžu zamedziť, všetci 
tomu môžeme zamedziť. Je to vec 
polície , rybárskeho zväzu , obce ai 
nás všetkých, čo tu nebývame, ale 
máme toto prostredie rad i. 

Netreba to prehliadať, ale vážne 
zakročiť, pokiaľ nebude neskoro. Ja 
už si tu veľa neužijem, som v penzi i, 
ale snáď tí mladší už toto poznať 
nebudú. Preto sa na vás obraciam s 
prosbou o pomoc. Alebo mám prosiť 
niekoho iného? 

Karol Prosek 

prevádzkovateľa . Veríme tiež, že na 
novelizáciu Bytového zákona 
nebudeme čakať tak dlho, ako na 

mnohé prepotrebné zákony čakáme . 
Tiež , že umožni riešiť problémové 
prípady pružnejšie . 

r. 

Pamatám si ako dieťa som šla 
d o obchodu a ne pozdravila som, 
zamys lená , staršiu žen ič ku . 
Zastavila ma a pýtala sa ma, či 
neviem čo je pochválen ... Doma 
mi to vysvetlili, že pozdraviť mám 
každého staršieho človeka, že 
keď ja budem slušná a úctivá, i ku 
mne budú l'udia slušní a úctiví .. . že 

Rodičia mali na mňa čas. A 
nemali bohvieaké vZdelanie. To 
nerobí l'u d í i'uďmi Dnes? Čo 
čakáme? .A na čo? Čo dávame. 
to sa nám vracia . l tým 
l'ahostajným. 

Viem, že opäť aj ja píšem pre 
tých druhých. Pre tých, čo sa ich 
to možno netýka. Ale výchova 
spoločnosti sa týka nás všetkých. 
Neváhajte nebyť ľahostajní. Vráti 
sa to i Vá m. A kol'ko dobrého 
ur o b íte pre iných. Ak Vám to 
nevadí, že to bude aj p re iných, 
tak skutočne nešanujte ani seba 
ani druhých. 
Prepáčte mi, že som sa nec hala 

uniesť. Nedá mi byťticho, neozvať 
sa . AJ keď budú počuť iba 
niekoi'Kí. 

Vašo čitatel'k a at 

jFótoamatérom 

úkam zariadenie zo 
~~:šenej fot~k~mo~: 
• zväčšovacl pr1stro1 

M gnifax 1 /6x9/ 500.-
a ' ' t l zväčšovacl pr1s ro 

·M·kromax jbez objektívu/ 
l 200.-

• spínacie hodiny 50.-
• premietačku na 8 mm filmy 

300.-
• statív 30·• 
• misky 18x24 cm l 2 ks l 

á 15.
• misky 24x30 cm /2 ks/ 

á 20.
• misky 40x15 cm l 2 ks l 

á 40.
• misky 13x18 cm l 3 ks l 

á 10.
• kompendium na 8 mm 
kameru 
• objektív Primagon 1 :4,5/35 

300.-
• objektív Trioplan 1:2,8/100 

300.· 

obchod D E V E X 
Krasnoarmejcov z dvora /ZJJ poštou/ 

ponúka 
• filmy /farebné i čiernobiele/ 
• fotopapier Neosped 9x13 199 ks 
• fotoalbumy 
• obaly na videokazety 
• magnetofónové kazety /á 35.·/ 

• mozaikové filtre • sada 
50.-

• filtre 'na aladinovú lampu • 
sada 4 ks /celkom tri sady/ 

á 80.· 
• osvetl'ovací refleldor /2 ks/ 

. . . á 50.· 
• žiarovka .500 W l 2 ks' l 

- • á 25.· 
• montáž. s'úprava l strihací 
pult 1 na 8 mm filmy 300.-
• aladinová lampa ·· 

60.-
• fotoblesk Mechanika l starý 
l 50.· 
• odmerné valce 1 l l 2 ks l 

á 30.-
• odmerné valce 0,5 l l 1 ks l 

á 20.-
• odmerné valce 0,25 l l 2 ks l 

á 10.-
·pinzety 
celková hodnota cca 3.000.· 
Kčs; pri kompletnom odbere 
2.400.· Kčs. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť v obchode 
DEVEX- Devínska Nová Ves, 
Krasnoarmejcov 14, z dvora 
1 za poštou/. 

• zimné čiapky pre deti • 
• lamelové dvere l drevo-sklo l s. = 80 cm 
• prášky na pranie , , • . , 
• knihy. F. Kele: K trblietavym vys1~am Ka~ak~ramu 
• drevené rámčeky na obrázky l moznosť aJ obJednať l do rozmerov 

ep 18 cm a 21 x21 cm. . , • 
• možnosť objednať drevené garniže l jedno l dV?Jbeh~ /, drevenne 

knopky f úchytky na nábytok l aj podľa vlastneho navrhu 
• pripravujeme: plechové obaly,a podnos~ l pl':chovk~ na .• 

konzervovanie mäsa a potravm, kruhove vedierka, tacky, v1ecka a 

pod./ r------·-------------, l 03 • VOĽ.NÉ MIESTA Inzertné 
rubriky 

01 ·Kúpa 
02· Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 
hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
os. byty 
06. nehnutelnostl (kúpa, predai) 
07 • zoznámenia 

• DENOVA, miestny podnik 
Devínska Nová Ves, príjme od 
2.1.1992 do zamestnania 1 vodiča • 
automechanika, 1 vodiča • 
zámočníka, 1 vodiča • murára a 3 
pomocných robotníkov, 
kosačkárov. U vodičov je 
podmienka byť vyučený 
požadovanému remeslu a vodičský 
preukaz skupiny "C" . Bližšie 
informácie na tel. č. 778-692. 

l 01 • KÚPA ] l 04 ·SLUŽBY ] .... ___ ....... ___ _ 
••Kúpim hranoly dl 4 m, dos~y 
/môžu byť aj použité, ale zdrave/, 
stavebné železo /Voxor/. 

zn.Na prestavbu 

l 02 ·PREDAJ 

• Predám detské ošatenie do 1 roku . 
Tel. 778 919. 

e FIRMA MERIDtAN - oprava 
automatických práčok . Tel. 777 095. 

Servis 
Stroje a zariadenia 
- oprava pneumatík 
- rýchloservis motorov a podvozkov 
-aplikácie LUBRIFILM Sviss Made 

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs , v 

1 písmeno • obyčajná sadzba (vratane clarok, med
zier a pomlčlek) = 0,50.· Kčs 
1 písmeno • pol~tučná sadz~a ( vrátane čiarok, 
medzier a pomlc~ek ) = 1.·, Kcs , v 

Slová, ktoré maju byť vysadzane tucne treba 
podčiarknuť . 
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 + 500/o 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5% 

Zl'avy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 10% 
pri celoročnej obj~dnávke ~~k , 

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka • 
Bratislava mesto 
č. 8249-062/0200 . 

Požiadavky na inzerciu zasielané poš~_?U !ldresujte: 
DEVínsky EXpres. 841 07 Bratislava, Kahstna 9 . 

Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a 
služieb DEVEX v Devínskej Novvej Vsi na uli<:i 
Krásnoarmejcov č. 14 z dvora l za postou /.Je otvorena 
denne od 14°0 do 18°0 hod. 

Priemysel KATKA 1 

želá všetkým zákazníkom 
v roku 1992 

v ela zdravia, pohody a spokojnosti 

• Urobím daňové priznanie za rok 
1991 . 

Tel. 776 067 po 1 'ŕ'0 hodine. 

Ovocie- zelenina 

AMIS 
lstrijská 81 

ponúka 
• ovocie, zeleninu 
• trvanlivé potraviny 

pondelok-piatok: 8.00-19.00 

sobota : 7.00·14.00 

-oprava a nastavenie ~strekovacfch 
čerpadiel a vstrekovacov osobnych 
áut, Á VIA, ZETOR, LIAZ 
Opletalová 3 Dev. Nová Ves 
841 07 Bratislava tel. 778 756. 

eTV servis BALÁŽ - oprava 
televízorov farebných a 
čiernobielych aj v záruke. Ulica F. 1 

CVečku 43; tel. 776 963 po 1 ff'0 hod. 

l 06-NEHNUTELNOSTI l 
• Vymením starší rodinný dom s 
elektrickým kúrením v Dev. 
Novej Vsi za 3-izbový byt v Dev. 
Novej Vsi. 
Slneková, Mlynská 3, Devínska 
Nová Ves 

l 08 • ROZLIČNÉ 

Redakcia DEVínskeho EXpresL 
hľad á do ručovate i'ov náš hc l 

časopisu pre oblasť: Kostolné 
a Kolónia 

-------------------
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Za účasti štyroch družstiev sa 
uskutočnil na ihrisku sídliska Stred 
Predvlanočný hoke)balový turnaj. 
Družstvá Dopravný podnik /DP/ A a 
B, futbalisti a Grba hrali v skrátenom 
čase 2 x 25 min. 

Strelci tu rna)a 
1 . Stmad Róbert 
2. Padbur Patrik 
3. Nemec, Potisk po 
4. Tóth Zdeno 
5. Záhorský Miro 

12 gólov 
9gólov 
8gólov 
7 gólov 
5gólov 

Výsledky 
Grba - futbalisti 
DP "A" - DP "B" 
DP "B" - futbalisti 
DP "A" -Grba 
DP "A"- futbalisti 
DP "B"- Grba 

Tabul'ka 

2:8 /0:4,2:4/ 
7:7 /7:1' 0:6/ 

13:3/7:2, 6:1/ 
7:5/4:2, 3:3/ 

10:5/5:1' 5:4/ 
6:3 /3:1 ,3:2/ 

V dňoch 28. - 29. decembra 

1991 sa konali v Bratislave 

Majstrovská Slovenskej 

republiky v kategórii do 8 rokov. 

Náš hráč Mirko Jurčák obsadil 

11. miesto. 
1. DP "B" 
2. DP "A" 
3. futbalisti 
4. Grba 

3 26:13 
3 24:17 
3 16:25 
3 10:2 

5 
5 
2 
o 

Výsledky 4. a 5. kola Ili. triedy: 
l"okomotíva Devínska Nová Ves -
Sachová škola 3 : 5 
NsP B - Lokomotíva ONV 5 : 3 

Turnaj v šnapseri 

Za desať ročníkov tohto populárneho turnaja sa ho 
zúčastnilo celkom 925 hráčov. 
Keďže doteraz neexistoval takýto informačný zdroj 
uvedieme víťazov na prvých hodnotených štyroch 
miestach za celé obdobie. l v poradí 1.2.3.4. miesto/. 
1982: M Čizmazia, O. Pikhard, M.Juran ml., J. 
Fratrič 

1983: M.Juran ml., l. Prokeš, M. Balovčík, O. 
Kovar fk. 
1984: l. Ebringer, J. Gajdoš, P. Kastl, E. Pokorný. 
1985: l. Prokeš, K. Horínek, J. Horváth, M. Juran ml. 
1986: F. Jurových, M. Ružovič, š. Pokorný, G. 
Fratrič. 
1987: F. Prokeš, F. Juranových, L. Hambejsek, M. 
Pavlík. ' 
1988: A. Dvorský, M. Miloševič, M. Hanzel, A. Didák. 
1989: D. Lukačovič, P. Neubert, A. Dvorský, V. · 
Gašparík. 
1990: J. Vinter, P. Polák, J. Polák, A. Dvorský. 
1991: 1.miesto: L. Radványi 

2.miesto: M. Mažica 
3.miesto: G. Fratrič 
4.miesto: M. Čizmázla 

Objednávací lístok 

Ž.Šimkovič 

* 1 2 

A 

B 

c 
o 
E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

L 

M 

N 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

3 

o 

Tabul1<a po 5. kole: 
1. NsP B 10 
2. Hydrostav B 6 
3. l"okomotrva MDDM 6 
4. Sachová škola 4 
5. Lokomotíva ONV 2 
6. Kabla 2 

Najlepším hráčom súťaže je 
doteraz náš hráč Ladislav 
JURČÁK so ziskom plných 5 
bodov z 5-tich zápasov. 

potrebujete: 
firemné papiere 
hlavičkové papiere 
kalendáre záznamníkové na 
stôl s vašou firmou? 

Obráfte sa na nás 
.z vašich podkladov zabezpečí 

DEVE X 

m 

Krásnoarmejcov 14, z dvora za 
poštou 

4 5 6 7 8 9 

* 

E v E x 
* 
1 

9 

9 

2 

* 

Meno a priezvisko (firma): •...•.•.....•.•..•...•.......•.......•••.••.•..•.... 
Ulica: ......•.•........•..••....••.•••...••.• , .....•................•..•..• 
Miesto: ...•.••.•....•.•.....................•...... 
Dátum: ..•....•.......•..•• 

PSČ ..••••.•• •.•... ••• 

podpis (pečiatka) predplatitelia 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2150 Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

(Korenie života] 
Staručký sklerotický lord Hardy 
pri stihne v pracovni svojho zámku 
lupiča. Namieri na neho browning a 
sucho poznamená: 
-Ak sa ihneď nevzdá te, skočím si 
do spálne po náboje! 

- Včera som stratil peňaženku. 
-r;o bolo iste nemilé prekvapenie. 
-Ano, ale najmä pre toho, kto ju 
našiel. 

Na stanici vypravujú večerný 
rýchlik. Výpravca dvíha zelené 
svetlo, sprievodcovia zatvárajú 
dvere na vagónoch. V jedných z 
nich stojí báčik s fajočkou v ústach. 
- Pozor, báčik! -zakričí sprievodca 
a tresne dverami. Tie sa však 
vzíápätí otvoria. Buchne ešte raz, 
ale dvere nie a nie sa zatvoriť. To 
už sprievodcu dopálilo, tresne 
dvermi z celej sily. Nič! Dvere sú 
otvorené. To už báčikovi nedá a 
hovorí: 
- Darmo sa unúvaš, synak, keď 
mám vo verajách prsty! 

[l Krížovka l] 
Vodorovne:A/ Súčasť voza; časté 
ukončenie modlitby; B/ Začiatočné 
písmeno abecedy; začiatok tajničky; 
číslica: C/ Skr .• pre tuberkulózu; Org. 
~poločnosti národov; MPZ 
SpanielskO+Luxemburg+Kambodža; O/ 
Meno ve !kého ruského vedca; E/ Mesto v . 
býv. ZSSR; koniec tajničky; zvratné 
zámeno; F/ Poradný zbor: starodávne 
platidlo; G/ Liehovina z ryže: úloha herca 
v divadle; H/Tretia časť tajničky; dioptria; 
les la; piatá časť tajničky; l/ Na ťarchu 
niekoho - niečoho; syn krála Dašarathu; J/ 
Jozef, po česky; skr., pre eliminácia: Kl 
Kurovitý pofný vták; L/ Znaky, pre 
newton+pont+l~er; ženské meno -24.12.; 
zn. pre tonu+amperzáv~; Mtv hudbe tretf 
stupeň zákl.tóniny C/dur; záhradný ovocný 
ker; rtmska číslica 50; N/ ~lesta časť 
tajnlčky+druhá časť tajničky; 

Zvisle: 1/ ~opravca; talianský peniaz; ŠN 
f3wanda+SPZ Poprad: spojka; 2/ Kyslík; 
Ustredná banka; zakáračková polievka; 
druh farby; predložka; 3/ Loco sigilli -
miesto pečate+subscriptio- podpis; meter; 
áno, po chorvátsky; ryluje; lial, po česky; 
4/ Cicavec z pralesa; MOL Belgicka; 
podmieňovacia spojka; šklbá; zn. bária; 5/ 
Tón E znížený o poltón + skr., pre 
nom inatív; štvrtá časť tajničky; patriace 
pramatke ludstva; 6/ Mesto v Čechách; 
skr. , pre Nord-ost-severo:východ: skr. pre 
gram; o niečo otierala; SPZ Znojmoj 7/ 
Tretí pád osob. zámena "ja' ; síra; SPZ 
Rokycany; kolú la, po česky; keď zhorí do 
tla, ostane ... ; 8/ Zn., pre eman; dlhý 
ypsilon+ zn., pre líru; domáce orient. ťažné 
zviera; iniciálky pre Ábel + Miroslav + 
Izabela + Cyril; zn. , pre ampér + 
elektronvolt; 9/ Haluška - z ried k av o; 
patriaca Vám; matka; nedobrý l 

Jozef Jurčák 

DEVínsky EXpres - d~~jtý_ždenník pre občanov m:~tskej. časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, K~~1st~a 9, tel. 77 52 ?S. Nevyz1adane rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Brat1sla~a, Kal1st~a 9- osobne: v pnestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava- Devínska Nová Ves
z dvora (za pastou). yzayierk~ čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mes~9ci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kcs. V lac1l: Kom nnt s l. sr. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Re istračné číslo: 103/90-R. 
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ne& v tl&le 
·ymboly Devínskej schválené 
pre podnikatel'ov o snahe 
1ožif miestne združenie 
audeme mat spoJenie . so 
sedmi z Rakúska? • Ponuka 
e žiakov základných škôl 

Devínskom duatlone 

Vážení 
:it:at:elia 
trma nás ignoruje, predvolebná 
[11paň je ešte daleko, sviatky za 
-ni, otáznabudúcnosťpred nami. 
r týchto dňoch usilovne inves
~me v kupónovej privatizácii hoci 
1lokto zodpovedne predpokladá 
iledky. Is to ta je vari iba v tom, že 
ad človek nestratí. Ak bude 
>dnotený ... ? 
la nedávnej tlačovej besede, 
>rú usporiadala výskumno-

denská a informačná agentúra 
erconsult Bratislava zhodne 
tvrdili domáci pracovník 
~ntúry i zahraničný hosť vell<é 
~ervy našich l'udí, najmä 
ldnikatel'ov v oblasti infor
jVanosti. · 
>čividným dôkazom je aj 
ebiehajúca kupónová 
ratizácia. Na jednej strane nie 
statočná a vyčerpávajúca 
brmácia o celom procese, na 
~ hej strane, čuduj sa svete, 
dostatočný záujem ani o to 
ložstvo, či nemnožstvo tých, 
!ré sú k dispozícii. 
laužívaný zvyk ''však to niekto za 
:; zariadi" pretrváva. Alebo sa 
pnáhl'ame, alebo zaváhame, ale 
ldať optimálne riešenia, vyberať 
~nahých prikladov, na to ako by 
~ nemali. 
lk americký podnika tel' Ford vys-
11 názor, že z posledných päť 
lárov, ktoré by mal, štyri by 
[laval na reklamu; vidieť aký 
~žitý význam prisudzoval infor
~vanosti. A z nás mnohí, 
~ceňujúc o~e~enú. skúsenosť, 
nujeme pnlls malo času a 
pstriedkov tomuto fenoménu 
pvého mechanizmu. 
luž .. . Múdremu na povedz .. . 
el' a trpez livosti , umu a 
echov. na ceo;te hl"adania Vám 

vydavater. 

DEVínsky 
· EXpres 

informačno-inzertný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

5.-6. týždeň - 24. l. 1992 

Od začiatku januára začala v 
Devínskej pôsobiť miestna 

polícia. Vzhl'adom na postupné 

Miestna 
polícia 

dopÍňanie stavu máte aj vy možnosť 
rozšíriť rady miestnych policajtov 
a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti 
a verejného poriadku v našej 
miestnej časti. 

Ak splňate podmienky: vek nad 21 
rokov, ste po absolvovaní základnej, 
alebo náhradnej vojenskej služby, 
vyučený alebo máte vyššie 
vzdelania, bezúhonný, môžete sa 
prihlásiť na Miestnom úrade v 
Del.inskej Novej Vsi. 

-vm-

Urbarialistom 
Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi 

vyzýva všetkých občanov vlastníkov 
pozemkov najmä z rolhíckych rodín, 
ab~ sa v stredu dňa 29. januára o 
18 ° hod . zúčastnili prípravnej 
schôdze na znovuutvorenie Spolku 
bývalých urbarialistov, ktorá sa 
uskutoční v sále Spoločenského 
domu na lstrijskej ulici. Pokial'možno 
treba priniesť akýkol\rek doklad o 

Ročník: II. 

tom, že sú, alebo ich rodičia boli, 
podielníkmi na majetku bývalých ur
barialistov. Tí občania, ktorí doklad 
nemajú, ale sú si vedomí, že majú, . 
alebo ich rodičia mali, podielní ctvo 
urbariátu budú na schôdzi 
oboznámení, kde a ako si majú dok
lad o účastinách zaobstarať. 

Ing. V. MRÁZ 

Obchodný 
zákonníK 

Záujemcom o informácie 
ohl'adom nového Obchodného 
zákonníka ponúkame možnosť 
jednodenného školenia v 
Devínskej Novej Vsi. 

Po prieskume, ak o podujatie 
prejaví záujem dostatočný 
počet záujemcov, každému 
oznámime miesto a čas 
konania. 

Predbežný termín 8.11.1992 
od 14°0 do 18°0 hod., predpok
ladaný poplatok 160,- Kčs . 

Záujemcovia môžu prihlášky 
už od dnes zasielať na adresu 
redakcie : 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9. 

r 

Číslo: 2. Cena: 2,50 

Podnikateľom 
Nachádzať schodné cesty v 

rodiacom sa trhovom mechanizme, 
poskytovať služby a ochranu , 
právne a ekonomické poradenstvo, 
umožniť vzájomný kontakt v 
záujme spolupráce bude ciel'om 
združenia podnikatel'ov v 
Devínskej Novej Vsi. 

Prvé stretnutie sa uskutoční vo 
štvrtok 30. januára v kultúrnom 
dome /roh Eisnerovej a lstrijskej/ o 
1730 hodine. 

Organizátori očakávajú od 
každého záujemcu - podnikatel'a, 
že už na toto prvé stretnutie príde s 
námetmi, ktoré vytvoria predpok
lady opodstatnenia funkcie 
miestneho združenia a pomôžu 
jeho rozbeh. 

Kupóny? 
Ešte do konca januára si môžu 

výhercovia vianočných kupónov 
DEVEXU vyzdvihnúť ceny . 
Zatial' sa neprihlásili držitelia 
kupónov č. 651 1 141 1 a 293. 

r 

Vďaka za pomoc 

B·P· TAXI 
. 72 55 55 

Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi organizoval v 
decembri minulého roka pqmoc vojnou postihnutým 
Chorvátom. 

Pri zabezpečovaní zbierky /financie, ošatenie/ 
pomáhali pracovni ci kultúrneho strediska, miestneho 
úradu a Demokratickej únie žien. Okrem našich 
občanov z Del.inskej sa zbierky zúčastn il i aj občania 
Bratislavy a Kresťansko demokratický klub z 
Chynorian. DISPEeiNG 

NON STOP 
72 0328 
72 32 63 

/"· . . ........._ '~. ---...- --
~ 

~~• -· -
---·-·--~· -

Líščie údolie 59, 842 04 Bratislava 

Zimným ošatením boli naplnené priestory bývalej 
l'udovej školy umenia. Finančná,pomoc zbierky 
predstavovala 73.090,- Kčs od občanov, 
podnikatel'ov, podnikov a súboru Rosica. Miestne 
zastupitel'stvo uvol'nilo na tento účel1 OO tisíc Kčs. Za 
celú sumu 173.090,- Kčs boli zakúpené trvanlivé 
potraviny /zabezpečil z vel'koskladu predseda 
Chorvátskeho kultúrneho spolku/ a spolu s ošatením 
boli v dňoch 12.12. a 1 8.12.91 vypravené do Po reči. 

Vdaka colníkom v Devínskej, bola akcia vybavená 
bez prietahov. /najmä vdaka profesným znalostiam 
nášho občana Milana Vrbu urýchli l celý proces 
transportu kamiónov/. 
Ďakujeme touto cestou všetkým spoluobčanom, 

ktorí sa akokolvek podiel'ali na tejto humanitárnej 
pomoci. 

Ing. A. Krížová 

' 
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INFORMUJEME 
OZNAMUJEME 

Spravodajstvo 
z radnice 

• Miestne zastupitel'stvo 
schválilo 16.1.92 záverečný 
účet miestnej časti na rok 
1991 . Príjmy predstavovali 13 
052 931.- Kčs a prebytok 5 
393 609.- Kčs. Z prebytku 
hospodárenia za minulý rok 
schválilo zriadenie fondov : 
- fond rezerv vo výške 
3 943 609,- Kčs 

- fond sociálnej starostlivosti 
a humanity vo výške 
250 000,- Kčs 

- fond kultúry vo výške 
100 000,- Kčs 

- fond starostlivosti o kultúru 
a historické pamiatky vo 
výške 500 000,- Kčs 

fond pre podporu 
podnikatel'ských aktivít vo 
výške 100 000,- Kčs. 

• Na základe konkurzu pos
lanci miestneho zastu
pitel'stva v tajných volbách 
zvolili PhDr. Emniu Ondíkovú 
do funkcie riaditel'ky Centra 

Most cez 
Moravu 

Na pozvanie starostu 
Leopolsdorfu /rakúskej obce 
blízko Scholschofu/ sa zúčastnili 
zástupcovia našej mestskej časti 
Ing. M. Jurčák, Ing. A. Krížová a 
Ing. V. Mráz priatel'skej návštevy 
v susednom Rakúsku. 

Cie l'om stretnutia bolo 
oboznámiť sa so spôsobmi a 
skúsenosťami našich susedov s 
riadením a fungovaním ich obce . . 

Hoci Leopolsdorf je obec 
počítajúca 2. SOO obyvatel'ov, ich 
činnosť samosprávy sa už 
zbavila "detských chorôb", našli 
optimálny model a tieto poznatky 
bude možné zužitkovať pre 
skvalitnenie samosprávy u nás. 

Samospráva u našich susedov 
riadi celý život obce v rozsahu 
spravovania verejno
prospešných služieb, školstva, 
správy inžinierskych sieti, 
bezpečnosti občanov, požiarnej 
ochrany, zdravotníctva atď. 

O vysokeJ uvedomelosti 
občanov, napr. svedčí spôsob 
nakladania s odpadom, 
separáciou a jeho likvidovaním. 

Hlavným zdrojom príjmov 
obce našich susedov sú príjmy z 
d 

' , 
an1 a poplatkov. Ich výška 

postačuje na krytie potrieb 
občanov. /pozn. red. Verme, že 
aj nám sa podarí dopracovať sa 
týchto relácií/. Najdôležitejším 

pre vol'ný čas. 
• Miestne zastupitel'stvo 

schválilo nariadenia o sym
boloch miestnej časti a o 
inslgniách /odznakoch 
čestných hodností/ starostu 
a ich používanie. /Podrob
nejšie uvádzame na inom 
mieste/. 

· Kde zo základnej šk 

• Schválilo tiež nariadenie o 
cenách nebytových pries
torov na území Devínskej 
Novej Vsi /Podrobnosti 
prinesieme v najbližšom 
čísle/. 

• Schválilo nariadenie o 
chove zvierat v katastri 
miestnej časti. 

Bratislava, naše hlavné mesto 
má pomerne vel'ký počeÍ 
stredných škô l, ktoré umožňujú 
našim deťom rozšírovať a 
prehlbovať svoje vedomosti v 
zvolených odboroch a profe
siách. Jednou z nich je Stredné 
odborné učilište strojárske, J. 
Jonáša 5 v Devínskej Novej Vs. 

• Rovnako schválilo doplnky 
a zmeny organizačno- · 

právnych noriem a zásady 
hospodárenia s majetkom 
miestnej časti a majetkom 
zvereným do správy. 

Nové spoločenské pomery, od 
novembra 1989 sa samozrejme 
dotkli aj nášho učilišťa. Vedenie 
SOUs, sa snaží o maximálne 
využilié nových možností pre 
modernizáciu a skvalitnenie 
prípravy našich žiakov /koncep
cia výuky, pomôcky, moder
nizácia učební a dielní atď. /. 

Ponúkame Vám zabezpečenie 
komplexnej výuky žiakov v Stred
nom odbornom uči li šti strojárskom 
v Bratislave v školskom roku 
1992/93 v nasledujúcich 

• Odsúhlasilo stanovisko k 
nariadeniu hlavného mesta 
SR Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania 

hazardných hier na území 
hlavného mesta. 

ak 

zdrojom príjmov obce je cukrovar 
zamestnávajúci aj prevážn u časť 
obyvatel'ov. 

Zaujala aj starostlivosť 
občanov o pôdu, jej využitie, 
vzťah k nej i k produktom výroby 
pol'nohospodárov. Podnety by 
1ste vedeli zužitkovať naši 
družstevníci. 

Zástupcovia našej mestskej 
časti tiež prerokovali, so staros
tom Leopolsdorfu, predbežné 
stanoviská rakúskej strany k 
vybudovaniu mosta a 
hraničného prechodu v 
Devínskej Novej Vsi. 

Priaznivé stanovisko ~starostu 
Leopolsdorfu a tento zámer však 
musia prerokovať so všetkými 
obcami, ktorých sa tento projekt 
dotýka. 

Dôležitou bude otázka finan
covania tohto zámeru. 

Ing. V. Mráz 
prednosta miestneho úradu 

Dvoj smennosť? 

Len na sídlisku Kostolné z ulíc M. 
Marečka, l. Bukovčana, J. Poničana 
a Eisnerova /ne párne čísla/ pribudne 
v budúcom školskom roku 230 
prváčikov . Ak na ostatných školách 
je rovnaká situácia l čo nevieme 1 a 
nebudú môcť vypomôcť, hrozí 
dvojsmennosť. Teda požiadavka na 
novú školu, o ktorej sme informovali 
v mrnulom čísle sa ukazuje 
opodstatnená. 

G 

2 

profesiách: 
V 4-ročnom študijnom odbore 

končiacom maturitou a výuč
ným listom: 
24-11-4-01 mechanik nasta

vovač pre obrábacie 
stroje a linky 

V 3-ročných učebných oboroch 
končiacich výučným listom : 
4-33-2-01 obrábač kovov- za-

24-33-2 
24-64-2-01 
24-66-2-01 

meranie na univerzál
ne obrábanie kovov 
nástrojár 
strojný mechanik 
mechanik opravár 
pre stroje a zariadenia 

24-35-2-01 klampiar so zame
raním na strojársku 
výrobu 

24-66-2-09 mechanik opravár 
pre cestné motorové 
vozidlá 

24-39-2 lakovník 
64-60-2-05 predavač cestných 

motorových vozidiel 
33-70-2 čalunnik 
27-56-2-03 sklár na technické sklo 
24-40-2-01 optik pre pri strojovú 

24-61-2 
techniku 
mechanik optických 
prístrojov 

Snahou našej školy je 
zabezpečiť žiakom výuku ·na 
úrovni, ktorá zodpovedá 
vyspelým západným krajinám. 

Prvýkrát v tomto školskom 
6. naši žiac i - zú 
záverečných skúšok hola 
typu, ktoré majú euró 
platnosť. 

Podmienky pre prípravu a 
budúcich odborníkov sú na 
škole na dobrej úrovni. 
moderným objektom, kl 
snažíme využívať niel 
zvyšovanie úrovne vých 
vzdelávacích výsledkov. 
využi t ia vol'ného času 
žiakov . Škola má tAI.n,..,Ju. 

posilovňu a novovybu·d 
tenisový areál. Odborná 
počítačov je tiež 1 1 
prit'ahuje vo vol'ných 
mnohých našich študent 
s hereckými schopnosťa 
môžu zúčastňoval' na 
divadelného krúžku , kt 
zapísaný v povedomí ,..".,.,,...,,,,, •• 
divadelnej verejnosti. 

SOUs, J. Jonáša 
Novej Vsi, je moder 
perspektívnym učilišt'om, kto 
v budúcnosti bude sn 1 
zlepšovanie a zdokonal 
prípravy žiakov na bud 
povolanie. 

Je tu teda možnost' pre 
končiacich základnú školu. 
nie je podmienená súhl 
organizácie k financa 
okrem učebnéh o o 
predavač cestných mol 
vozidiel. Žiakom m1mo 
poskytneme ubytov 
stravovanie v Domove 1 

Podrobnejšie informácie 
podáme na č . t. 776 875, 772 91 

JŽ 
Ilustračná snímka pk 

Vinš 
nového roka 

alebo Novor?čný 
~ ~ s komentarom) 

vtOS 

asa nový rok. A to je čas ~a 
Je tu z vé predsavzatia. A pretoze 

vlnieanko nových volieb ._chcela ?Y 
je to ro trednfctvom Vasich novrn, 
som %~~ rada, zaželať miestnemu 
k1Dré itel'stvu a poslancom za DNV, 
zastuP dobrého zdravia najma 
okrem všetkých volebných sl'ubov 
Sflnenlel~ny' ch programov/ a tým aj 
,._, vo ' l'bá' h 
. ech v novych vo c . 
USP 1 z'e dva roky je predsa len Pre o , 

1 
· 

'tk čas, želam znovuzvo e.me _aJ 
kra 

1 
Y com ktorí nestihli urob1t to, co 

. po~ ~n alebo neurobili to, čo mali 
~~~i; .. · Roboty by b.olo totiž dosť aj 
bez nových volebnych programov l 

OHLASY 
Vážená redakcia, 
a1 Ja som rozmýšl'ala, či sa ozvať. 

á tam Váš časopis od prvého čísla. Až 
dnes , po dôkladnom prezretí 
posledného čísla som nemohla' nechaf 
1ak a to článoček- úvahu, pod nadpisom 
• Autobusom až .. .' A ja by som sa zase 
opýtala takto: "Ale pre koho?" 
Chodievam týmto spojom dosť často a 
to spod záhrad, ako sa povie tu u nás, 
teda zo zastávky Na hriadkach. 
Obyčajne ide z Devína celkom prázdny, 
nanajvýš tak jedna, dve osoby sú v ňom. 
Využitý je až z dediny po Kolóniu, ako 
sa povie po našom. Medzi Devínom a 
Devínskou je absolútne nevyužitý a 
podl'a mňa by stačil tento spoj premávať 
dva, nanajvýš trikrát denne, aj to by bolo 
dosf v dnešnom nedostatku pohonných 
látok. A potom by som súhlasila, že v 
takomto množ ste, ak by šiel tak dvakrát 
-trikrát za deň a rozhodne aj v sobotu, 
ned:ru a vo sviatky. Takto, to áno. 
Stactlo by to úplne a aj medzi obcami by 

Sídliskový 
"FANTÓM" 
ž Je nepopieratel'nou pravdou, 
Pe Obytné bloky na sídliskách 
0~horské a Kostolné pomaly 

stracajú svoju sviežu tvár. Ruky 
~•známych vandálov poznačili 
veleden múr, či vchod. Nápisy 

erne d k dl' . . lnt 1 . o zr a u;uce 
e ektualnu úroveň ich autorov 

:~ ~lali .naším každodenným 
ne 

0 0~n1kom . Ľudia väčšinou 
žlv~01.u žiadne vzt'ah k svojmu 
Poll nemu. prostrediu. v povetrí 
neaetava)uce papiere, množstvo 
Okn °Palkov od cigariet, pod 

Oľl'j bytov parkujúce !'ažké 

tie staré si ešte pamätáme/, s ktorými 
by mohli prísť ďalší uchádzači o pos
lanecký mandát. 

V nijakom prípade nemožno tvrdiť, 
že by sa na Radnici bolo zahál'alo . 
Veď kol'ko času zabrali len 
rokovania. Vel'a sa toho za dva roky 
zmenilo, ale mnohé 11,.eci trápia 
občanov viac ako : predtým. 
Napríklad životné prostredie /preh
liadku možno.' začať trebárs na 
hlavnej kr ižovatke • sfdliska 
Podhorské s hrdzavejúcim 
haraburdím z každej strany. Ozaj, 
kto a kol'ko platí za oplotené pries
tory, ktoré slúžia v centre ako sklad 
šrotu?/, rozostavané a opustené ob
jekty s neupraveným okolím, 
mizerná obchodná sieť/nič nedostať, 
a aj potraviny sú biedne a drahšie 
ako inde/ atď. To všetko sa do volieb 
už ťažko spraví. 

Takže najvyšší čas, aby boli volby . 
Len aby boli úspešné! 

Slávka 'Biazseková 

boli tieto dva tri spoje možno využrté. 
Ale inak, veď do vinohradov sa v lete 
chodí väčšinou na bicykloch a v autách. 

S prihliadnutím na to, že v obci 
premáva autobus č . 51 spod Skaly 
pomerne dosť často , tento spoj medzi 
obcami v takom časovom rozpätí ako 
chodí doteraz, je nerentabilný a 
nemáme predsa toll<o tých pohonných 
hmôt, aby mohol chodiť medzi obcami 
prázdny, príp. s jednou-dvoma osobami 
denne. 
Stačilo by teda ho obmedz~ na tie 2 -

3 jazdy denne a nechafto aj cez víkend. 
Vaša čitatell<a 

MG 

Iste ohlasov a názorov na služby 
MHD môže byť viac a rôzne. 
Nemyslíme si, že ich vyriešia dva-tri 
názory. Poslúžia však kom
petentným, aby z nich vychádzali, 
nechali odborníkom urobiť prieskum 
a potom zodpovedne riešili 
pripomienky občanov. 

nákladné autá, každé ráno 
spol'ahlivo budiace obyvalel'ov, 
smrad z výfukových plynov. To 
všetko sú javy, na ktoré si pomaly 
/Žial'/ privykáme. 

K až dy z čitatel'ov bude so mnou 
súhlasil' v tom, že rozbité sklo na 
vchodových dverách je 
nepríjemnou záležitost'ou. Hned z 
viacerých dôvodov: 1./Poskytuje 
ideálne podmienky pre zlodejov 
vykáradajúcich pivnice a 
poštové schránky 1 to je ten lepší 
prípad/. V horšom prípade môžu 
navštívil' byt hocikoho z nás. 

2./ Vo vestibule nepríjemne 
prefukuje a z chodieb unikajú aj 
posledné zvyšky tepla. 

3./ Dvere bez skla nevyzerajú 
dvakrát esteticky a neplnia svoju 
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Klub "BELLA" 

[il~~~~ 
ponuka a záruka 

Nemý Ite sa, tento príjemne znejúci 
názov nie je novým fitnesscentrom -
ako sa nazývajú viaceré súkromné 
aktivity v Devínskej Novej Vsi - a to 
predovšetkým na úseku telesnej 
kultúry. 

Klub "Bella" je predovšetkým 
profesionálnym klubom, zameraným 
na pohybovú rekreáciu, 
regeneráciu a rekračný šport. Je to 
klub, ktorý ponúka široký program a 
ponuky ktorého závisia od dopytu 
záujemcov. Ponuka je široká. 
Ponúkame cvičenia rodičov a detí 
/2-4 roky/, cvičenia mladšieho a 
staršieho žiactva /6-1 O, 10-14/ , 
cvičenie rytmickej gymnastiky 
/aerobik, strečing, posilňovacie a 
kondičné cvičenia, kondičný tanec / 
pre dorastenky a ženy. 
·Pre ostatné vekove skupiny /ak 

bude záujem/ ponúka klub "Bella" 
rekreačný šport, stolný tenis, 
vojebal, basketbal a pod ./ a 
zdravotnú telesnú výchovu pre 
rôzne os labenia : ortopedické , 
vnútorné, civilizačné a pod .. 

Ktoré sú hlavné devízy klubu 
"Bella"? 

Predovšetkým - a to na rozdiel od 
súkromných cvičiteliek - ponúkame 
profesionálne pripravené a 
skúškami overené lektorky a 
cvičiteľov; poistenie cvičiac ich l v 
cene členského príspevku l nízke 
klubové príspevky /dospelí 160.
Kčs ročne, rodičia a deti 160.- Kčs 
ročne za jeden pár, žiactvo a dorast 
60.- Kčs ročne l a predovšetkým 
nádväznosf - cvičiť v klube môžu 
všetky vekové skupiny -od 2 rokov 

.až do neskorej staroby. 
Klub "Bella" má veľkorysý plán: 

vybudovať na novom sídlisku 
Centrum zdravia, fyzickej zdat· 
nosti a telesnej kultúry, ktoré 
ponúkne obyvatel'om starej i novej 

funkciu. 
4./ Každá oprava odčerpáva zo 

spoločných peňai nájomníkov 
nemalú somu. 

Pri prechádzke sídliskom som 
n01azil na viacero vchodov, ktoré 
"trpia touto diagnózou". Nájdete 
ich na Eisnerovej 7 a 44, na ul. J . 
Smreka, donedávna na ul. M. 
Marečka /už sú opravené pozn. 
red./ na Kalištnej 9 a ktovie kde 
inde. 

Ostáva záhadou, čo je príčinou 
daného javu. Netvrdím, že sam ju 
odhali l, ale moje slová môžu 
potvrdil' obyvatelia na Eisnerovej 
44. Všednú nedávno tmavú noc 
sa ulicou roznieslo rinčanla skla. 
Od vchodu č . 44 utekal neznámy 
mladík v bledom balóno vom 

časti Devínskej Novej Vsi pohýbovú 
rekreáciu . Priestory tohto prvého 
sídliskového fltnesscentra budú k 
dispozícii predovšetkým členom 
klubu, ale i nečlenom a širokej verej 
nosti. 

Fitnesscentrumm "Bella" by sa 
malo stať skutočnosťou o 2·3 roky 
- práve vtedy, keď väčšina našich 
detí dorastie do veku. kedy je 
evidentná požiadavka formovať 
snahy po najlepšom využití vol'ného 
času . 

V cer:~tre sídliska teda začne v lete 
roku 1992 rásť budova, ktorá bude v 
sebe skrývať vel'kú telocvičňu, 
posilovňu, saunu, solárium, 
audiovideoštúdium, systém step
testov a pod. 

Kto je investorom, kto by mohol 
pomôcť pri budovaní tohto fit
nesscentra? 
Väčšina vecí je premyslená, viac 

ako polovica investícii pripravená 
Dúfame, že sa nám podarí sústrediť 
1 iné investície tak, aby naše fit
nesscentrum - naše spoločné , 
sídliskové - vyrástlo čo najskôr. Zo 
spoločnej vôle- pre nás všetkých! 

Pomôžete nám? 
V každej etape budeme potrebovať 

pomoc. Dúfame, že ste nás 
pochopili. Sme tu - telovýchovní 
odborníci, ktorí chcú vo svojom 
sídlisku žiť kultúrne a ponúkať 
možnosť telovýchovného vyžitia 
všetkým! 
Hľadáme spoluinvestora. Žeby 

sa v budúcej predvolebnej kampani 
nenašla strana, kandidát ktorý by 
nás programovo podporil? Počkáme 
a uvidíme! 

PeaDr.Jana Kolníková 
za predstavenstvo klubu "Bella" 

plášti. Na výzvy obyvatel'ov 
vykláňajúcich sa z okna samoz
rejme nereagoval a zmizol za 
najbližším rohom. Je len vel'ká 
škoda, že nikde nablízku nebola 
policaJná hliadka . Možno by už 
dnes bola záhada vyriešená . Žial'. 
vo večerných nočných hodinách 
vidno hliadky pomenej /rád by 
som sa mýlil/ . Snaď by mohli 
pomôcť aj občasné nočné 
kontroly príslušníkov mestskej 
polície. 

"FANTÓM" ostáva neodhalený 
Verme, že nie nadlho. 

Oto Balogh 



[l ZOSOBÁŠILI SA J] 

Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

[ [ 

Petr Trnovec a Judita 
Ososzová 
Miroslav Zeman a Darina 
Šubínová 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

Félix Frátrič 
Ladislav Nagy 
Mária Horská 

SPOMIENKA l) 
V januári uplynul rok, čo nás opus

tila naša drahá mamička a starká 
Anna Krugová 

Kto ste ju poznali venujte jej 
pamiatke tichú spomienku . 

••••••••••• 

Kde? 
dostanete kúpiť DEVínsky 

EXpres? 
stánok ANDY -pri poslednej 

zastávke na Eisnerovej pred 
tunelom 

zelovoc- stánok na Eisnerovej 
oproti zmrzline 

zelovoc - Baranovičová - pri 
jazere 

potraviny- na Hradištnej 
potraviny- na M. Marečka 
potraviny- pri SAZ 
potraviny - pri Trojici - na 

lstrijskej 
priemysel - Katka na lstrijskej 
pohostinstvo- pri stanici 
reštaurácia - Na vyhliadke 
mäsiarstvo - pri stanici 
kvetinárstvo - BEGRA na 

lstrijskej 
požičovňa videokaziet

P . Horova 24 
DEVEX - obchod a služby /za 

poštou/ 
potraviny- DEVÍN 
potraviny- Záhorská Bystrica 

Ďalší záujemcovia o predaj sa 
môžu prihlásil' písomne alebo 
telefonicky na adrese redakcie . 

r 

Takže 
holubica 
Miestne zastupitel'stvo na svojom 

zasadnutí 16. januára 1992 schválilo 
symboly miestnej časti Devínska 
Nová Ves. 

Erb našej mestskej časti, pod l' a 
posúdenia odborníkov, patrí po 
stránke obsahovej medzi najkrajšie v 

dnešnej vel'kej Bratislave . Na 
červenom štíte je zobrazená 
holubica - symbol svätého Ducha, 
ktorá drží kríž . Holubica i kríž sú biele 
/alebo strieborné/ s čiernymi 
kontúrami. 

Zástava je opodlhovastá s tromi 
cípmi. Farebne ladí s erbom. Ľavý 
horný a pravý spodný diel sú biele, 
l'avý spodný a pravý horný sú 
červené . 
Pečať je kruhová. V strede je 

holubica držiaca kríž a v medzikruží 
po obvode v dolnej časti nápis 
DEVÍNSKA NOVÁ VES. Holubica v 

Bude kompa? 
(odpoved' na článok) 

Myšlienke spojenia Devínskej 
Novej Vsi s Rakúskom sa venovalo 
už na prelome rokov 89-90 
predstavenstvo našej i susedných 
obcí /SCHLOSSHOF a 
MARKTHOF(Z iniciatívy miestnych 
orgánov štátnej správy /Ing. J . 
Cvečko/, demokratickej strany l Ing. 
P. Šimkovič, F. Granec/, členov SNR 
l O. Keltošová/ a mnohých dalších 
vznikol konkrétny zámer postupného 
budovan ia h ran ičnych priechodov od 
provizórneho /kompa/ po travlé 
riešenia 1 lávka pre peších a cyklis
tov/. Počiatočné úspechy na oboch 
stranách vystriedal však neúspech 
pri rokovaniach na Federálnom min
isterstve zahraničného obchodu. 
Hraničný priechod Devínska Nová 
Ves nebol zahrnutý do zoznamu 
novobudovaných štátnych 
hraničných priechodov a zostal teda 
bez fiančnej dotácie. Občasné 
spojenie kompou sa však javilo ešte 
stále možným, až do chvíle, kedy sa 
situácia na rakúskej strane po 
nových komunálnych vol'bách úplne 
zmenila. Vítazstvo strany zelených a 
konzervatívnejších strán , obava 
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hornej časti zasahuje do medzik
ružia. 

Insígnie starostu pozostávajú 
z ret'aze, na ktorej je zavesený 
kruhový medailón s reliéfom erbu 
miestnej časti. 

ak 

pred náporom turistov v chránenom 
území a všetkými negatívnymi 
súvislostami ukončila našu nádej na 
skoré otvoreni!llhraníc. Myšlienka a 
iniciatíva však nezanikla. V koncepcii 
rozvoja mestskej časti Devínska 
Nová Ves, a po pripomienkach i v 
územnom pláne Bratislavy, s ňou 
dalej uvažujeme. A tak dúfame, že 
už skoro sa staneme pre rakúsku 
stranu adekvátnymi a zaujímavými 
partnermi a nie iba pohromou pre 
životné prostredie a poriadok v ich 
okolí. Naše dobré meno je v rukách 
näs všetkých. 

lng. Arch. Eva Vargová 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
25.1. - Gejza, 26.1 . - Tamara, 
27.1. - Bohuš, 28.1. - Alfonz, 
29.1 . - Gašpar, 30.1. - Ema, 
31 .1. - Emila, 1.2. - Tatiana, 
2.2. - Erika, Erik /Hromnice/, 
3.2. - Blažej, 4.2. - Veronika, 
5.2.- Agáta, 6.2.- Dorota, 7.2. 
-Vanda. 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 

hod . ; v ned el' u o 1 i 5 a 1945 

hod. 
25.-26.1. ROBO COP 2 

USA MN č.t. 
30.1. MÍ PRAŽANÉ Ml 

ROZUMEJÍ 
ČES MN 

1.-2.2. TOTAL RECALL 
USAMPs.t. 

6.2.92 CORPUS DELICTI 
ČRMN 

Mládežnícke fsredstavenia: 
v sobotu o 17 5 hodine . 
25.1 . MŔTVY ALEBO ŽIVÝ 

USA č. v. 
1.2.92 TOTAL RECALL 

USA s.t. 
8.2.92 OHEŇ 

USAMPs.t. 
Detské predstavenia: 
v nederu o 1515 

26.1. O ZATOULANÉ 
PRINCEZNE 

ČES 
2.2.92 MEDVEDíKOV SEN 

BUL s.v. 
Poznámka: s .t. -slov., 

resp. české titulky 
s. v., č.v. - slov., resp . 
česká verzia /dabing/ 

Vstupné: 
na večerné predstaveQia 
jednotné 10,- Kčs 
mládežnícke predstavenie 

10,- Kčs 
detské predstavenie: 
deti. .. 2,- Kčs, dospelí. .. 4 ,-

Dom kultúry: v Devíne 
ponuka · _ 

Dátum Akcia Priestor čas 
24.1. Stužková sála,foyer 18.00 
31 .1. Zábava-Povodie Dunaja sála,foyer 19.00 
2.2. Bábk.divadlo Kocúr v čižmách sála 1 0.00 
7.2. Diskotéka sála 20.00 
každý pondelok stretnutie mládeže KDH učebňa 16.30 
každý utorok výtvarný krúžok učebňa 16.30 
každý ut. a štvrt. nácvik tan.skupiny Street gang sála 16.30 
každý piatok videorozprávky pre MŠ klubovňa 10.00 
Nácvik contry skup. Podval sklad 17.00 
schôdzková činnost' po dohode s ved . DK vo vol'ných termínoch a 
priestoroch ĽK 

KRONIKA 
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

me sl'úbili v 2. čísle nášho 
AkO s pokračujeme v uve-

časopls,u~ápisov z Kroniky obce 
rejňovanl_u zaznamenával kronikár, 
tak ako l , 

• pôvodnom zneni. teda v 

ones prinášame 7. časf 

. dne vel'ká vlna zimy, ktorá 
Mirnona , l b .. 
. oj túto oblast vo e ruan r. 

zoslahbla la J" edinečná od nepamäti. 
1929 o . ' • k l 775 
Pražská stanica zna de na ~z~ ro u 
taký nízkY priemer mesacny nezazna: 

l Oni raz a podobne OJ ostatne rnena a . • 
ozorovacie stan1~e ~SR .. Teplomer 

~kozovol aj pod -40 C, co ZJOV celkom 

Hoci do prvého mája 1992 je · 
ešte ďaleko rozhodli sme sa 
pravidelne informovať našich 
čitatel'ov o nevšednej športovej 
udalosti, ktorá Devínsku Novú 
Ves čaká 

Tento deň sa u nás uskutoční 
2. ročník Devínskeho Duatlonu. 
Bude súčasťou Ve l'ke j ceny 
Slovenska v duatlone a v rámci · 
neho sa uskutoční 1. ročník 
detského duatlonu. 

Informácie pnnasame s 
predstihom, aby sa záujemcovia 
rnohli včas pripravovať. 

Duatlon - kombinácia dvoch 
"Ytrvalostných disciplín - behu a 
CYklistiky. 

Súťažné kategórie pre tento 
rok: 
A • žiaci l. /1 . - 4. ročník/ 

6-1 o rokov 
El· Žiaci ll . /5. - 6 . rročník/ 

11-12 rokov 
C ·Žiaci 111. /7.- 8 . ročník l 

13-14 rokov 
D • rnladší dorast 15-16 ro kov 
e. starší dorast 17-18 rokov 
F ·Juniori a juniorky . 

19-20 rokov 
H • ženy veteránky 

nad 39 rokov 

vzácny. Priemer dennej teploty za celý 
mesiac ani raz nedosiahol 0°C. 
Prieme>rná, denná teplota za celý 
mesiac február vykazovala -12°C; 
priemer za celý mesiac rreraný vždy 
ráno o 7 hodine= -.15,5°C. Kritické dni 
boli 3.2., keď tep Ioto klesla pod -30°C, 
dňa l O. a ll. februára, keď vlna zimy 
dosiahla rraxima a priblížlÍa sa v noci k 
-40°C. 
Dňa ll . februóra ráno o 7 hodine 

ukazoval teplomer ešte lfždy -33°C. 
Vôbec najn ižšiu teplotu zachytil' 
meraním nebolo možné. lebo tunajšia 
pozorovacia stanica ešte nebola v 
tom čase vystrojená extrémnym 
teplomerom. 

Priemerný tlak vzduchu /nere
dukovaný na hladinu mora/ je 745.1 
mm. Prevaho západných a severo· 
·západných vetrov je značná . 

Najmenej vetrov je východného 

l ·muži 21-39 rokov 
J ·muži veteráni nad 39 rokov 
Čo musia pretekári 

absolvovať? V kategórii A beh 
400 m, cyklistiku 3 km, beh 400 
m. 

V kategóriách 8 a C beh 800 m, 
cyklistiku 6 km, beh 800 m . 

V kategóriách 0-J beh 7,5 km, 
CY.klistiku 30 km a beh 2,5 km. 

štartovné v kategóriách A-C 
/žiacke/ je 10,- Kčs, v 
kategóriách D-J je 50.- Kčs. 

Usporiadate l'om 2. roén íka 
Devínskeho duatlonu sú 
Dopravoprojekt Bratislava a 
IUVENTA Bratislava. Pred
sedom organizačného štábu je 
Tomáš Prachár. 

Informácie záujemcom 
poskytnú organizátori na číslach 
telefónov 674 80, 651 40 rro-
1500 hod. l a 827 350 /18°0·21 °0h/ 

Vel'a úspechov v príprave Vám 
žel~ organizačný výbor. 

-tp-

snrmka pk 
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smeru. 
Vlhkost" vzduchu pohybuje sa okolo 

70"-b. Oblačnost' je vel'ká v novembri. 
decembri a januári, malá na konci jari 
a v lete. Na vodné zrážky je táto oblosf 
pomerne vel'mi chudobná. Priemer 
zrážok v rokoch 1925-1930 je 645 mm. 
Li) Iní mesiace sú prevážne suché vzdor 
tomu. že vykazu jú maximá zrážok. 
Príčina je tó . že prší len zriedko . ale 
výdat ne , na škodu pol'nohos
podársfva . Sú časté prípady, že v 
niektorom letnom mesiaci prší len roza 
výška podnutej vody dosiahne 
mesačný priemer celý . Tiež sú 
pozorované vel'ké výkyvy ročné . 

Snehu býva rrálo, búrky so vyskytujú 
nojviac na jar. 

Obec z hradiska archeologického. 
Vrstvy zeme za dlhé stá a tisícročia 

verne zachovali predmety, veci, z 
ktorých sa dnes už číta lok. ako z 

Tumaj v hokejbale "PRESTIGE 92 -
DEVÍNSKA NOVÁ VES" 

Sobota 11.1.92: 
1.T J SAZ ONV "A" -FUTBAL KLUB 

ONV 11 :8 
2. DP A - BUS ONV "8" - UN IMEX 

BRATISLAVA 8:6 
3. FUTBAL KLUB ONV· DP A -

BUS ONV "8" 8:18 
4. UNIMEX BRATISLAVA-TJ SAZ 

ONV "A" 2:12 
5. TJ SAZ ONV "A"- DPA- BUS 

DNV "B" 6:4 
6. FUTBAL KLUB DNV- UN IMEX 

BRATISLAVA 7:4 

Nedeľa 12.1.92: 
o 3.-4. miesto: 
FUTBAL KLUB ONV- UNIME.X 

BRATISLAVA 8:5 /2:2, 2:3, 4:0/ 

o 1.·2. miesto: 
TJ BAZ ONV "A" ·DP A·BUS 

DNV"B" 8:5/3:1,3:1,2:3/ 
- naUepším hračom tumaja bol D. 
KRIZAN l {TJ SAZ/ a najle(;l~Í ')1 
brankarom Ľudovít JANUSCAK fT J 
SAZ/ 

Žiacka liga • 1 O. kolo 
TJ BAZ ONV- ZŠ HLBOKÁ 11:3 

/4:1 ' 3:2, 4:2/ 
Góly: 3 - Chandoga; 2 - Baďo , 
šašík J., Runák; 1 - Belági, Jeck 

op 

Žiacka liga neoficiálne 
Majstrovská Bratislavy v šachu 
družstiev základných škôl -sa začne 
hrat' v januári za účasti siedmich 
družstiev. Družstvá sú štvorčlenné, 
pričom vždy musí nastúpit'minimálne 
jedno dievča. 

Program zápasov našich 
najmenších reprezentantov: 
29.1 .1992- ZS Dev. Nová Ves-

ZŠ Žehrianska 

neskorších, historických písomných 
pamiatok. Devínska Nová Ves a jej 
chatár má zv lá št' bohaté polia ar
cheologických pamiatok, z ktorých už 
zna č ná č io sika bola objavená. 
Systematické vykopávky sa konoli len 
na určitých úsekoch, kde sa už vopred 
počítalo s ložiskami orcheologickýct> 
pomialok. Tieto ale so vyskytujú oj na 
povrchu zeme, ovšem najčastej šie už 
nie v polohe prvotnej. Boli zosúvoním 
pôdy, alebo búroiúcim účinkom vody 
vylovené na povrch a tak nájdené. 
Niekde pomohla oj náhoda . 
Avoros lovanské pohrebišfe bolo 
objavené náhodou. pri kopaní piesku 
za tehelňou . 

Je isté, že tunojšie vrstvy zeme 
skrývajú ešte mnoho pomialok, ktoré 
objasnia niektoré medzery dnešného 
výkladu, niektoré potvr-

(pokračovanie) 

19.2.1 992 - ZŠ Krajňákova "8"
ZŠ Dev. Nová Ves 

11 .3.1992- zš Dev. Nová Ves
ZŠ Nobelovo nám. 

8.4.1 992 -ZŠ Krajňáková "A"- ZŠ 
Dev. Nová Ves 

6.5.1 992 - ZŠ Dev. Nová Ves - ZŠ 
Strečianska 

20.5.1992- ZŠ Nevädzova- zš 
Dev. Nová Ves 

mj 

Do uzávierky tohto č íslo sme dostali 
poradie strelcov futbalových súloží. Po 
trinástom kole /jeseň / je v divíZii no l . 
mieste s deviatim gólmi L. Harsa z 
Matado ru. So siedmymi stre lenými 
gólmi na tretom mieste je Juro Horváth 
z Lokomotívy ONV. 

V dorastenec kej divízii je po jesennej 
časti so l 7 golmi na čele R. Pale o. Ivan 
Kočiš z DNV je so 6 go l mi na 12 mieste. 

l. A trieda (starš~ (SIA) 
1 Vajnory 10 8 O 2 44:11 16 
2 Svätý Jur 10 7 1 2 32:15 15 
3 Dúbravka 10 6 o 4 22:14 12 
4 Doprastav 1 O 6 O 4 35:27 12 
5 Danubius 1 O 4 1 5 17:22 9 
6D.N. Ves 10 3 2 518:22 8 
7 ŠKP 1 O 3 2 5 14:22 8 
8 Poz. stavby' 10 O O 1010:59 O 

l. A trieda (mladší A) (mia) 
1 Doprastav 1 O 9 1 O 32:6 19 
2D. N. Ves 10 6 2 2 32:20 14 
3 Dúbravka 10 5 2 3 29:15 12 
4 Danubius 10 4 4 2 16:14 12 
5 Svätý Jur 1 O 5 1 4 21 :22 11 
6 ŠKP 10 2 3 5 23:20 7 
7 Vajnory 10. 1 2 7 9:22 4 
8 Poz. stavby 10 O 1 9 6:48 1 

l. ab. trieda (mladší B) (mab) 
1 Danubius 10 9 1 o 60: 6 19 
2 Doprastav 10 7 2 1 42:9 16 
3 Dúbravka 10 6 1 3 40:17 13 
4 D. N. Ves 10 5 2 3 32 :13 12 
5 Poz. stavby 10 3 3 4 18:14 9 
6 ŠKP 10 3 o 7 21:27 6 
7 Vajnory 10 2 1 7 33:35 5 
8 Svätý Jur 10 oo o O:** o 



VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 

v našom časopise 

1 písmeno -obyčajná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 0,50.- Kčs 
1 písmeno - polotučná sadzba ( vrátane čiarok, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zl'avy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č . 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 14°0 do 
18°0 hod. 

Inzertné • Predám akvarel Tmovecký háj od 
L. čemického. Zn: 7 500 

Ponúkli ste na. predaj 
GITARU 

mrzí nás, ale stratili sme rubriky 
01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 

Vaše telefónne číslo. Ozvite sa 
prosím na tel. 775 275 

03 • Vol'né miesta (ponúka, 
hľadá) 

04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty , 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 · rozličné 

l 01- KÚPA 

l 03- VOĽNÉ MIESTA 

• Obchodná spoločnosť h l'adá 
pracovníkov z oblasti gastronómie 
/vedúci prevádzok/. Informácie na 
tel. 778 475 a 776 200. 

• Kúpim TP na Škodu 11 O LS. Tel.: l 
775361 ... ---------· 

04- SLUŽBY 

l 02- PREDAJ 

• Nedávno ponúkané hliníkové 
plechy (70 x 40 cm) si už môžete 
objednávať v Devexe. 

• Predám detskú postiel'ku COMBI. 
Telef.: 778 411 . 

• Predám šteňatá kaukazského 
ovčiaka s P.P. Tel.: 0707/97132 

Zn. : výborný strážny pes. 

• Predám výhodne práčku Tatramat 
245.2 telef.: 766 758 

• Predám qedičstvo 1 oo ročnej 
knihy stará Svábčina a bicykel SK. 
Favorit 1 .500,- Kčs. 

Telef.: 776 490. 

e TV servis BALÁŽ - oprava televízorov 
farebných a čiernobielych aj v záruke. 
Ulica F. Cvečku 43. tel. 776 963 po 16°0 

hod . 

Servis 
stroje a zariadenia 
- oprava pneumatík 
• rýchloservis motorov a podvozkov 
·aplikácie LUBRIFILM Sviss Made 
·oprava a nastavenie 
vstrekovacích čerpadiel a 
vstrekovačov osobných áut A VIA , 
ZETOR, LIAZ. 
Opletalova 3 D.N.V. 
841 07 Bratislava tel. 778 756. 
• Vykonávam kovové tesnenie 
okien a dverí 

• Autoškola: 
tel.: 288 661 
tel.: 244 912 
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Prečo harvardské? 
Iste vybrať si dnes, možno povedať 

z bohatej ponuky, investičných fon
dov, podnikov alebo akciových 
spoločností nie je jednoduché. V 
minulom čísle sme ponúkli držitel'om 
investičl)ých kupónov možnosť 
investovať do harvardských 
investičných fondov. Prečo práve 
tam? Viedla nás k tomu ponuka 

spoločnosti, kde ponúkajú odmenu 
0,5% nominálnej hodnoty akcií, ktoré 
fond zakúpi. Túto čiastku mienime 
využiť na čiastočnú kompenzáciu 
nákladov spojených s výrobou 
nášho časopisu. Je to vlastne taká 
malá podpora DEVínskemu 
EXpresu. 

Prirodzene majitelia zaregis-
trovaných kupónových knižiek sa 
môžu rozhodnúť pre ktorúkolvek 
spoločnosť, podnik alebo fond. Naša 
ponuka platí iba pre tých, ktorí po 
zvážení sa rozhodli pre harvardské 
investičné fondy. 

Pre nich prinášame nasledujúcu 
informáciu. 
·"Ak vložíte svoju kupónovú knižku 

s investičnými bodmi do Har
vardských investičných fondov, 
zaručujeme Vám, že do roka a do 
dňa, odkedy ste sa stali našimi 
akcionármi a ak si to budete želat', 
odkúpime Vaše akcie za minimálne 
10.350.- Kčs, t.j. za desathásobok 

PH l LIA 

predajňa na ul. l. Bukovčana 8 

ponúk a: 

• školské potreby 
• filatelistický tovar 
• papier 
e DROGÉRIU 

otvorené: po • o ia: 1 0°0 
- 12°0 

a 14~0 -18°0 

sobota: 930 
- 12°0 

zaobstarávacej hpdnoty. 
HARVA~D~KY DIVIDENDOVý 
INVESTit;:NY FOND SLOVAKIA, 

ICO: 17337780 
dividendový fond s menej ako 

priemerným rizikom. Fond je určený 
starším občanom v dôchodkovom 8 
preddôchodkovom veku a tým, ktorr 
potrebujú priebežný a vyrovnaný 

príjem na zvýšenie a udržanie svojej 
životnej úrovne . 

HARVARDSKÝ RASTOVÝ 
INVESTIČNÝ FOND SLOVAKIA 

IČO: 17337798 
rastový fond s vyšším ako 

priemerným rizikom . Fond je určený 
populácii v produktívnom veku a tým, 
ktorí chcu maximálne zhodnotiť svoje 
investície pre neskoršiu spotrebu. Ak 
ste sa teda rozhodli pre tento spôsob 
investície môžete priniesť svoju 
kupónovú knižku do DEVEXU. Roz
diel medzi tým, či odovzdáte svoju 
vo Ibu inému agentovi, ktorý Vám 
ponúkne tento spôsob, alebo nám je 
v tom, že podporíte náš i Váš 
časopis. 

CNocie - zelenina 

AM IS 

lstrijská 81 

ponúka 

• ovocie, zeleninu 
• trvanlivé potraviny 
e SEMENA kvetov 

a zeleniny 

r. 

pondelok-piatok: 8.00-19. 00 

sobota : 7.00-14.00 

l. 06 - NEHNUTEĽNOSTI 
l 08 • ROZLIČNÉ J l ... __ .....-

• Kúpim garáž v Dev. Novej Vsi, 
poprípade na Záluhách, alebo v 
Dúbravke. Tel.: 77 66 40 

• Vezmem do prenájmu garáž. 
Tel. 776775. 

• Ubytujem skromného muža. 
Tel. 07/776 490. 

• H l'adám záujemcov o výhodnú 
kúpu originál videokaziet kurzu 
AMERICAN ENGLISH· 
č. tel. 789 266 od 18- 21 oo hod. 

Príjemný večer pri videofilme 

Vám ponúka 

V l O E O K L U 8 ONV 
požičovňa video-kaziet 

P.HOROVA24 

Brat:l•lavské 
aut:omobilové 

závody., akclo"Vá •polotno•t' 

Bratislava - Devfnska Nová Ves 

Vyrábajú: 

- sťahovače pneumatík 
- zdviháky pre osobné a nákladné automobily 
-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 
autobusu č. 1 O 1, kde nájdete široký sortiment 
dielov pre motorové vozidlá Škoda Rapid a V3S 
M2. 
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AUTOSERVIS 

opravy osobných automobilov 
- geometria - nastavovanie svetiel 
-test motorov- mechanické práce 
-test bŕzd -drob. karosárske práce 
• najmodernejší stroj na testovanie 
motorov SUN-MEA 1500 SL /USA 

• vysoká náročnosť na personál 
• najnižšie ceny v Bratislave 
• záruka kvality 
Autoservis - Stred né ho odborného 
učilišťa strojárskeho ul. J. Jonáša č. 5 

/tel. 773 551 l 
7°0 

- 15°0 hod. 
kde? - Pri automobilke BAZ 

V&V 
mini market 
- ponúka: 

rifle /pánske, dámske, detské/ 

hračky 

KARLOVARSKÝ PORCELÁN 

/z dôvodu očakávaného zdraženia/ 

nájdete nás 

v ulici Na Kaštieli č. 3 

/v uličke oproti Trojici/ 



Vyhlásenie 
KOORDINAČNÉHO VÝBORU MUŽSKEJ INICIATÍVY 
' PODPAPUČOVÍ MANŽELIA PROTI NÁSILIU' 
My. koordinač n ý výbor mužske j In iciatívy 
Podpapučoví muži proti násiliu". sme pobúrení 

POMÓCKY: 

Azov, 

l<! os 

vý<hodo· 

Sovensk.i 

rieka 

zal!:iatok 

obyvatal' 

Osla 

kru tými zásahmi našich manželiek voči nám s 
použit ím sily, vrátane valčekov na cesto a '"inilky 
že leznýc h k u táčov . Preto nasto l'ujeme t ieo I:::_JJ]J2J2ä 
požiadavky: ~ 
l . S okamžitou platnosťou zruši ť nnonopol jedinej 

manželky a každému manželovi zaručiť možnost' 
slobodnej, a najmä tajnej volby frajerky·. 

2. Požadujeme okamžité odlúčenie manželských 
postelí. 

3. Požadujeme, aby Federálne zhromaždenie 
ČSFR zriadilo nezávislú komisiu, ktorá určí mieru 

ŠPZ 

UtomAffc 

ztato, po 

španiel

sl<y 

netrasie, 

po čosl<y 

skrate" a 

titulu 

doktor 

vzlyk 

zaros 

Oln • 

zvý!ený 

o poi~Jn 

hlasy 
mesto v 

ZSSR 

zoologlc

k.i zAhra -

predlož

ka s 

2. pAdom 

prenikavost' 
zi:stlt' 

zodpovednosfl tých manže liek, kto~ nás ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

ponižovali v našej mužskej dôstojnosti a nútili nás 
umývať riad a vynášať smeti. 

4. Bezodkladne žiadame ústavné záruky svojic h 
práv, vrátane opätov ného zavedenia 
patriarc hál u. 

5. Žiadame, aby boli spod postele vypustení tí 
manželia, ktorých tam ich manželky protiprávne 
zahnali. 

výmena 

(hovor) 

nepostria-
6. Aby sa chyby a zločiny , ktoré boli na nás 

páchané v min ulosti , nemohli nikdy viac 
opakoval', žiadame neodkladné zrušenie sať 
papúč. 

7. Žiadame, aby sa materinský jazyk premenoval 
na otcovský. 

8. Žiadame, aby v najkratšom čase odstúpili zo 
svojich postov všetky skomprorritované svokry. 

9. Žiadame vol'ný a ničím nerušený prístup do 
špajze a k baru . 

l O. Žiadame, aby na miesta našich manželiek, 
ktoré v priebehu posledných desat'ročí zostárli a 
podl'ahli obezite, nastúpili mladšie a štíhlejšie. 

l l.Žiadame úplnú deidealizáciu všetkých sfér 
manželského života, s výnimkou manželov 
samotných. 

12.Žiadame objektívne prehodnotit' vstup piatich 
osôb, konkrétne matrikára, dvoch svedkov, 
organistu a recitátora do nášho života a 
bezodkladne zrušil' dokument známy pod 
názvom 'Sobášny list' . 

V prípade nesplnenia týchto našich oprávnených 
požiadaviek koordinačný výbor mužskej Iniciatívy 
" Papučoví manželia proti násiliu ' vyzýva všetkých 
mužov, aby vstúpili do štrajku a prestali si plni!' svoje 
manželské povinnosti. Tam, kde takéto riešenie nie 
je možné. lebo ide o nepret ržitú prevádzku 
/napríklad u mladomanže lov na svadobnej 
ceste/, žiadame manželov, aby svoju so lidaritu s 
nami vyjadrili vztýčením čohoko l'vek na dobre 
vidilelhom mieste. 

Objednávací lístok 

Filmový čierny humor. 
Vo vojnovom filme, chceli 

scenárista s režisérom 
nakrútiť masovú scénu s 
piatimi tisícami účastníkov. 
Producent si zúfal: 

- Ničomníci! Vy ma chcete 
celkom zničiť 
- Nebojte sa. Do kanónov 
sme naplánovali ostré 

náboje. 

Otec vylepí facku synovi a 
hovorí: 
-Tomáš za to,žesimitajne 

vyfajčil cigaretu. 
-A ty, čo robíš tajne, keďsi 
ľahnem spať?- vzlyká syn.-
hráš sa s mojimi vláčikmi ... 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Na súde. 
- Pán svedok, tak vy s tu prítomnou 

žijete ako muž so ženou? 
-Nie, oveľa lepšie, - prehlási svedok. 

Meno a priezvisko (firma): ........••.................................••. . ..... 

Ulica: ............ . ... • .......... • ................... . .. .. ............... . . 
Miesto: . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . PSČ . . . ... . •.•...••... 
Dátum: . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . ..••..••..••... • .• • •..•..... . ..• • • 

podpis (pečiatka) predplatit el'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiterov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrťročné predplatné 18 Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Nesnaž sa utopiť 
smútok v rume, vie 
plávať. 

FRANCÚZSKE 
PRÍSLOVIE 

Ešte sme v živote nevideli sneh, ale 
o kúponovej privátizácii sme sa už 
toho dozvedeli až až. 

pk 

Raz riekol Herz OstropolskY 
zasneným hlasom: 
-Želal by som si, aby môj dom v noci 
zhorel a ja som sa zachránil v jedinej 

košeli! 
- Odkedy si ľudia želajú nešťastie a 

stratu? -pýtali sa ho. 
- Akú stratu? Konečn~ by som mal 

košel'ul 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brqtislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug . Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava - Devínska Nová Ves -
z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kčs. Vytlačil : Komprint spol. sr. o ., Stromová 9, 833 58 Bratislava. ReQistračné číslo : 103/90-R. 
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DEVínsky 
·· EXpres občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

one& " či&le 

V ážení 
čit:at:elia 

Zaradili sme sa do procesov 
trhového mec hanizmu , mno hí 
podnikáme /už nie iba cestu do 
a z práce/, podaktorí už sa vyz
najú v problémoc h kupónovej 
privatizácie , učíme sa počítať 
korunky . 

Celý tento proces ekonomizá
cie nám "žerie " príliš ve l'a času . 

A deti pozerajú boj korytnačiek , 
ktorý strieda boj terminátorov: 
boj tých s onými . A boje 
pokračujú v škole , na u lici , nez
riedka aj doma. 

Rodič v zajatí čísiel občas 
zareaguje , okríkne , zahriakne, 
uzemní. 

A postažuje sa na nedostatok 
času . 

Čas sú peniaze. 

Nuž, čo keby sme ich investo
vali do naš ich detí? 

Nie do ďalšieho televízora , 
počítačovej hry , č i .. . 

VenuJme im Jen ten čas . 

Je to vysoko návratná 
investícia. 

Na ceste sebapoznávania Vám 
Veľa síl želá 

vydavat el'. 

HZDS pozýva 

Stretnutie prí v ržencov, sym
Patizantov a priaznivcov HZDS sa 
uskutoční dňa 11. februára 1992 
/utorok/ o 19°0 hod . v zasadačke 
"Centra pre vol'ný čas" na lstrijskej 
Ul. č . 4 . Srd eč ne všetkých 
Pozývame. 

MJ 

7.-s. týždeň. - 7 . 2. 1992 

V Devínskej bude zriadená kon 
com prvé ho štvrťroka. Zatia l' 

Policajná stanica 
našu časť navštevujú iba hliadky 
mestskej políc ie z Dúbravky, od 1.2 . 
budú mať s lužby aj v nočn ý ch 
hodinách. 

Ročník : II. Čís lo: 3. Cen a: 2 ,50 

Záujemcovia o túto prácu sa môžu 
pr i hlásiť písomne na Magistráte 
hlavného mesta SR Bratislavy , 
Primaciálne námestie č. 1. K žiados
ti , v ktorej je treba uviesť mestskú 
časť v ktorej chce záujemca slúžiť, je 
I:JOtrebné p riloži ť aj stručný životopis. 
Ďal šou podmienkou je vek nad 21 
rok ov, u mužov ab sol v ovanie 
základnej vojenskej služby. 

Prihl ásiť sa môžu aj žen y 
To l !loro<' nťÍ zimu je 11e n r nlflt'f)Šskú. S w lq)mto po lt f'ru l o tn " " t'P.'-=fC o d R init'ľ!J pn 
Denín sH/e so 111<; / lli ~l rct111Í f iJHL nic J..:o/kf) f1orl ín o IJIJio ] JO k rásll(:i i/Lizii ::l. iW!J. 

pk 
vf 

Obchodný 
zákonníli 
Záujem o informácie oh l'adom 

no vého Obchodného zákonníka 
ponúkame možnosť jednodenného 
školenia v Devínskej Novej Vsi. 

Školenie ohl'adom Živnos lenského 
a obchodného zákonn íka bud e 
8.11.92 od 14.30 hod . do 19.00 hod . 
vo vell<ej sále kultúrneho domu /roh 
Eisnerovej a lstrijskej ul./. 

Predn ášate l'om a kon zultantom 
bude JUDr. Miloslav Š I MKOVIČ z 
Právnickej fakul ty FFUK v Bratislave . 

Účastnícky poplatok 150 Kčs uh 
radia účastníci pri prezentáci i. 

B· P· TAXI 
72 55 55 

DISPEČING 
NON STOP 

72 03 28 
72 32 63 

Líščie údolie 59. 842 04 Bratislava 

V utorok 28. januára sa v kultúrnom 

dome zišli občan ia Devínskej /okolo 

stovky/ so zástupcami pol itických 

strán a hnutí . Témou večera bolo 

štátoprávne usporiadanie Česko
Slovenska. 

Účastn í ci stretnutia R. Zelenay 

/HZDS/, O. Slobodník /publici sta/, 

pán SOJKA /SNS/, Ing. J . KUZMA 

/KDH/ , pán FTÁČNIK /SOLI. Ing. l. 

RUČKA /Strana slobody / , Dr . l. 

BOBÁK /Mat ica slovens ká / , J . 

CUPER /Právnická fakulta FF-UK/ a 

ob čania podpori li altern atívy za 

zvrchované Slovensko . /Pozvaní 

zástupcovia VPN a ODÚ sa nedos

tavi li /. Ani jeden hlas nezaznel v 

pros pech fed eratívneho 

usporiadania . Od hlasov za 

zvrcho vané Slovens k o v inom 

usporiadaní - konfederácia . alebo 

zväzok v iacerých zvrcho van ých 

štátov . 

Stretnutie organizovalo Centrum 

pre vol'ný čas a spoluorganizátorom 

bol Miestny úrad. 

Škoda, že informácia o stretnutí sa l 
nedostala včas do nášho časopisru . 



Ešte kA vane 
Ešte v začiatkoch vydávania 

nášho časopisu /minulý rok / sme 
sa zaoberali čistotou od
padových vôd z Avany 
v Devínskej Novej Vsi. 

Podnet, na ktorý reagovalo 
výrobné družstvo, vyvolal ďalšie 
konania . Výsledkom je aj výkon 
kontroly vodohospodárskeho 
dozoru z 8 .1.92. 

Úrad životného prostredia 
hlavného mesta SR Bratislavy 
zaslal v týchto dňoch list staros
tovi Devínskej Novej Vsi . z 
ktorého vyberáme . 

Na základe Vášho podnetu č . j . 

632/91 zo dňa 10.12.1991 sme 
vykonali kontrolu stavu vodného 
hospodárstva vo výrobnom 
družstve Avana v Stupave -
prevádzkárni " Farbiareň 

Devínska Nová Ves ". 

Po zhodnotení výsledku 
šetrenia nedostatkov vo vodnom 
hospodárstve konštatujeme, že 
vypúšt'anie odpadových vôd z 
Farbiarne je v rozpore s 
povolením na zaobchádzanie s 
v odami , vydaným pod č . 

Vod .3031 /405-76 z 31 .3 .1978 , 
čím dochádz a zo stran y 
organizácie k porušovaniu us
tanovenia § 3 vyhlášk y 
Ministerstva lesného a vodného 
hospodárst v a MLVH SSR č. 

23/1977 Zb . o ochrane akos t i 
povrcho vý ch a podzemných vôd . 

Príčiny uvedeného stavu s ú 
pravdepodobne v tom, ž e 
jestvujúce sedimenta č n é 
zariadenie "Odkalisko " - ne
zabezpečuje separáciu 
znečistených látok. 

Vzh l'adom na to , že došlo k 
zmene trasy napojeni a 
organizácie Avany na čistia reň 

odpado vých vôd v Devíns ke j 
Novej vsi , prebieha v súčas n ej 

dobe spracovávanie doku 
mentácie na presmerovanie 
odkanalizo vania Fa rbiarne na 
verejnú kanalizáciu /s vyústením 
do zberača C a následne do 
čistiarne odpadových vôd ČOV 
Devínska Nová Ves / . 

Podl'a vyjadrenia zodpo 
vedných pra covníko v A va n y 
budú pripravené s prípoj kou k 
spusteniu č i stiarne odpadových 
vô d ČOV do prevádzky . 

Po obdr ž aní vyjadreni a 
štatutárneho zástupcu v . d . 

Nový klub 
Miestna organizácia Strany 

demokratickej l'avice v Devínskej 
Novej Vsi oznamuje v šetkým 
občanom , že dňa 27. januára 1992 
bol založený Klub poslancov za SDĽ. 

Avana k záznamu k on tro ly , 

Úradu životného prostred ia ÚŽ P 

hl. mesta SR Brat islavy vypra

cu j e n á v r h o patre ní , pod l'a 

ktorý ch bud e prevádzkovate l' 

postupoval' v najbli žšom období. 

V záujme v e c i vám d o p o 

ručujeme vyž iad al' s i eš t e 

stanovisko Po vodia Dunaja ako 

správcu vodného tok u Mláka. 

Ing . Rudol f Mi n ár i k 

vedúci oddelen ia štátnej vodn ej 

správy a ochrany ovzd ušia 

Aj napriek tomu, že sa investo rovi 
- GIB Bratislava nepodarilo dať do 
prevádzky či stiareň odpadových vôd 
v našej mestskej časti v pris l'úbenom 
termíne 12/ 9 1 M ie s tn y úrad 
za bezpečuje realizác iu výstavby 
kanalizácie. Po do konče ní stavby 
Grby začne sa výstavba Kolón ie. 
Dod ávate l'om bud e osve dče n á 
súkromn á firma SI MPEX Bratislava , 
ktorá realizovala výstavbu Grby. So 
stavbou sa začne dňa 15.2.1 992. 
Výs tav ba z ačn e budovaním 
hlavného zberača v Opletalovej ulici 
smerom od č i s t iarne hore. Presný 
rozsah prác na ro k 1992 závisí od 
množstva fi nančných prostriedkov. 
Nakolko ide o finančne náročn ú 
stavbu - 17,5 milióna Kčs , ktorú nie 
sme schopní vykryt' z vlastných 
príjmov , požiadali smP. Štátny fond 
životného prost reé1a Slovenske j 
republiky o dotáciu vo výške 22,5 
milióna Kčs . Z týchto prostriedkov 
plánujeme zabezpe č i t' rea lizác iu 
výstavby kanalizácie ulíc Slovinec a 
lstrijskej ul . Toho času zabezpečuj e 

Dopravoprojekt Bratislava zadanie 
sta vby sp olu s In ži n iersko u 
č innos t'ou stav by . Ostatná 
kanalizác ia Devín ska Nová Ves. 

v Miestnom zastupite l'stve Devínska 
Nová Ves. 

Ciel'om čle nov klubu bude usiloval' 
sa o presadzovanie oprávnených 
požiadaviek , námetov a pripomienok 
Vás občanov v mi es t no m 
zastupitel'stve. 

Predsedom Kl!.;!bU poslancov SDĽ. 
je Ing. Ján CVECKO, na ktorého sa 
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Prvé stretnutie 
Vo štvrtok 30.1 .92 sa uskutočnilo 

prvé st retnu t ie podni kate l'ov 
Devínskej Novej Vsi, ktorého ciel'om 
bolo založenie miestneho združenia 
pod ni kate l'ov. Tak mer pät'des iat 
podnikate l'ov si zvo lilo prí pravný 
yYbor: J. Rumanovský, JU Dr. M. 
Šimkovič , P. Krug, In g. O. Duriač 
CSc., Ing. Dobšovič , J. Ludvig , Ing . 
P. Pavlík, M. Planetová, Ing. R. Cik
raj . Ich úlohou je pripravit' stanovy 
zd ruženia do prvého va ln é ho 

ktorá zah ŕňa odkanalizovan ie ulíc 
Slovinec, Prímoravská, Na Hriad 
kach, Na Mýte , lstr ij ská ul. , 
Vápencová, Mlynská, Magnezitová , 
Závetern á , Brežná . Nás led ne s 
vydaním územného rozhodnutia 
uvedenej stavby - plánovaný termín 
04/92 sa vypíše konkurz na projekt 
spolu s dodávatel'om stavby. Celý 
náš zámer však záleží na množstve 
finančných prostriedkov, ktoré pos
kytne Štát ny fo n d životné ho 
prostredia. O výsledku žiadosti vás 
budeme info rmovať. 

·ak· 

z h ro maždeni a podnikatel'ov 
Devínskej Novej Vsi . 

Všetky náklady spojené s Prvýtľt 
stretnutím podnikatel'ov uhradil Ing 
Marián Spišiak , riaditel' úseku pois: 
lenia majetku Kooperatívy a.s . . 
č e s ~o-slovenskej družstevnej 
po1stovne. 

O te rm íne prv ého va ln ého 
zhromaždenia podnikatel'ov včas in. 
fo rmujeme. 

·Pk· 

Z listov 
čitateľov 

Pod našim panelákom /na ulici 
P Ho rova/ je dlh á strecha. Patrí 
pravde p odobne budúcej 
mate rskej š kô lke . Podaktorí 
l'ud ia na túto st rechu vyhadzujú 
všetko možné : Flaše , handry, 
plechovky, dokonca viano č né 
stromčeky . A kol'ko cigaretových 
ohorkov tam je . 

Tých smetísk máme všade 
plno . Treba ich robiť ešte na 
strechách? 

Do poru č ujem všetkým 
zásobova čom smetí tejto 
strechy navšt ívil' krajiny našich 
západných susedov. Tam vidieť 
ako si l'ud ia vážia prostredie , v 
kto rom žijú. 

Veru, máme vel'a čo doháňa!' v 
kultúrnosti . 

mt 

Stranám, hnutiam, 
organizáciám, firmám 
DE Vínsky EXpres ponúka svoj priestor 

vše t kým. Pr irodzene. že všetci sa 
musíme po dlel'ať aj na nókladoch. 
ktoré s výrobou o distribúciou č asopisu 
vydavatel'ovi vzni ka jú. Tak sa padie l"a 
Miestny úrad, súkromníci i fi rmy, ktoré 
inzerujú. či propagujú svoje ponuky. 
Ná klady spo jené s p ripo mienkami 
o bča n ov, ich jednolli vymi názo rmi, 
pripomienkam. návrhmi a kri tikou je 
zahrn utý v cene časopisu. ilovnako 
organ izácia m. ktoré dispo nujú ob
medzenými f inanč nými prostnedkamt 
/ško ly. zdra vo tnic tv o. detské 
organizácte ... / a sú odkázané no 

môžete obrátit' osob ne , a lebo 
písomne na kontaktnej adrese. 

Kontaktná adresa: 

Ing. Ján C V E Č K O 
Pieskovcova 30 
841 07 BRATISLAVA 

Výbor MO S DĽ. 
v Devínskej Novej Vsi 

dotácie. 
Ostatní musíme náklady na výrobu 

hrocl iť. 
Z vlášť v obdobi predvolebnej kam· 

pane si dovoi\.Jjerne upozorniť na túto 
sku toč nosť stmny o hnutia . aby vo 
svojich ro zpoč toch na predvoleb nÚ 
kampaň počíta l i aj. oj ked s malou. 
sumou no reklamu prostredníc tvom 
nášho C: asoptsu. 

Ak pri inze rtnei č as t i predstavute 
jeden stro1om kieponý riadok /64 
znakov- uderov/ 22.- Kčs a plošno in· 
zer cta 7.5 0 . · Kčs za c m2. rak prt 
ne komer č nej reklame su sad2by ntžšie . 
Zo strojom klepaný riadok /6 4 znakov 
· úderov/ predstavuje poplatok 12,50 · 
Kcs pn využili plošnej reklamy 4,90.
Kés za cm2

. 

O to m, že c eny sú p rimera né 
nákladom sa l'allko pre svedč íte . NáŠ 
č asopts vyc hádza v relatívne nízkom 
náklade. Cenu nemôžeme ovp lyv niť 
jeho zvyšov a ním vzh l'adom na 
ko nštantný p oče t ob yvatel'ov . 
Úč innosť re klamy však nepochybne je 
kon kurenčne sc hopná . 

vyda vater. 

škola -
• cifické prostredie v Devínskej 
spe_ v i a Devíne, v ktorom sa 

Nove[ \ tri budovy našej školy -
nach~d~ká- u t: 1.-2. ročník , ul. l. 
char 

0
.ana č. 1 3.-4 . ročník a 

eukoVC ' • 2 5 8 • Kremeľska ul . c. ·- · 
Dt:v•."K' nám vnuklo už v uplynulom 
rocnl · k .,. nku • 

1 
Kom ro u mys 1e , 

sk~. 5vedorne rozvíjať v našich 
9.1e :ch aktívny záujem o prostredie 
zlak rn žiJ·Ú. Zarnýšl'ali sme sa nad 
v ktoro b d"t' . h , ako nenásilne pre u l IC 
ty_"l: m 0 ochranu a záchranu 
zauJe • k • 

rírodných hodnot,, to_r,e sa v 
~ašom regióne nachadzaJU. 

Ked' sa ná~ nask.ytla ~ožn.ost' 
výberu z viacerych vanant uceb~eho 

1
• nu rozhodli srne sa vybrat ten, . 

~~~rý 'nám umožnil orientoval' ~a čo 
najefektívnejšie na ?chranu pnro~y, 

stetizáciu rnteneru a exteneru 
eašich budov a ich najbližšieho n , . 
okolia. Prijali sme preto treti vanant 
učebného plánu pre ročníky 5.-8. s 
platnost'ou od školského roku 
1991/1992. Rozhodli sme sa teda 
začat' pracoval' s najstaršími 
ročníkmi s ciel'om v dalšom období 
zapojil' do tohto procesu aj nižšie 
ročníky, prípadne v neskoršej 
budúcnosti realizova!' naše /po 
dohode s niektorou Materskou 
školou/ plány už od predškolskej 
výchovy. 

V tomto školskom roku sa v rámci 
volitel'ných predmetov v 7. a 8. 
ročníku zameriavame na 
vypracovanie teoretického i 
praktického projektu školy ochrany 
prírody. Piataci a šiestaci sú členmi 
krúžku ochrancov prírody, ktorý v 
mimovyučovacom čase vedú 
poslucháči Prírodovedeckej fakulty 
UK. Na 1. stupni vedie krúžok 
ochrany prírody pani učitel'ka 
Prokopová. Nadviazali sme úzke 
kontakty s miestnou základnou 
organizáciou Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny v Devíne 
/p. Feráková, Chovan, Rosa, 
Rosová/ v Devínskej novej Vsi /p. 
Zlochová/, s Výskumným ústavom 
pedagogickým /p. Frohlichová/, so 
Slovenským zväzom ochrancov 
prírody a krajiny , Federálnym 
yýborom pre životné prostredie 
<?SFR. Z našich pedagógov sa do 
uvodného projektu zapojili najmä: p. 
Veselský, Hricová, Oravec, 

Pre žiakov 
~končiacich 

zakladné školy 
Gymnáziá: 
- Biiíkova 24 
-A. Markuša, ČA 18 
· Dunajská 13 
- Ivana Horvátha 14 
· Hubeného 23 
·Einsteinova 13 
- Metodova 2 
· J. Hronca, Novohradská 1 
·L. Sáru 1 

príroda 
Prusáková, Jan igová, Jaško . Pod
poru i finančnú sme našli aj u Rady 
rodičov. · 

Chceme dosiahnuť, . aby celá 
obl~st' ekológie bola veku primerane 
vedome vnášaná do jednotlivých 
učebných predtnetov. Samozrejme , 
že príprava projektu nie 'je otázkou 
jedného roka . Napriek tomu, že naše 
finančné a materiálové možnosti sú 
na úrovni školského roka 1989/1990, 
môžeme po polročnej práci 
konštatoval', že náš prvotný ciel' -
rozvíjať citový vztah žiakov k zdravej 

škole prostredníctvom jej esteticky 
upraveného interiéru a exteriéru 
/Devín a Charkovská/ k prírodnému 
prostrediu nadväzujúcemu na 
chránenú krajinnú oblast' Devínskej 
Kobyly sa darí plniť. V Devíne sa 
výrazne zmenil vzťah žiakov k 
prostrediu, v ktorom pracujú - v 
čistote a poria!Jku - k interiéru i 
exteriéru školy tým, že sa sami 
podie l' ali na skráš l'ení učební, 
vnútorných komunikačných pries
torov a školského pozemku . 
Potvrdilo sa nám, že nielen človek 
pôsobí na prostredie, ale i spätne -
prostredie vychováva človeka. 

Koncom minulého roku sa žiaci 
našej školy zúčastnili nórsko· 
anglického projektu "Kyslý 

Venrlnlka jP skntoc'ne verným spoloŕníkom Antona Zirhói'ka z Deví1w. 
Sprťvá.dza. ho n a. potulltóch po prírode, nechýba pri 1ybai'ke. ľritom sa 
napaÚl' n to mliei'ko .. . ua.ri proti v.~etkým clwmbóm j e. Snímka pk 

Kyslý dážď 
Projekt "Kyslý dážd"' sme na našej 

ško le za č ali realizov ať hneď po 
seminári v Prahe. 

Vše t ci žia ci 8. r oč ní kov b o li 
oboznámeni s problematikou, ktorá 
úzko súvisí s uč ivom bilógie a chémie. 

Medzi žiakmi sme zi stovali záujem za
pojiť sa priamo da merani. Vybrali sme 
tých. ktorí žijú v rodinných domoch. 
Mali lepšie podmienky pre umiestnenie 
meracej aparatúry. . 

Do merania sme zapojili šesť detí. Pä ť 
detí meralo pH v Devínskej Novej Vsi 
a jedno v Devíne. Obe obce sú od 

- L. Novomeského, Tomášikova 2 
- Vazovova 6 
- Osemroč.šport.gymn. , 

Ostredkova 1 O 
- Hronská 3 
- Súkromné gymnázium, čapkova 2 
-Evanjelické gymn. , Vranovská 2 
- Gymnázium Matky Alexie, 

Palackého 1 
Stredné odborné školy 
-SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 
- SPŠ elektrotechnická, Zachova 9 
-SPŠ chemická, Račianska 78 
-SPŠ stavebná, Drieňova 35 
-SPŠ geodetická, Drieňova šf 
-SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5 
-SPŠ, Kvačalova 20 
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seba vzdialené cc a 4 km. 
P oč a s merania bali vykonané 

kontroly u všetkých zainteresovaných . 
Aparatúry boli inštalované správnym 
spôsobom a aj postup pri meraniach 
bol sprá vny. Pravidelne sme sa 
stretávali v škole. kde nás deti infor
mo vali o priebehu meraní . PH 
da ž ďo ve1 vod y sa pohybovalo v 
rozmedzí 5,0 - 6,0 čo znamená. že 
prostredie je ešte v norme. Najväčši 
prínos 'projektu" vidíme v tom, že sa 
deli a ktív ne zapo jili do zi sťovania 
kvality ovzdušia, v ktorom žijú. 

Bolo skutoč ne perfektné oko sa deti 
v škole bavili o tom, ka lka kto na meral 
vody, aké mali pH atď. Okrem toho sa 
deti zač ali zauj ímať aj o ostatné súča's 
ti projektu /meranie pH pôdy, húb, 

-SPŠ dopravná, Schiffelova 9 
-SPŠ drevárska, Ivanská cesta 25 
-SPŠ grafická, Kadnárova 7 
- Stredná knihovn ícka škola, 

Kadnárova 7 
-Obchodná akadémia, 
Račianska 107 

-Obchodná akadémia, 
Hrobákova 11 

-Obchodná akadémia, Zachova 6/8 
-Obchodná akadémia, 
Schiffelova 1 

- Stredná hotelová škola, 
Mikovínyho 1 

- Dievčenská odborná škola, 
Tokajícka 30 

- Dievčenská odborná škola, 

dážď", ako jedna z 22 škôl v ČSFR . 

Skúsenosti a poznatky k našej 
ďašej práci čerpáme aj z nad
viazaných kontaktov so školami v 
Českej republike a v zahraničí . 
Prostredníctvom Slovenského 
zväzu ochrancov prírody a krajiny sa 
naša externá učitel'ka pani Zlochová 
zúčastnila niekol'kodňového 

seminára vo Viedni, informatívnej 
cesty po Holandsku, a poznatky sme 
si doniesli aj z návštevy družobnej 
školy v Leopoldsdorfe . Tým sme sa 
zároveň dostali aj do povedomia v 
zahraničí. 

Už na jar tohto roku budú naši žiaci 
"obhospodaroval'' okrem areálu 
školy aj oblasť Kolimberg tzv. 
"ekoplochu" /prepojenie lúky, lesa, 
potoka/ a udržiavať v tomto lesnom 
teréne náučný chodník. 

Postupne pripravujeme učebné 
texty, ktoré spracúvajú naši učitelia v 
spolupráci s odborníkmi. Našu 
situáciu v oblasti finančného a 
materiálového zabezpečenia by 
mala zlepš it' nadácia škola - príroda, 
založená a zaregistrovaná dňa 
9.1.1992. Je organizáciou s právnou 
subjektivitou, ktorá pôsobí na území 
ČSFR i v zahraničí a vo svojich 
aktivitách bude podporova!' rozvoj 
výchovy mládeže k zodpovednému 
vztahu k prírode a ochrane života a 
jeho zachovania. Získali sme aj 
prvých sponzorob zo Slovenského 

zväzu ochrancov prírody a krajiny, a 
od firmy Videoexpres Ing. l. Hulíka. 

Ladislav Jaško 

bezstavovcov. vo vode .. ./. 
V nepos lednom rode mal celý 

'projekt" vplyv i na vyučovac í proces, 
pretože táto problematiko úzko súvisi s 
učebným plánom. 
Ukončenie akcie z medzinárodného 

hl'adiska neznamenalo je ukončenie 
pre nás. Budeme v nej v 8. prípadne 
siedmc h roč níkoch pokračoval' ďalej. 

Zapojíme do nej ča najviac žiakov a 
získané výsledky, ok by došlo k výraz
nejším zmenám. dáme k dispozícii 
Federál nemu výború životného 
prostredia v Prahe, ktorý bol spon
zorom celej akcie . 

RNDr. Ivan ORAVEC 

Na pántoch 
- Obchodná škola, Panenská 13 

-Stredná pedagogická škola , Bul-
lova 2 

-Škola úžitkového výtvarníctva, 
Palisády 51 

- Konzervatóruim, Tolstého 11 

-Tanečné konzervatórium 

-Stredná zdravotnícka škola, 
Staromestská 6 

-Stredná zdravotnícka škola, 
Vietnamská ul. 

-Stredná zdravotnícka škola, 
Záhradnícka 44 

-Stredná zdravotnícka škola 
cirkevná, Ďumbierska 3 



70 rokov: 
Františka ORTHOVÁ 
Ružena GRANCOV Á 
Agnesa GI BALOV Á 
Karol SNOPEK 
František ONGER 

75 rokov: 
Pavla VAJDOV Á 

BO rokov: 
Anna EBRINGEROVÁ 

85 rokov: 
Helena ŠUBÍNOV Á 

Kto stratil peňaženku. nech sa 

prihlási v obchode DEVEX za 

poštou. 

b 

Uveriteľné? 
Vo štvrtok 30.1.92 prišla do 

predajne potravín na lstrijskej 21 
zásielka z bratislavského Milexu. V 
jednej z krabíc s Miláčikom bol 
popísaný kartón. Obsahova! 
"zloženie Miláčika". 

Žart, alebo ... 
Citujeme: 
"zloženie Miláčika": 
-tvaroh 
• maslo - staré 
·cukor- slaný 
·kakao- ogemné 
- nohy zo švábov 
• telá - zo švábov 
-vyskytnú sa aj celé šváby, 
dakedy aj živé. 
Dobrú chuť!!!" 
Ako nás informovali v spomínanej 

predajni, kvalita výrobkov 
bratislavského Milexu je daleko pod 
úrovňou kvality tovaru dovážaného z 
Moravy. 
Skutočne vo výrobkoch sa vys

kytuje všeličo, čo pri reklamáciách 
pracovníci predajne vidia. Iste 
uplatňujú reklamácie, aj keď po 
otvorení obalu, je reklamácia 
diskutabilná. A brániť sa obvineniu 
nie je jednoduché. 

Verejná mienka i tento dôkaz 
iniciatívy vlastných zamestnancov 
Milexu však signalizujú, že v oblasti 
dodržiavama kvality majú v podniku 
značné rezervy. 

Žeby chýbala konkurencia? 
Nie zanedbatel'nou je aj úroveň 

Vci~ ~rdečne poz\Ä'iljú nc1 
tradičné XXXIII. >poločZ·nské poo.;edcnie 

ktn~é ''' usk~toční dň,1lS. februára 1'1'12 o Jl)00 hod. v prieslornch 
/ukh1dnq skoly nil uher l. Buknvéan,l l v lkvínskej \:ovej Vsi. 

I'RÍJI·MNÝ VI·(TR • I'J::KNÝ I'RO<;RAM- HODNOTNÍ: CENY 
KVAI.IINA lllJDBA- MILÁ OBSLlJIIA 

·1 o všd kl> je pripravené pre Vás Vo.;tupné: l'ubnvol'né 
'fL'ŠÍn1e Sll na Va~u účasť V)'bnr RR (l vedenie školy 

(·isll> účtu: 15KS.f5- 01'1 

Pisete ' upozorňujete vo vašom 
čosoprse čo, kde by bolo Trebo 
sprovrť o vylepšrt 

No sídlrsku Podt1orské by toho 
bolo tre bo ... Ale chcem upozorniť 
no násyp no ulicr Š. Králiko 20 Pri 
dožďoch voda strháva zeminu o 
tá tečie do konálove1 vpuste éo 
nevidieť tak bude plná o potom 
vodo o nielen iá, ale aj splašky 
budú tre cť potokom dolu ulrcou. s 
iým treba nrečo robiť. 

konania "pánov" závozníkov. Ak si 
preberajúci personál plní povinnosť 
kontrolovať dovezený tovar súria, 
kričia, nadávajú, hrešia. Iste majú 
povinnosť rozviezť tovar do 
viacerých predajní. Prevzatím 
nekvalitného tovaru však berie 
predajňa na seba riziko, že im 
reklamáciu nik neuzná a tým sa 
vlastne ochudobňuje. 

Prečítali sme za 
Vás 

Budú potrestaní. 

Mestský úrad v Partizánskom 
upozorňuje tých, ktorí budú narúšať 
občianske spolunažívanie a 
ohrozujú bezpečnosť občanov 
používaním zábavnej výbušnej 
pyrotechniky, dopúštajú sa priestup
ku podl'a § 49 odsek d/ zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. V 
zmysle uvedeného zákona môže byť 
občan za tento priestupok potres
taný pokutou až do 3000,- Kčs. 

Rodičia, dohliadajte na správanie 
sa svojich detí na verejnosti! 

Stažujú sa najmä starí l'udia a 
mamičky s celkom malými detlni, 
zažívajúci šoky 

Myslenie vraj nebolí. Ako však 
vidie( a najmä počuť, podaktorých 
áno. Cakajú na nariadenie? 
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Rovnako na ulici P Horova. ako 
sú trr vežiaky No1viac ma mrzí 
nekontrolovon8 parkovanre 
vozrdiel, náklaaiakov na 
upravenych plochacr•. na mies
tach kde má byť zeleň. Nás to 
mrzí, viac nikoho? 

Nemolo by so vybudovať 
parkovisko, o by vozidlá rnali svoje 
mesto a neparkovalr kade-taae? 

n 

Vlanr pribudli na naše sídlisko 
odpadkové koše Iste rch 
rozmiestňovali podl'a potrieb 
Mali by byť však na všetkých ex
ponovoných miestach. Ani pred 
vašim obchodom DEVEX nre je 
odpadkový kôš a tak deti, čo 
kúpia žuvačku, papierrk odhodia 
na zem a obyvatelra aby 
zametali 

db 

Pre koho? 
S nemenovanou paňou - autorkou 

článku Pre koho- úplne súhlasím, čo 
sa týka výchovy detí. 

Áno, rodičia mali vol'akedy na nás 
viac času. Nebolo to l'ko 
zamestnaných žien. Dnešné matky 
si myslia, že keď detom dajú po 
hmotnej stránke všetko, dali im dosť. 

Škola detom nemôže dať všetko. 
Mnohí učitelia žijú ešte pod vplyvom 
predchádzajúcich metód. Chýba 
mravná výchova. 

Za to, aký je národ, sú však 
predovšetkým zodpovedné rodiny. 

Viem, že vo vašom časopise tento 
problém nevyriešite. A tým, ktorým 
by boli adresované slová 
povzbudenia aby sa našli, takéto 
články ani nečítajú. Myslím však, že 
povinnosťou ostatných, okrem 
príkladu, je pôsobiť na tých, ktorí to 
potrebujú. 

m 

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 

1 

8.2.-Zoja, 9.2.-Zdenko 
1 0.2. -Gabriela, 11.2. -Dezider' 
12.2.-Perla, 13.2.-Arpáq' 
14. 2.-Valentín, 15 .2.-Pra: 
vos lav, 16.2. -Ida, 17.2. -Milo. 
slav, 1 8.2.-Jaromír 
19.2.-VIasta, 20.2.-lívia' 
21.2.-Eieonóra, 22.2.-Etela. ' 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 hod.; 
v nedel'u o 1715 a 1945 hod. 
8. - 9.2. OHEŇ /ŠUP/ USA 

MP 12 s.t. 
13.2. MUŽ SO ZNAKOM 

SMRTI USA MN s.t. 
15. -16.2. SMRTIACE 

TRIKY USA MP 12 č.t. 
20.2. DUCH /aj o 1 i 5 h/ 

USA MP 12 s.t. 
22. -23.2 TANGO A CASH 

/ŠUP/ USA MN č.t 
Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 1715 hod. 
/mimoriadne ŠTV/ 
8.2. OHEŇ USAs.t. 
15.2. OTECKOV A SLÁVA 

FR. s.t. 
20. a 22.2. DUCH USA s.t. 
Detské predstavenia: 
v nedel'u o 1515 hod. 
9.2. ČÍSLO 5 ŽIJE USA č. v. 

16.2. BLÍZKE STRETNUTIE 
S VESELÝM ČERTÍKOM 

POĽ... s.v. 
23.2. MÁRIA A MIRABELA 
V TRANZISTORII RUM. s. v. 

VSTUPNÉ: 
na celovečerné a mládežnícke 
predstavenie jednotne 10,- Kčs 
detské predstavenia: deti 2,
Kčs; dospelí 4,- Kčs 

POZNÁMKY: 
s.t., č.t ..... slov., resp. české 
titulky 
s.v., č.v ..... slov., resp. česká 
verzia /dabing/ 

Ľ..ahostajnosť 
na pokračovanie 

V prvom tohtoročnom čísle ma 
zaujal článok o trhaní rýb. Hlboko 
mnou otriasol. Očakávala som v 
druhom čísle reakciu kompetentných. 
A nič. Úplne nič! 

Nič sa nestalo. nič sa nedeje, nikohO 
to nezaujíma. nikomu nik neublížil ... 
Ďakujem pekne za dobu do ktorej 

sme dospeli. 
To sme skutočne všetci takÍ 

l'ahoslaJní? Ale ozaj všetci? 
ml 

KRONIKA 
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

e sľúbili v 2. čísle nášho 
Ako sm 

• . pokračujeme v uverejňovaní 
casoprsu. . 

. . z Kroniky obce lak. ako IU 
zaprsav , 

menával kronikár. leda v povodnom 
zazna 

znení. . • • ť 
Dnes prinasame 8. cas 

Avaroslo~ans~é pohrabište. 
Najbohatsie nalezrsko archeolo
ickýCh pamiato_k !e rozsrahly 

grobitov v piesocn1ku tehelne 
v Dev.Novej Vsi. Na toto rozsrahle 
pohrabište, ako už bo!o hore spo~ 
nnenuté, prišlo sa nahod~u, prr 
kopaní piesku potrebneho k 
výrobe tehál. Je pokryté slabým 
nánosom štrkovým. Mresta jed
notlivých hrobov prezrádza 
oblúkovrtá čierna vrstva hliny, 
pozostatok ot1niska. keďže v 
dávnych časoch, kládli sa vel'ké 
ohne, vatry, nad zasypanou 
mŕtvolou. Na tomto pohraoišt! 
koná štátny archeologický ústav 
s vlastivedným múzeom v Bratis
lave sústavný výskum od roku 
1926. Hroby sa postupne odkrý
vajú akonáhle sa z1aví vatriskoza 
prítomnosti univerzitného pro
fesora PhDr Jána Eisnera, 

~ 

DEVI S 
DUATLON 

V predchádzajúcom čísle sme 
avizovali 2. ročník Devínskeho duat
lonu, ktorý sa uskutoční 1.5.92. 

Dnes sa vrátime k začiatkom. 
Prvý ročník sa uskutočnil 

28.4.1991 . Zúčastnilo sa ho 112 
pretekárov. V siedmych vekových 
kategóriách. Pretekári absolvovali tri 
~isciplíny. Beh na 7.5 km, cyklistickú 
casovku na 30 km a záverečný beh 
na 3 km. Súťaž absolvovali 
~ystémom non-stop. S odstupom 
casu možno konštatovať, že 1. 
ročníka sa po športovej stránke 
vydaril. Treba však priznať, že 
or9anizátorom narobil aj niekol'ko 
vrasok. Preteky sa konali za plnej 
premávky. Nie ko !'ko vod i čov 
motorových vozidiel nerešpektovala 
Upozornenia organizátorov a 
spôsobili nejednu kolíznu situáciu 
najmä na rohu ulíc Eisnerova a 
lstrijská. 

Tí, čo k nám prišli pretekať však 
~eol'utovali. Vel'a pretekárov, najmä 
tt, ktorí ešte v Bratislave neboli, si 
Pochval'ovali trasu pretekov. Okolie 
Devínskej Novej Vsi, pieskovcový 
vrch, ~rad Devín, kameňolom, cesta 
Pozdlž karloveského ramena, 
lemovaná práve kvitnúcimi stromami 
za~echali v pretekároch hlboké 
doJmy. Veríme, že práve trasa 
P!et:kov zapôsobila na pretekárov 
~e~k, ze radi prídu aj na dalšie. 

t.p. 

ar-cheológa, a dodnes bolo už 
otvorených viac ako 500 hrobov. 

Pamiatky z doby paleolithickej, 
mezoithickej a neolithickej na to
mto mieste sa dosial' ešte nenašli. 
Najstaršie dodnes vykopané ná
lezy sú z včasnej doby bronzovej 
a prechodnej doby železnej t.j. 
hallštadtskej a l aténskej Sú to pre
važne popolnice,, ktoré sú 
uložené vo vlastivednom múzeu. 
Najviac už odkrytých hrobov po
chádza z doby približne od r. 600 
do r. 800 po Kristovi. Z druhej polo
vice trvania rímskych provincií pri 
strednom Dunaji t.j. a~i z doby l 00-
200 r. po Kristovi našla sa v blízkosti 
Devínskeho Jazera strieborná 
sponka. 

V hroboch nájdené kostry patria 
kmeňom avarským a slovanským 
a preto bolo pomenované toto 
miesto avaroslovonským poh
rebiskom. 

Odkryté bolr vel'ké hroby jazd
cov, asi dva metre široké, tri dlhé 
o asi tri metre hlboké. V nich boli 
pochovaní bojovnía s kor1om. 
Koňa uložili do hrobu osedlaného. 
Zo sedla ostala obyčajne len vel'
ká železná pracka, jeden a len vo 
vzácnych prípadoch dva strme
ne V čelustiach koní sa nájdu 
prrmitívne zubadlá. Z remeňa kon
ského ostalo tiež len kovanie, 
napr. rolničky. Tieto rolničky náj
dené v hrobe č. 147 ešte pekne 

Bratislavský futbalový zväz or
ganizuje zimný futbalový turnaj 92. 
Účastníkmi sú aj futbalisti DNVsi a 

Devína. 
1.kolo 
SENIORI 
D.N.VES -Trnávka 2.11.92 

- nedel'a 10°0 hod. 1 :1 
P.Stavby- Devín 2.11.92 

- nedel'a 1 0°0 hod. 
JUNIORI 
Petržalka- Devín 1.11.92 

- sobota 1330 hod. 
STARŠÍ DORAST 
D.N.VES- Inter B 1.11.92 

-sobota 10°0 hod. 
MLADŠÍ DORAST 
lnterB-Devín 1.11.92 

- sobota 9°0 hod. 
2.kolo 
SENIORI 
Devín -Ružinov 9.11.92 

- nedel'a 10°0 hod. 
D.N.VES - vol'no 
JUNIORI 
Devín -Ružinov 8.11.92 

-sobota 1330 hod. 
STARŠÍ DORAST 
Rapid - D.N.VES 8.11.92 

- sobota 1 0°0 hod. 
MLADŠÍ DORAST 
Devín- RaRid 8.11.92 

- sobota 9°0 hod. 
3.kolo 
SENIORI 
Krasňany- Devín 16.11.92 

- nedel'a 10°0 hod. 
D.N.VES - Kabla 16.11.92 

- nedel'a 1 0°0 hod. 
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cvendžia. Jazdec mal niekedy 
vloženú len jednosečnú šabi\.J, 
častejšie bol ozbrojený aj seker
kou, ktorá má na oboch stranách 
ucha výbežok hore i dolu, aby sa 
mohla lepšie pripojiť k porisku. 
Obľúbená bola strela s troma brit
rni. Ako remenie koňa, tak aj pás 
t')Ojovníkov bol bohato okros-lený 
kovaniami. Mnoho hrobov je 
celkom jednoduchých. Pamiatok 
je v nrch vel'mi málo a niekedy 
vôbec žiadne. Boli v nich pocho· 
vaní muži, ženy a deti. Niektoré z 
týchto hrobov boli hlbšie a starost
livejšie upravené, avšak niektoré 
boli mel ké a medzi nimi našli sa aj 
žiarové hroby a to vdčšinou po
polnicové. Dno niektorých 
hrobov a najma hrobov 1azdcov 
bolo vo výške 30 cm od spodu 
vyložené pri bokoch tenkými dre
venými doskami /Štiepencami/. V 
niektorých hroboch bez konských 
kostier bolo pochované telo v po
lohe sediacej. V niekol'kých 
hroboch našli sa len lebky no dne 
hrobu postavené. Skoro v Kaž
dom hrobe jazdca, ale 1 hrobe 
obyčajnom, nájde sa jedno
duchý hlinený hrniec. ktorý dosial' 
len v jednom prípade mal riadne 
ucho, v dvoctl prípadoch bol ok
raslený dvoma pupákmi vedl'a 
seba, v jednom prípade 

(pokračovanie) 

JUNIORI 

Trnávka JUH- Devín 15.11.92 
- sobota 1330 hod. 

STARŠÍ DORAST 

D.N.VES- Do~rastav 15.11.92 
- sobota 1 0° hod. 

MLADŠÍ DORAST 

Lokomotíva Rača- Devín 15.11.92 
- sobota 9°0 hod. 

s 

Bratislavská liga 

KATEGÓRIA MUŽI: 
13.kolo- TJ BAZ DNV "A"-

HC DOMINIK PALMA 3:9 
/1:4,1 :2,1 :3/ 

góly ONV: Kadlečík, Kollár, Záhorský 
- 1 

DÚBRAVSKÍ TUČNIACI- DP A-B US 
ONV "B" 11:2/5:1,4:0,2:1/ 

góly ONV: Eliáš, Štíbraný - 1 
14.kolo - ŠPORTCLUB-

TJ BAZ DNV "A" 2:6/0:2,1:2,1:2/ 
góly ONV: Padbur- 3, Nemec P. - 2, 

Prokop -1 
DP A-BUS DNV "8" -

PROFIS "32" 7:5 /1 :4,2:0,4:1 l 
góly ONV: Stmád R. - 3, Grega - 2, 

Eliáš, Fritz- 1 
KATEGÓRIA DORAST: 
B.kolo -TJ BAZ ONV

OUNLOP 7:9/0:3,3:1,4:5/ 
góly ONV: Nemčík- 4, Franc D.- 2, 

Dobrovodský - 1 
9.kolo -TJ LG. DOPRASTAV-

Namarg 
taká malá meditácia 

Je zaujímavé, ak dnes stretnete 
človeka v preddôchodkovom veku, 
zvyknutého roky riadiť a poúčať, ako 
vám v priebehu niekol'kých minút vy
svetlí, že v duchu jeho "nového 
myslenia" je potrebné chápať 
súvislosti a poučí vás, že ak chcete 
s ním komunikovať, mali by ste sa na 
nové myslenie rekvalifikovať. 

Priestor v novinách možno využiť 
skutočne mnohorakým _spôsobom. 
Pohybujúc sa medzi l'udtni, pod
nikateltni i nepodnikatel'mi vidím, 
ako na možnosťpublikovaťten, klbrý 
subjekt reaguje. Jeden využíva 
možnosť a informuje, propaguje, 
hl'adá. Iný, čaká na múdro 
formulované otázky redaktora, 
ktorého poučí, že otázky sú nemúdre 
a nemožno na ne odpovedať. 

Pritom otázka skutočne môže byť 
akokolvek nemúdra ale .. ktosi ši· 
kovný povedal: "Otázka môže byť aj 
hlúpa, odpoveď však môže byť 
múdra". 

Ak mi ktosi nemúdry ponúkne 
priestor, môžem ho múdro využiť. Ak 
ho nevyužijem, potom otázka 
múdrosti je diskutabilná. 

ra 

TJ BAZ DNV 17:5 /7:0,2:1 ,8:4/ 

góly ONV: Krásny - 3, Nemec R., 
Chmel'a L. - 1 

KATEGÓRIA ŽIACI: 

11.kolo - BHC RAČA-
TJ BAZ ONV 4:7/2:2,2:1,0:4/ 

góly ONV: Belágyi, Chandoga - 2, 
Lunzer, Cibula A., Chmela A. - 1 

111. trieda: 
Lokomotíva DNV- Kabla 4,5:3,5 

Žiacka liga: 
ZŠ ONV- ZŠ Žehrianska 1 :3 

n 

Nový výbor 
V piatok 24.1.92 na členskej 

schôdzi telovýchovnej jednoty 
prijali členovia odstúpenie 
doterajšieho predsedu Ing. P. 
Ebringera na vlastnú žiadosť a 
súhlasili aj s odstúpením výboru. 

Zároveň valné zhromaždenie 
zvoli lo nový výbor, ktorý bude 
pracovať v zložení: D. M. SPIŠIAK 
-predseda 

Ing. J. JU HAS- podpredseda 

Ing. P. LUKEŠ- tajomník 

Ing. M. JURČÁK- člen 

MUDr. GÁBORNÍK- člen 
s 



VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 

v našom časopise 

1 písmeno ·obyčajná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 0,50.- Kčs 
1 písmeno • polotučná sadzba (vrátane čiarok, 
medzier a pomlčiek) = 1.· Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zlavy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 14°0 do 
18°0 hod. 

Ob če rstven ie IMJII 
Opletalova ul . · 

príjme do predajného stánku 
výčapníkov 

lnf . tel.: 776 232 a 778 206 

Inzertné 
rubriky 

01- Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

bľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
os. byty 

• Predám kočík Libertu. 

Tel.: 946 507. 

• Satelity z dovozu. Tel.: 242 413. 

• Predám detskú postiel'ku COMBI. 

Tel.: 778 411 

• Predám šteňatá kaukazského 

ovčiaka s PP. Tel.: 0707/97132 

Zn.: výborný strážny pes. 

Fotoamatérom 
ponúkam zariadenie zo zrušenej 
fotokomory: 
- zväčš ovad prístroj Magnifax 1 

/6x9/ 500.-
- zväčšovací prístroj Mikromax /bez 

objektívu/ 200.-
- spínacie hodiny 50.-
- premietačku na 8 mm filmy 300.-
- statív 30.-
-misky 18x24 cm /2 ks/ á 15.-
- misky 24x30 cm /2 ks/ á 20.-
- misky 40x15 cm /2 ks/ á 40.-
-misky 13x18 cm /3 ks/ á 10.-
- kompendium na 8 mm kameru 
-objektív Primagon 1:4,5/35 

300.
- objektív Trio plan 1 :2,8/1 OO 300.-
- mozaikové filtre - sada 50.-
- filtre na aladinovú lampu - sada 4 
ks /celkom 3 sady/ á 80.-

obchod DEVEX 
Krasnoarmejcov z dvora /za poštou/ 

ponúka 

• filmy /farebné i čiernobiele/ 

• fotopapier Neosped 9x1 3 

• fotoalbumy 

• obaly na videokazety 

• magnetofónové kazety /á 35.-/ 

• zimné čiapky pre deti 

• lamelové dvere /drevo-sklo/ Š.= 80 cm 

• prášky na pranie 

- osvetl'ovací reflektor /2 ks/ á so .• 

- žiarovka 500 W /2 ks/ á 25 .• 

- montáž. súprava /strihací pult/ na 6 
mmfilmy 3oo .. 

- aladinová lampa so .. 

- fotoblesk Mechanika /starý/ 50:. 

- odmerné valce 1 1/2 ks/ á 30 .. 

-odmerné valce 0,5 1/1 ks/ á 20.-

-o dme mé valce 0,25 l /2 ks/ á 1 o .. 

-pinzety 
celková hodnota cca 3.000.- Kčs; 
pri kompletnom odbere 2.400.
Kčs . Záujemcovia sa môžu prihlási!' 
v obchode DEVEX - Devínska 
Nová Ves, Krasnoarmejcov 14, z 
dvora /za poštou/. 

• knihy- F. Kele: K trblietavým výšinám Karakorumu 

• drevené rámčeky na obrázky i možnosť aj objednat; l do rozmerov .p 18 cm 
a 21x21 cm 

• možnosť objednať drevené garniže 1 jedno i dvojbehé /, drevené knopky l 
úchytky na nábytok l aj podl'a vlastného návrhu 

• pripravujeme: plechové obaly a podnosy l plechovky na konzervovanie 
mäsa a potravín, kruhové vedierka, tácky , viečka a pod. l 

l 04-SLUŽBY 

Ovocie - zelenina 
• Stolárske práce. 

Tel.: 246 302 - večer. AM IS 
• Montáž bezpečnostných zámkov. 

Tel. : 492184. lstrijská 81 

l 05 ·BYTY ponúka 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 • rozličné 

• Predám výhodne práčku Tatramat • Vymením 3.izbový štátny byt v 
245.2 tel.: 766 75& Petržalke /Háje/ za podobný v 

• ovocie, zeleninu 
• trvanlivé potraviny 

l l 
DNV. Tel.: 778 333. 

1 
03 ·VOĽNÉ MIESTA 

01 ·KÚPA ··-------.... --------11111 l 06 • NEHNUTEĽNOSTI l 
• Kúpim plechový sklad. • Obchodná spoločnosť h l'adá 

Tel.: 767 663. pracovníkov z oblasti gastronómie 
/vedúci prevádzok/. Informácie na 

• Kúpim Vell<ý francúzsko- tel. 778 475 a 776 200. 
slovenský slovník. Tel.: 775 275. -

02 ·PREDAJ 

• Predám detské chodítko, málo 
používané á 130,- Kčs. 

Tel.: 778 841. 

• Predám .- vymením HIFI vežu za 
automatickú práčku alebo 
mrazničku . Tel. : 778 919. 

• Šaty pre Barbie- opäť v Devexe. 

Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi 
prijme 

do zamestnania 
právnika 
do funkcie 

vedúceho organizačno-správneho 
oddelenia. 
Požiadavky: prax min. 5 rokov v 
odbore všeobecné právo. 
Nástup : Ihneď alebo podl'a 
dohody . 
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• Kúpim garáž v Dev. Novej Vsi , 
poprípade na Záluhách, alebo v 
Dúbravke. Tel.: 77 66 40 

e Kúpim väčší dQm v DNV. 
Tel.: 778 803. 

• Kúpim dom v Devínskej Novej Vsi . 

ÚŽITKOVÉ SKLO 

-svietniky 

- olejové svietniky 

Tel.: 776 743. 

- simaxové varné misy 
môžete kúpiť i objednat' v predajni 
DEVEX /za poštou/ 

• SEMENA kvetov 
a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19.00 

sobota : 7_oo_14_oo 

l 08 • ROZLIČNÉ J 
• Vezmem do prenájmu garáž. 

Tel.: 776 775. 

• Ubytujem skromného muža. 
Tel.: 07(176 490 

• Predajňa Merkúr hladá predavačku 
· Tel.: 778 206 a 776 323. 

• Hradám záujemcov o výhodnú kúpu 
originál videokaziet kurzu AMERICAN 
ENGLISH . 

č . tel. : 789 266 od 18-21 00 hod . 

~loi : . ! M<!!!: .~i>:::.;:~:=;:~'*~'"'*=~<~~*""'""~~W.Woll'< 
ponúka . 

firma MAR KT - HOFF .. · 

v predajniach ZOHOR a ROHOŽNÍK ~ 
ponúkame aj dodávku reziva a drevených krovov . ~' 

Informácie: tel.: 962 39 8°0
- 1630 hod . · 

Do De~ínskej možnosť zabezpečiť dovoz . 

~:sm~i»'Wii>Otli<Sil:':::~'l!I'<=>~==--~~~~:;&~~.::S~.®;,: 

KLÚČ OVÁ ~tAo FOTO 

SLUŽBA ZBERŇA 

OTVORENÉ: M. MAREČKA8 

Ul. -Pia. 1330-1830 pod VÝHODNÉ 

So.: 8oo ·12oo TERASOU CENY 

LP. CD. ... ,""" HIFI 

KAZETY A INÉ 

Volkswagen Bratislava spol. s r.o. 
Wir suchen eine 

SEKRETÄRIN 
tUr unseren Betrieb in Bratislava. 

WIR -sind der gr611te Automobilproduzent in Europa 
- bieten lhnen guten Gehalt und ausgezeichneten 

Karrierechanzen 
- versprechen lhnen einen interessanten Arbeits-

platz mit Zukunft, aber • 
wir garantieren lhnen nicht immer nur 5 Arbeits
tage in der Woche und 8,5 Stunden am Tag • 

SIE -sind cca . 20-35 Jahre alt und eine dynamische 
Persänlichkeit, sprechen und schreiben perfekt 
deutsch, gewunscht ist auch english 

- arbeiten gern im Team, sind selbständig, 
organisationsfähig, konnen Probleme losen und 
wollen bei lhrer Arbeit in einen symphatischen 
Team eintreten 

- haben als Plus-Kenntnisse in der Arbeit mit 
PC und Kurzschreiben . 

Rufen Sie unsere Personalwesen-Abteilung - Nummer 
775 875, 776 491 an oder schicken Sie lhre Bevyerbung 
an uns. 

VW Bratislava spol. s r.o. 
personálne oddelenie 
843 01 Bratislava 

~===================;·~------------~----~ 
Brat:l•lavské 
automobilové 

závody, 

Bratislava - Devfnska Nové Ves 

Vyrábajú: 

- sťahovače pneumatík 
- zdviháky pre osobné a nákladné automobily 
-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 kohečnej 
autobusu č. 1 O 1, kde nájdete široký sortiment 
dielov pre motorové vozidlá Škoda Rapid a V3S 
M2. 
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novootvorená nefajčlarska 

reštaurácia 

u VIRGU ŠUBA 
náin. 6. apríla ll 

ponúka 

• studené predjecllá / domáca huspenina , 
tlačenka, bravčový lalok s cibuľkou/ 

• teplé jedlá po celý deň 
• domáce múčne jedlá / šúľance s makom. 

palacinky / 

pondelok až pia to l< l 0°0 
- 22°0 

streda - vo ľný deň 
sobota l 0°0 

- 20° 0 

V príjemnom prostredí lepšie chutí. 

Dobrú chuť vám želá majiteľ 

a personál. 

1 



Kupónová 
Tým, ktorí sa ešte nerozhodli 

investovať v kupónovej privatizácii , 
chcem povedaťniekol'ko slov. 

Vaša vstupná investícia do vel'kej 
kupónovej privatizácie činí 
1000,-Kčs . Je to vlastne poplatok za 
to, že získate podiel na majetku 
štátu. Je to však zlomok hohnoty akú 
bude mať po premene na akcie. 
Vlastne až akc1e budú predstavovať 
váš podiel na majetku štátu. 

Je to príležitosť získať za pomerne 
malú čiastku /1 000, -Kčs/ hodnotu 
mnohokrát vyššiu ako bola vstupná 
investícia/ a nie iba · "garantovaný 
desaťnásobok ", ako sa dozvedáte z 
masmédií /. Aby boli tieto s l'uby 
splnené, musia sa na to vytvoriť 
zdroje · finančné prostriedky. To je 
možné len vtedy, ak riadiaci aparát 
firmy alebo investičného fondu bude 
mať dostatočné skúsenosti a také 
vedenie, ktoré bude zárukou budúcej 
prosperity. Bez dobrého podnikatel'a 
sa totiž aj ten najväčší majetok môže 
zmeniť na kopu smetia , ako nás o 
tom presviedča katastrofálna 
situácia niektorých našich podnikov . 
Preto je dôležité nájsť takého 
partnera, ktorý s cennými papiermi, 
ktorými vlastne akcie budú, dokáže 
šikovne obchodovať a zabezpečovať 
vyššie príjmi vo forme dividend 
podielu na zisku podniku. 

Objednávací lístok 

Rozdiel medzi firmou a investičným 
fondom je ten , že investičný fond 
rozčlení riziko investovania tak , aby 
boli zaručené dividendové výnosy, i 
dlhodobý rast trhovej hodnoty akcií· 
vášho majetku . 

Termínom nultého alebo tzv. 
predkola prvej vi ny vel'kej 
privatizácie sú 

posledné dva februárové 
týždne. 
Počas nich sa zo zaregistrovaného 

držitel'a investičných kupónov stane 
objednávate!' akcií privatizovaného 
majetku štátu . Na to mu stačf 

Tak sa 
dievčatko , 

vyzlečte · vraví 
lekár na 
gynekológii. 

Dievčatko sa 
rozpačito 
vyzlieka , 
červená sa a 
čaká. 

· Už vas niekto 
niekedy 

prehliadal? . 
pýta sa opatrne 
lekár. 

· Prehliadal, · 
začervená sa 
dievčatko ešte 
viac · ale doktor 
ešte nie ... 

* 1 2 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
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SOU s trqjfÍrs ke P DPPŕnskl'J NonP_j 

Vsi / pri Olllnmo!Ji/kc RAZ a 

Vofk..o.;IIUlfJCII l . Id orf> [JOl ll., krt priiPžftos( 

žinko rtl kont~ ifi( ' ÍITl zríklnrlnrí -~ kolr1. 

pk 

U radné hodiny Geodezia Brati:>lava·mesto 

Peknó cesta 15. 834 05 Brat~lava 

pre o b yvotel'ov: 

pondelok : Bco · 12 ~;1; l Jnr . 17:.;.J 

~treda : 8r:o _ 12·n 

pre úrady: 
PO· PIO: 7i"X' · 9·' '': 13'"' · 15·" 

rei.: 281 001 

navštíviť !'ub ovo l'nú poda te l'ňu 
/poštu/ a na kupón s počtom bodov , 
ktoré chce uplatniť príslušnému 
/vybranému/ podniku alebo fondu 
vpísať jeho identifikačné číslo 

organizácie /IČO/. 

Po ukončení tohoto kola prvej vlny 
kupónovej privatizácie dostanú 
občania oznámenie, že sa stali 
akcionármi podniku alebo fondu u 
ktorého tento nárok upla tnil i . 
Zakrátko potom dostanú akcie. 

ra 

3 4 5 6 7 8 

E N E I C A 

Meno a priezvisko (firma): ..................... ... ............ .... . ..... ..... . 

Ulica: .................................................................... . 

Miesto: ......... ... ......... . ............. . . . ..... • PSČ ................. . 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... ....... · · ...... · · · · · · · · 
podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vyl os ujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

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

Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Dobierky 
zo Štúrova 

_ Vám eš te neprišla_ dobierka 
10 

Stú rova v cene 41 ,· Kcs? Bud"te ro a, 
Podaktorým však prišia už viackrá t · 

"Podarený zós lu pc o" firmy Ju l<? k. s 
1 

o .. Furchova 26, 586 56 Telč neúnovn~ 
~sobu je. pošty robotou a naivnvch. Ci 
nevinnych zakazn1kov svoulou 
ponukou. 
Ba liček síce obsahuje O J tov 0 , 

keramick ý zvonček . zapal'ovač 0 
úda jne oj píšťalku / tá väčšinou chýbat 
·ale spósob reklamne, kampane. ktoru 
si tento 'dobrák zvolil nie je v ;ú lade s 
etickými normami. 

O formách netreba pou čo var 

/ponukový list. katalóg .. ./. Tých41 ,· Kcs 
mnohí oželejú a tak "podnlkatel'ovi' 
porroly kvapkajú korunky. má zábavu 
a ' zábavu ' spósobuje. 

Takze pozor' Ak máte záujen1 0 
zvonček , zopol'ovoč. píšfalku. vie te 
čo Vos zo Štúrova éaká. Ak nie, nu; 
zásielku netreba ani prebrať. Pošlo JU 
•nusí vrá t iľ. 

Verme . že poštovné dastore spot' 
pk 

[l Krížovka l] 
VODOROVNE: 

Al Koniec tajničky; B/ Motorové 
vozidlo: meno prvého človeka : Cl 
Skr.pre biblický žalm; cesta 
vzdušným priestorom ; daruj : meter; 
Dl Mužské meno chorvátskeho 
pôvodu ; MPZ · Uruguay T 

Španielsko ; o jednu viac, ako jedna: 
E/ Volt ; polomer ; F/ Muž.meno 
nemeckého pôvodu; ŠPZ Poprad; 
základná číslovka ; GI 1 .000 kg; 
cez-skrz , po iatinsky : hnedý 
austrálsky pštros ; začiatočné 
písmeno abecedy ; H/ Meno 
bývalého futbalistu Brazílie; patriaca 
nám ; 1/ Bývalý obchod v Bratislave; 
druhá časť tajničky; stroj na 
stláčanie hmoty; 

ZVISLE: 

1 i Zvratné zámeno; začiatok 
tajničky; paskal; 2/ Opracovával koV 
za pomoci kladiva: vanád; tesla; 
domáce strážne zviera; 3/ Rieka v 
býv.ZSSR; kyslík; číslica; domáce 
meno Elemíra; 4/ ŠPZ Topol'čany + 
Trutnov; lis, po nemecky; 5/ Vel'ké 
nádoby; má byť na pive ; 6/ Domáce 
meno Adriany; priemer; MPZ 
Thajsko ; vlastil ; 7/ Vlastni!; MPZ 
Vatikán ; MPZ Rumunsko ; súčasť 
hlavy ; 8/ Nemecká predložka; tretia 
časť tajničky; akctová spoločnosť. 

J. JURČÁK 

DEVínsky EXpres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug . Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75 . Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia · DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9 ·osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14. Bratislava ·Devínska Nová Ves· 
z dvora (za póštou). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci 
Cena 2,50 Kčs . Vytlačil: Komprint spol. sr. o ., Stromová 9, 833 58 Bratislava . Registračné číslo : 103/90-R. 
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g,-10. týždeň 

one!i v ~l!ile 
na stanica v De
na opäť úradovala 
tel'ov psov • O 

čitel'ov, rodičov 
oly • Zoznámime 

kými časťami • 
rei a 

Vážení 
čit:at:elia 
Môcť tak žiť pokojný a spokojný 

život. Nie bez práce, nie bez 
starostí. Taký, aký si vieme 
predstaviť. Ani nehovorím, že 
zatial'. Pretože to zatial' môže trvať 
generáciu . A mo ž no ani 
nepreháňam . Zdvihnúť sa však 
môžme i my. l napriek všetkým 
"ciam" (lustrácie, reštitúcie ... ) . 

Keď Japonci dosiahli vysokú. 
životnú úroveň, nepamätám, že by 
im radili blízki , či vzdialení susedia. 
(A ešte k tomu nezištne) . 

Sami sa popasovali s problémami 
až prekonali sami seba. Žia l', 
mnohých až bieda prinúti. 
Presvedčí , že to, či ono musia, aby 
to prinieslo úžitok. 

Prečo človek musí byť 
nezamestnaný, aby si dokázal 
vážiť prácu? Prečo človeka musia 
okr?dnúť, aby dokázal pochopiť, že 
kradežiam treba vôbec 
zabraňovať? Prečo človek musí 
zaplatiť za rozbité vchodové dvere 
k!~ré on nerozbil, aby si zača'! 
vs1mať? 

Ozaj len systém donútenia nás 
Presvedčí? 

"Asi hej, ked' l'udová múdrosť 
Každý je strojcom svojho štastia" 
nepresvedčila. 

_Je to však zaujímavé, aby mňa 
niekto nútil. konať pre seba dobro. 

n 
Alebo musím najskôr dôjsť k poz· 
an1u? 

Ako dlho to trvá? 

Ako komu. 

SI
.NI ~ ceste k spokojnosti Vám ve l' a 

Ze lá 

vydavate 

DEVínsky 
·· EXpres 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

21. 2. 1992 Ročník: II. Číslo: 4. Cena: 2,50 

Prijatie 
na radnici 
Členov folklórneho súboru z 

Varaždína, ktorý účinko v al na 
výročnej členskej schôdzi 
Chorvátskeho kultúrneho spolku 
prijal v popoludňajších hodinách v 
sobotu 15.2.92 starosta mestskej 
časti Ing. Mar ián Jurčák. 
Predstavitelia súboru podakovali za 
pomoc, ktorú poskytli obyvatelia 
našej časti Chorvátom v Juhoslávii. 

Pravá veselosť nielenže 
neuberá z dôstojnosti 
ludskej, ale je l podstatnou 
podmienkou jej dokonalosti. 

~~._.1 . 
o 

Opäť Avana 
Vo štvrtok 13. februára opäť pretieklo 

odkalisko fmbiarne Avana v Devínskej 
Novej Vsi. V potoku Mláka sa valila 
čierňava. A riadne zapáchajúca . 

A zrejme pretiekla aj t r pezlivosť 
starostu našej mestskej časti , poslan
cov i obyvatel'ov obce 

Na stole radnice sa sic e kopia 

Znnc'ka. ktorá by mn/a šíril clo/Jré menn aj DePínskej Novej Vs i . /ltfonnál'le z 
Vo/ks 11 'ngenu !Jucl!í čo nevidieť praPidel'nr lff(vnrroDrd na .<icl! t'ltatelbv o činnosti 
tolwlo podniku ležiaceho v našom teritóriu. 

vyjadreni a . zápis nice , záznamy. 
ponosy. žiadosti. .. a najmä sl'uby. ale .. 
A ko sme sa vyjadrili v niektorom z 
predchádzajúcich čísel nášho 
časopisu: Po kia !' nebudú v potoku 
Mláka plávať živé ryby, dovtedy 
nemôže nastať spokojnosť. 
Chápať problémy možno deň , 

mesiac, možno rok. Aj to iba v našom 
prípade, keď berie me do úvahy 
možnosti a nemožnosti predc há· 
dzajúc1ch období. Va vyspelej krajine 

Snúnkap.k. 

by museli životnému prostrediu 
škodlivú prevádzku zasta vit' zo dňa na 
deň. U nás ... ? 

Takže opäť pretieklo. Výsledok? 
Opať sa príjmu záväzné opatrenia, 

opäť možno preteč ie, opäť sa spíšu 
zápisnice, opäť .. . 

Nuž iste vyriešiť tento problém sa ne
dá zo dňa na deň . (Okrem uzatvorenia 
prevádzky). Rieši sa však už niekol'ko 
ro kov . Kol'l<.o ich ešte bude? 

pk 

O prvej výstave nábytku v Devínskej' 
Novej Vsi čítajte v inzertnej časti 

B·P· TAXI 
72 55 55 

Presun 
Školenie o živnostenskom a obchodnom 

zákonníku , ktoré malo byť 8.2 .92 pre nedodtatočný 
počet záu jemcov (vzh l'adom na nájomné za 
miestnost) je presunuté na mesiac marec. Presný 
termín včas oznámime. 

DISPEČING 
NON STOP 

72 0328 
72 32 63 

Líščie údolie 59, 842 04 Bratislava 

o 

Právne 
poradenstvo 

Oznamu1eme všetkým spoluobčanom, že Miestna 
organizácia Strany demokratickej l'avice poskytuje 
právne poradenstvo k otázkam vlastníctva pôdy 
· prihlasovanie nárokov na pôdu v užívaní iných 
organizácií a podobne. 

Pravidelne každý pondelok v čase od 17.00 hod. 
do 19.00 hodiny v kultúrnom stredisku na lstrijskej 
ulici č:. 4. 

Právne poradenstvo sa poskytuje bezplatne. 



Veterinárna stanica 
ako aj výcvik psov. Máme záujem 
zisk ať do našich radov najma mladých 
chovatel'ov - majitel'ov psov, ktorí 
majú záujem svojho psíka naučiť 
aspoň zó kladný výcvik poslušnosti. Miestny úrad v Devínskej novej Vsi 

v rámci zabezpečovania rôznych 
služieb prijal návrh Základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
chovatel'ov zriadiť veterinárnu 
stanicu v obci. Ide o pomoc všetkým 
chovatel'om rôznych druhov zvierat 
v oblasti veterinárnej starostlivosti. 
Bude zabezpečovať poradenskú 
službu, očkovanie, ako aj 
samotnú liečebnú starostlivosť. 

Veterinárna stanica sa bude 
nachádzať v priestore požiarnej 
zbrojnice na lstrijskej ul. (oproti 
Miestnemu úradu) v devínskej Novej 
Vsi. Spočiatku budú ordinačné 
hodiny len v utorok od 16,30- 19,00 
hodiny V prípade záujmu sa 
ordinačné hodiny rozšíria k spokoj
nosti obyvatel'ov obce. 

Ako vetrerinárneho lekára si 
Miestny úrad vybral MUDr. Milana 
KOPČOKA, pracovníka ZOO v 
Bratislave. Má dlhoročnú prax v 
drobnochove ako aj v kynológii. 

Na Miestnom úrade bude k 
dispozícii zošit pod názvom 
"VETERINAR", kde môžu občania 
oznámiť ochorenie zvierat, vyžiadať 
očkovanie (napr. psov proti besnote, 
psinke, parvoviróze, mačiek proti be
snote, panleukopénii, králikov proti 
myxematóze, moru, vykonan ie 
skúšok na tuberkulózu a 
salmonelózu u hydiny, očkovanie 
prasiat proti červienke a pod. priamo 
u chovatela). Treba udať presnú 
adresu. Tiež je možné zahlásiť 

ochorenie, alebo sa poradiť priamo 
na veterinárnej stanici, ktorá svoju 
činnosť začala 18.2.1992. 

Členom Základnej organizácie 
Slovenského zväzu chovatel'ov a 
kynológie z Devínskej Novej Vsi, 
pokia!' sa veterinárnej službe 
preukáže členským preukazom, 
budú účtované nižšie sadzby pod l' a 
platného veterinárneho cenníka. 

Veríme, že u našich občanov -
chovatel'ov táto služba nájde odozvu 
a spokojnosť. 

Ing. Vladimír MRÁZ 
prednosta miestneho úradu 

Chovatelia 
psov 

v novej ~nologickej 
organizácii 

Po dohode s Miestnym úradom V 
DevínskeJ Novej Vsi začal pracovať 
prípravný výbor Základnej orga
nizácie Slovenského kynologického 
zväzu v našei obcí. Bude združovať 
všetkých záuJemcov - chovatel'ov 
čistokrvných plemien psov (mimo 
pol'ovných) resp. ďalšieh záujemcov o 
výcvik psov aj bez preukazu o pôvode. 

V našej obci je niekol'ko chovatel'ov 
· odborníkov, ktorí budú zabez
pečoval' poradenskú službu pre chov 

Prvé stretnutie záujemcov o členstvo 
v našej kynologickej organizácii bude 
v utorok dňa 10. marca 1992 o 19 oo 
hod. v reštaurácii na rohu lstrijskeÍ a 
Eisnerovej ulici V Devínskej Novej Vsi 
(v zasadačke na l. poschodí). Na toto 
stretnutie pozývame všetkých 
zl'!uJemcov o chov a výcvik psov z 
našeJ obce resp. z jej okolia. Na 
stretnutí obdržíte ďalšie informácie o 
činnosti našej kynologickej 
organizácie na úseku chovu a výcviku 
psov ako OJ veterinárnej starostlivosti. 

Ivan Ďurža 

Psi lacnejší 
Nie nel'akajte sa, zatial' nie u nás. 

,V prvom čísle Staromestských 
novín, ktoré hupkom, bez vel'kého 
ohlasovania, na ozaj profesionálnej 

Opäť ádež 
"Keď ti bude najtažšie, nebudeš mať robotu, nebudeš mať čo 

do úst, ch od' a pomôž dobrým l'udbm. Tí ta nachovajú, pomôžu 
ti.ll 

Tak vravievala stará mať, u ktorej som trávieval prázdniny. 

"Len nikdy nekradni", pripomínala mi. "Je to vel'ká hanba."Tá 
sa skutočne, najmä na dedine, dokázala niesť z pokolenia na 
pokolenie. 

"Rudo? (Mišo, Jožo, Fero). Ahá, to je ten, čo jeho starý otec 
ukradol v dvadsiatom druhom cukrkandel u Weisa." 

Zlodeji v tomto roku už druhýkrát kradli v kostole v 
Devínskej novej Vsi. Pred troma mesiacmi drevenú sošku z 
kaplnky, nedávno z kostola štyri sošky drevených anjelov. 
Primitív, ktorý sa nádejal, že zbohatne. 

Hanba už dnes nie je trestom. Preto okrem toho, že miesta 
ktoré lákajú zlodejov, by mali byť príslušne zabezpečené by 
mali vládnuť "primerané" tresty. ' 

Mrzí ma, že nehovorím o výchove. Dnes si už myslím, že 
najlepšou výchovou, pre podaktorých, je skutočne iba trest. 

pat 
snímka P. Krug 

"ch častiach 14. Petržalka 
15. Jarovce 

Mestskými časťami hlavného 
mesta sú: 

1. Staré Mesto 
2. Ružinov 
3. Vrakuňa 

4. Podunajské Biskupice 
5. Nové Mesto 

6.Rača 

7. Vajnory 
8. Karlova Ves 
9. Dúbravka 
Hl. lamač 
11. Devín 
12. Devínska Nová Ves 
13. Záhorská Bystrica 
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16. Rusovce 
17. Čuňovo 
ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI A 
ICH POSTAVENIE. 
Orgánmi mestskej časti sú: 
a/ miestne zastupiteľstvo, 
bi starosta. 

(pokračovanie na 3. strane) 

úrovni (bodaj by nie, keď ich 
skúsená Alena Damašková) 
na trh informácii v starom 
sme našli tento titulok. 

O našich štvornohých 

sa hovorí aj v našom regió 
Nariadenie Miestneho úradu 
o poplatkoch, majitelia hovoria. 
na jeho výšku. 

V starom meste starostka 
Miloslava Zemková hovorí 
skúsenostiach počas minulého 
Tie primäli poslancov zvážiť 
argumenty proti a výšku 
prehodnotili. 

Od 1.1 .1992 už dôchodca platí 
100,- Kčs ročne a majitel' psa 
skúškou minimálne zák! 
poslušnosti iba 300,- Kčs. 

Je to jeden z mála pop 
ktorým Miestny úrad priamo 

občanov a postihuje najmä 
rodiny. A iste obec z takto 
prostriedkov nezbohatne. 
celý rad aktivít, ktoré by 

mestskej časti vedeli urobiť 

lepší prospech, len n 
podnikateľské cesty, ktoré riešia 
nepostihuJÚ. 

Budú sa podnetom zaoberať aj 
poslanci? 

Vážená redakcia, 

v mene všetkých usilovných žien 
ktorým záleží na čistote naš 
domov. a ktoré vykonáv 
zaznávanú prácu upratovačiek, 
chcem poprosiť, aby ste vo H<>•onrnz 

dvojtýždenníku uverejnili moju 
bu. 
1./ k obyvateľom sídliska, aby si 

neznečisťovali vyhadzovaním 
padkov z okien a balkón 
svojich bytov, 

2./ k fajčiarom - robíte zakázané 
veci ak fajčíte vo výtahoch a ak 
odhadzujete špačky všade okolo 
seba, 

3./ k majiteľom rôznych predajní. 
Viem, že nie všetky domy na 
sídlisku sú upratované, ale tie. 
ktoré sú - neznehodnocujte tak, 
že pozametanú špinu z pred 
svojej predajne "šuchnete" do 
kúta čistého rajónu vedl'ajšieho 
domu, kde sa upratovačka stará 
o čistotu. Je to bezcharakterné. 

Ak každý bude dávaťpozor na seba 
a neporiadnika napomenie, čiže ak 
nebudeme l'ahostajní k svojmU 
okoliu, domu, blížnemu - určite 
nebude miesta v žiadnych novinách 
na sťažnosti, že je tol'ko špiny ... 

Začnime u seba. Prosím!!! 

J.M. 

"ci hodnotili 
žiadosti sú doložené potrebnými 
dokladmi osvedčujúcimi ich 

vlastníctvo k pôde. 
Okrem týchto žiadostí je 

podaných okolo 400 žiadostí o 

vrátenie pozemku alebo o 
úhradu nájomného, ktoré však 
nie sú doložené potrebnými dok

ladmi. 
Ako však hovoril predseda 

družstva Ing. Beleš, 
transformáciami by sa nemalo 
likvidovať po !'ro hospodárstvo, 

ale mali by vzniknúť podmienky 
pre skutočný rozvoj 
pol'nohospodárstva a rozvoj 

osobností podnikatel'ov bez 
ohl'adu na to, či sa rozhodnú pre 
individuálne hospodárenie na 
skutočne družstevnom princípe. 
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Katastrofické roky 
Bez nadsádzky možno 

povedať, že posledné dva .~~ky 
patrili medzi roky s najvyssJmt 
stratami poisťovní na celom 
svete. Najmä rok 1989 je možné 
nazvať"Rokom katastrof'. Počet 
prírodných katastrof s výškou 
škôd vyššou ako 1 OO miliónov 
US dolárov dosiahol počet 292 
prípadov a približne 1 O 000 l'udí 
prišlo pri týchto živelných 
pohromách o život, čo je však o 
niečo menej ako v roku 1988. 
Poisťovne vyplatili v katastrofick
om roku na škodách rôznym 
subjektom viac ako i 3, 3 miliardy 
US dolárov, čo predstavuje 
približne dvojnásobok suiTTý, 
ktorá bola vyplatená 
predchádzajúci rok. Zvyšujúca 
sa.koncentrácia poistených rizík, 
poistených subjektov a takto sa 
neustále zvyšujúca hranica 
prepojenosti doniesli svoje 
obete. Neustále sa meniaci 
charakter počasia prispel svojou 

mierou na zvýšenie prírodných 
katastrof. Frekvencia prírodných 
katastrof sa neustále zrýchl'uje, 
rastie počet škôd a s tým i výšky 
poistných plnení, ktoré dosahujú 
miliardových výšok. 

Hugo, Pasadena Lorna Prieta 
(San Francisko), Exxon Valdez 
sú mená charakterizujúce 
prírodné katastrofy tohto ob
dobia. Tieto štyri skutočnosti 
majú na svedomí škody a z nich 
vyplývajúce poistné plnenie vo 
výške 6,6 miliardy US dolárov. 
Aby sme na neho tak rýchlo 
nezabudli "Hugo" sa o rok pričinil 
pri svo jo m vy čí na ní v priestoroch 
Karibiku a Južného pobrežia 
USA o škod u vo výške 4, 1 miliar
dy US dolárov vo výške 
poistných plnení. Celková výška 
poistných plnení za rok 1989 
dosiahla výšku 13,7 miliardy US 

dolárov. 

O mestských častiach 
dokončenie zo str. 2 

ORGÁNMI MIESTNEHO 
ZASTUPITEĽ.STVA sú· 
a/ llliestna rada, · 
b/ komisie. 

Miestne zastupitelstvo zriad'uje 
~~~la potreby d'alšie svoje stále 

e o dočasné výkonné kontrolné a 
Ppo!adné orgány a určuje im náplň 

race. 

Miestne zastupitel'stvo vymenúva 

a odvoláva na návrh starostu 
miestneho kontrolóra. 

Miestne zas tu pite l'stvo je 
zastupitel'ským orgánom obyvatel'ov 
mestskej časti a orgánom 
samosprávy mestskej časti. 

Poslancov miestneho 
zastupitel'stva volia občania 
mestskej časti v priamych volbách 
na štvorročné obdobie. počet pos
lancov miestneho zastupitel'stva určí 
miestne zastupitel'stvo pred vol'bami 
tak, aby mal 

vysokointeligentný pane z Eis
nerovej 7, ktorý ste v sobotu 
i 5.2.92 po 18.-tej hodine hl'adal 
výchovnú metódu pre 
vydavate l'a DEVínskeho E
Xpresu za parkovanie pred 
Vašim vchodom. Skutočne iba 
tam bola skulinka, kde auto 
horko ťažko zaparkoval, aby o 
niekol'ko desiatok minút získajúc 
príspevok odišiel do redakcie. 
Poučili ste ho, ale nepomohli. 
Tým, že ste úplne odmontovali 
ventil na l'avom prednom kolese, 
ste neumožnili uvolniť miesto, 
ani ste neurýchlili presun 
materiálu do redakcie. 
Vyda vate l' ešte v nede l'u 
dopoludnia musel namiesto 
práce na tomto čísle, vymeniť 
koleso za rezervu a nechať 
vymieňať dušu, ktorá nevydržala 
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Krátky prehl'ad 1 o najvyšších škôd 
v rokoch 198911990 

(mil. US dolároch) 

Príčina Deň Krajina Škoda 

Hurikán Hugo 
15.-22.9. Karibik 4.11 o 

Výbuch v chem. fabrike 
23.1 o. Pasad ena 1.11 O 

Zemetrasenie LOMA PRIETA 
1 7.1 o. S. Francisko 500 

Silné mrazy 
21.-26.12. USA 500 

6XXON VALDEZ 

Havária olej. tankera 
24.3. Aljaška 423 

Zemetrasenie 
28.12. Austrália 396 

Explózia chem. tovární 
7.3. Antwerpy 382 

Víchrica 
3.-6.5. USA 380 

Víchrica 
15.-16.11. USA 225 

Požiar chem. tovární 
14.2. Verdingen 143 

al v mestských častiach do 3000 
obyvatel'ov 9 až 13 poslancov, 

bi v mestských častiach nad 3000 
do 20 000 obyvateľov 11 až 30 
poslancov, 

cl v mestských častiach nad 20 000 
obyvatel'ov 31 až 60 poslancov. 

Funkčné obdobie miestneho 
zastupitel'stva sa končí zložením 
sl'ubu poslancov novozvoleného 
miestneho zastupitel'stva. . 

V budúcom čísle prinesieme 
materiál o rozhodovaní miestneho 
zastupitel'stva. 

pokus odísť. 
Vďaka Vášmu porozumeniu, 

tolerancii a ochote pomôcť 
vychovávať, sa výroba časopisu 
trochu zdržala. Viem, že Vás to 
nemrzí a ste hrdý na svoj výkon. 
Nuž budem na Eisnerovu 7 
chodiť už len pešo. A doporučím 
tak aj známym. Aby nemuseli 
nadávať na chuligánov a neviem 
aké živly. Verte l'udkovia, sú to 
takí normálni Vaši susedia. Ak ho 
stretnete, neverili by ste. 

r 

Také malé zamyslenie 

Priznám sa Vám, že nemám čas 
sledovať televíziu. Možnosť 
rozšírenia programov na 24 alebo 32 
kanálov neurobila na mňa dojem. 
Iste nie som meradlom. 

Pamätám však na nedel'né 
rozprávky z rozhlasu, či sobotňajšie 
popoludnia s hrami pre mládež. 
Počúvali sme s napätím a naša 
obrazotvornosť mala dvere otvorené 
dokorán. Najsilnejšie zážitky však 
vyvolávali rozprávania starej mamy, 
po večeroch pri blikajúcom ohni 
starých kachiel. Príbehy pochádzali 
z okolia rodiska starkej. a my malí 
sme spoznávali život v rodnej zemi. 
Zdroje sa rozširovali, menili. 
zanechávali rôzne stopy. 

Televíziu začali nazývať ešte 
nedávno treťou supervel'mocou. 
Vtedy, keď zo zaznamenávate la 
svetových udalostí sa začala meniť 
na ich spolutvorcu. Dokonca mnohí 
tvrdia, a iste oprávnene, že mení 
svetovú kultúru a systém hodnôt. 

V hre sú peniaze. Pôvodná a 
vlastná tvorba žiada prostriedky na 
realizáciu. Ak ich niet, zostáva nákup 
od cudzích. Mnohé krajiny dovážajú 
viac ako 50% televíznych 
programov. Prílev zahraničných 
programov narúša národnú kultúru • 
berie jej priestor. 

Receptov ako nestratiť trvalé hod
noty, byť informovaný a hospodáriť s 
časom je niekol'ko. Každý sa s touto 
otázkou musí popasovať sám. Už len 
tým, že programy si vyberá a nes
tane sa otrokom tejto malej skrinky. 

pk 



[ ( ZOSOBÁŠILI SA l] 
Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

r 

Vlastimil Beseda a Ružena 
Čerňanová 
Anton Veliký a Vlasta 
Hadvigová 
Tran Thanh Tu an a Zuzana 
Dugová 

UVÍTALI SME 
DO ŽIVOTA 

Michal Straka 

Katarína Hrabovská 
Filip Granec 

r ODIŠLI 1 
i Z NAŠICH RADOV 

l Štefan Hupka l 
[ ( NAŠl JUBILANTI l l 

75rokov: 
Mária Paulová 
70rokov: 
Anna Kučerová 
Ján Encinger 

Káblová 
televízia 

a legislatíva 
V našich obciach i na jednotlivých 

sídliskách miest veľmi rýchlo pribúdajú 

televízne káblové rozvody. Okrem toho. že 

prístupňujú vefkému počtu domácností 

satel~né televízne programy, umožňujú 

tiež šírenie miestneho televízneho i 

rozhlasového vysielania. 
Pretože bolo potrebné prispôsobiť novej 

s~uácii aj legislatívu, od 1. októbra 1991 

platí vyhláška Federálneho ministerstva 

spojov č. 360. ktorá stanovuje podmienky 

zriaďovania a prevádzky televíznych 

káblových rozvodov. Vlastníci tých roz

vodov, ktoré sú už v prevádzke, musia 

požiadať Inšpektorát rádiokomunikácií o 

vydanie povolenia na prevádzku TKR do 

30. júna 1992. Káblovej televízie sa týka 

aj zákon 468/1991 Zbierky z 30. októbra 

1991 o prevádzkovaní rozhlasového a 

televízneho vysielama. 
Poradenské a konzu~aéné služby v teJtO 

oblasti poskytujú Novinársky študijný 

ústav a Slovenská spoločnosť pre 

káblovú televíziu. Adresa oboch 
inšlitúcií: 

Pionierska 4, 812 46 Bratislava. Tel.: 
07/45374, fax 07/40315 

IV-

Už tri a tridsiate stretnutie rodičov, 

učiteľov a priateľov školy otvorili riaditeľ 

školy Ladislav Jaško a zástupkyňa rady 

Eua Vargouá a. Ladisla.u Jaško 
privítali účastníkov stretnutia 

--, .. 

Orbarčntá 

rodičov Eva Vargová v sobotu večer 15. 
februára v budove školy na ulici Ivana 
Bukovčana. 

Ples sa vydaril. Hoci v úvode riaditeľ 
školy Ladislav Jaško hovoril o práci. Verí 
kolektívu pedagógov. v ich pracovtlosť, 
spravodlivosť a tvorivost'. A škole veria aj 
rodičia. Že detr nebudu iba pasívne 
konzumovať. ale aktívne prijímať. Potom 
ozaj môže vyrásť nová generácia. zdravšia 
po každej stránke. O plánoch školy v eko
programe sme hovorili v minulom čísle. 

Najskôr som myslel. že som na plese 
podnikateľov. Prišil však podporiť školu. 
V ďaka im. Aj všetkým priaznivcom. 
rodičom. usporiadateľom a pedagógom. 
Unisextet Mira Sedláka má v Devínskej uz 
meno. Program detí na začiatku však bol 
taký milý. že nik sa nehanbil za slzičku 
dojatia. Tanečný súbor Grbarčatá pred-
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viedol mimoriadne kultivovaný program s 

citom pre rytmus i melódiu. Mladučká Nika 

Krajčírová vedúca súboru. akoby úročila 

dlhoročné profesionálne skúsenosti. Iste 

talent vzorne pretavený v dobrých pod

mienkach. Nie menej príjemne prekvapil 

energický strigônsky tanec žiačok sied

mych ročníkov, pripravený Stankou 

Jurčákovou. 
,A tak 33. spoločenské posedenie 

pripravilo skutočne príjemný večer, pekný 

program. hodnotné ceny do tomboly. 

kvalitnú hudbu a milú obsluhu ako 

organizátori sfi.!bovali v pozvánke. Už 

dnes sa jeho účastníci tešia na to 

nasledujúce. 
pk 

Z uý;;tauy detských prá(' 

Tesne po uzávierke čísla sme dos
tali správu, že v sobotu 15.2. sa 
stretlo 150 l'udí na výročnej členskej 
schôdzi Chorvátskeho kultúrneho 
spolku. 

Okrem iných, pripravili členovia 
spolku v minulom roku Chorvátsky 
kultúrny festival, spoluorganizovali 
pomoc Chorvátom v Juhoslávii a 
založili jazykový krúžok, ktorého 
zámerom je zachovať tradičné 

Meniny v nasledujúcich 
týždňoch oslavujú: 
22.2 .-Etela, 
Romana, 
25.2.· Frederik, 
26.2.-Viktor. 27 
28.2.-Ziatica, 2 
1.3.-Aibín, 
3.3.-Bohumil, 
4.3.-Kazimír, 
6.3.-Radoslav. 7.3.-Tomáš 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok. sobotu o 1945 hod .. v 
nedeľu o 1 is a 194s hod. 

22.-23.2. TANGO A CASH (ŠUP) 
USA MN č.t. 

27.2. CAUSA WAROONCOV 
USA MN č.v. 

29.- 1.3. ZELENÁČ 
USA MN č.t. 

1.3. ZELENÁČ 
USA MN č.t. 

5.3. NÁVRAT DO MODREJ 
LAGÚNY (aj o tis h.) 

USA MP 12 č.t. 

Mládežnícke ~redstavenia: 
v sobotu o ti hod. (mimoriadne 
stvrtok) 

20.a 22.2. DUCH 
USA s.t 

29.2. OBECNÁ ŠKOLA 
ČES 

5. a 7.2. NÁVRAT OO MODREJ 
LAGÚNY 

USA č.t. 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 151s hodine. 

23.2. MÁRIA A MIRABELA 
V TRANZISTORII 
RUM. s.v 

1.3 O PRINCEZNEJ JASNÉNCE 
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI 
ČES 

POZNÁMKY: 

VSTUPNÉ - celovečerné a 
mládežnícke predstavenia 10.- Kčs 

detské predstavenia- deti 2,· 
dospeli 4.- Kčs 

s.t.. č.l. ........ slov .. resp. české 
titulky 

s. v.. č.v ......... slov., resp. česká 
verzia (dabing) 

tel.: 775 104 

názvy. Spolok úspešne 
tovali súbory Rosica a 

Na výročnej členskej schôdzi l 
nový výbor Predsedom spolku 1e 
Viliam podpredsedom 
Miroslav Encinger. 

V kultúrnom programe 
súbor Rosica a folklórny 
Varaždína. 

O NIKA 
NSKEJ NOVEJ VSI 

r'b'lli v 2. čísle nášho 
sme s u .• , 

pokračujeme v uverernovam 

Kroniky obce tak. ako JU 

kronikár, teda v pôvodnom 

hlymi kolkami, ale váč~inou 
~•-"'nno len mnohonasob

u a ornamentom 
ktorý bol do makkej 

hrebienkom. Tiež zaují
aj nájdené hrnce 

né, majú značne zúžené 
okrajom, ktorý nie je ako 

von vyhrnutý. V hra
jazdeckých ale aj iných 

vel'ml často vedierko, z kto
sa zachovalo pravda len 

a obruč, zväčša železné 
len málokedy bronzové. Sem 

J<Jádli podl'a pohanských zvykov, 
~ebo,hému rôznur;?otra:<,inu. N.ašli 
só Kosti z mäsa na)casteJSie ovci e
hO (hlava z barana), 112en~j 
konského, jelenieho a bravcove
ho. V niektorých ženských 
hroboch boli nájdené aj šperky, 
najma náušnice a korále ~ náhr: 
delníkov Vcelku ale hroby zenske 

1. kolo 
muži 

zimný turnaj 

D.N. Ves- Trnávka 1:1 
starší dorastenci 
D.N. Ves - Inter B 1 :4 

2. kolo 
muži 
vol'no 
starší dorastenci 
Rapid- D.N. Ves 6:2 

3.kolo 
muži 
D.N.Ves - Kablo 7:1 
starší dorastenci 
D.N.Ves -Doprastav 1 :5 

Ml! ži 
14

· kolo: TJ SAZ ONV "A" ·ŠK 
MIEROVÁK . . . . . góly o OLONIA 13.7 (0.3. 5.3. 8.1) 
l<a.dle'~V: 6-Kollár. 3-Záhorský. 2-
TJ Cik, 1-Drabant Paďour 8

AV BRATISLAVA "B". D p A-BUS 
góly D DNV "B" 6:10 (5:5. 0:3. 1 :2) 

NV: 6-Fritz, 3-Strnád R .. l-Grega 

15 k 
. Olo: HBC IPOS- TJ BAZ DNV "A" 

góly DN 12:5 (5:2. 2:1, 5:2) 
DpA:., V: 4-Kadlečík. l-Kollár 

·.,Us DNV "8" . 
AliK PEKNÍKOVA 4:7 (1 :2. 2:2. 1 :3) 

sú chudobné na šperky a 
podobne aj hroby detské. 

Kovania uliate z bronzu sú rázu 
takzvaného "keszthelyského", ko
vania zo strieborného a zlatého 
plechu sú zas rázu "byzantského". 

Najstaršie pamiatky na 
hrobitove novoveskom sú už na 
kruhu robené rímske krčahy. 

Našli sa tieto vzácnejšie nástroje 
a zbrane: dve železné sekery, jed
na motyka s výčnelkami po 
oboch stranách ucha, kópia, l'ah
ký oštep, sekerka so širokým 
ostrím, podobná terajším kolom, 
železné kladivo, dláto, obruče. 
Najzaujímavejšia je drevená figúr
ka, pobitá bronzovým plechom a 
podobne aj drevené vedierko s 
bronzovým držadlom a širokými 
bronzovými obručmi. Drevo, z kto
rého je vyrezaná figúrka vtáka a 
vedierko sa napustilo prístupom 
vody bronzovou patinou a preto 
sa zachovalo. Našlo sa aj kus krúž
kového brnenia, železný srp, zlaté 
náušnice, korále bronzové a 
pozlátené kovania. Na bron
zovom kovaní vidieť "grypsa" 
(štvornohé zviera s hlavou vtáka). 
V hrobe jedného vel'muža bol 
nájdený jednosečný meč, ťažký 
strmeň a vel'ká "fraucká" kópia s 
krídelkami po oboch stranách 
tul'ajky, devať pozlátených 
kovaní, z ktorých dve sú na 
pôvodnej, dobre zachovaneJ 

čiastočke kože (remeňa). 
Vo všetkých hroboch našli sa 

kostry a podl'a tvrdenia Dr Eisnera, 
sú to ostatky Slovanov a len v 
hroboch jazdeckých sú 
pochovaní v podstate Avari, ktorí 
boli pánmi karpatskej kotliny od r. 
568 po Kristovi, až do r. 799. Vtedy 
bola výpravami Karola Vel'kého 
ich moc celkom podlomená. 

Nie len na tomto mieste 
prichádzajú na povrch 
archeologické pamiatky, ale i na 
Grbe, Piesočníku a pozd(ž rieky 
Moravy. Pri stavbe Sokolovne za 
nádražím tiež sa objavili staré, 
neznáme hroby. 
Piesočník (Rovnica). Na troch 

terasách Piesočníku už v 
naistaršei dobe hradiatnei 

Ml url ý rnolocykloP!Í prctekôr z IJevínskr:f Vojtech Lednár (Miky ako mu 
PruPia ko/('[!Ot>la) or/i..:; ie{ ll lýcltlo dríoch na prPý tréning rio tallanskdw 
Mugelln otesloPcd noPú sln<f l!onrla US 12:0 (s motorom P!Jrobenúm t' 
roku l D!l2). S trénerom l'drom Balážom lak absolt>!{/tÍ prt•f> tréningoPé 
kilometre a prlpml'ln lukliku nu tm•é tofwročné preteky MojstroPstieo 
Európy. ktoré !Jwlrí l' .'ipunielskom ,Jereze 8. marca. pk 

góly ONV· 2-Strnád R .. 1-Eiiáš. Grega 

16. kolo· TJ BAZ ONV "A"· HC PEGAS 
13:8 (6:2. 2:4. 5:2) 

góly ONV: 3-FroneĽ... Nemec P .. 2-
Kadlečík. l-Kollár. Paďour. Záhorský) 

TEHELNÉ POLE· DP A-BUS ONV "8" 
6:12 (2:2. 3:3. 1 :7) 

qóly ONV: 6-Strnád R., 5-Fr~. 1-
Stíbraný 

DORAST 
1 O. kolo: TJ SAZ ONV- TEHELNÉ 

POLE "A" 3:9 (0:3, 3:1. 0:5) 
góly ONV: 1-Krásny, Dobrovodský. 
Glosík 

5 

11. kolo: HAN COP · TJ BAZ ONV 
10:9 (2:2. 5:1. 3:6) 

góly ONV: 3-Krásny. Chmeľa L. 1-
Nemec R. 

12. kolo: TJ BAZ ONV· 
TJ RYBALKOVA6:2 (1:1, 0:0. 5:1) 

góly ONV: 4-Nemec R., 2-Krásny 

ŽIACI 
14. kolo: TJ RYBALKOVA- TJ BAZ 

ONV 0:0 

15. kolo: TJ BAZ ONV- ZŠ HLBOKÁ 
11:3 (2:1. 4:1, 5:1) 

góly ONV: 3-Belágyi, 2-Šašík J., Runák. 
Chmeľa A., 1-Baďo. Jeck 

vypínalo sa rozsiahle predhradie 
mocného Devína. Dokazujú to 
archeologické nálezy" objavené 
Dr. Zavadilom a Dr. Simkom na 
piesočnom svahu. 

Tieto pamiatky boli najčastejšie 
v uložení druhotnom, ako 
sp1aven1ny z vyšších kultúrnych 
vrstiev. V hornej vrstve našli 
zvieracie kosti a črepy už z 
neskoršej historickej doby. V stred
nej vrstve boli nájdené črepy z 
doby hradištnej a v spodnej tretej. 
z doby rímskej Určite sa môže 
tvrdiť, ž.e na terasách Piesočníku 
bola osada obydlená nielen v 
dobe slovanskej, ale i predtým, v 
dobe rímskej. 

(pokračovanie v bud. čísle) 

V dňoch 7.-9. februára 1992 sa 
uskutočn ili Majstrovstvá Bratislavy 
v šachu dorastencov s otvorenou 
účastbu. Víťazom sa stal Hanes zo 
Slovana Bratislava s 8,5 boda pred 
oddielovým partnerom Castig
lionem, ktorý získal 7 bodov. Na 
tretom mieste skončil Andrej Stec z 
Devínskej novej Vsi hrajúci za Dunaj 
Bratislava. Umiestnenie hráčov 
Lokomotívy Devínska Nová Ves: 

17. Branislav JURČÁK 
21. Ladislav JURČÁK 
23. Jozef ZLOCHA 
27. Robert VERNER 

4,5 b. 
3,5 b. 
3,5 b. 
2 b. 

Reprezentanti našej mestskej časti 
príliš neoslnili výsledkami ani pred-
vedenou hrou. mj. 

Dňa 6. februára 1992 sa konala 
zakladajúca schôdza tenisového klubu 
"LOB" Devínska Nová Ves. Klub má 25 
zakladajúcich členov. Výbor pracuje v 
zložení: P. Mikovic · predseda, Dr. M. 
Žavic - tajomník. R.Jurčák - hospodár. 
Ing. A. Zlocha. Ing. M. Jurčák. Revízna 
komisia bude pracovať v zložení· Ing. 
Kočvara · predseda. Ing. Garajová, Ing. 
Šefara, CSc. 

Klub je samostatnounezávislou 
organizáciou občanov zabezpečujúcou 
rozvoj tenisu. Členom klubu sa môže stať 
každý občan. ktorý súhlasí s jeho 
stanovami. O jeho prijatí rozhoduje výbor 
na základe písomnej prihlášky. 

mj. 



VYUŽITE 
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, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zlavy: Pri 5 a viacnásobnom - 10% 
pri celoročnej objednávke 20% 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka -
Bratislava mesto 
č. 8249-062/0200 

Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVínsky EXpres- 84i 07 Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od i 4°0 do 
18°0 hod. 

Väčšie 

Priami investori, združujte sa! 
SPOLOČNE MÁME VÄČŠIU 

ŠANCU 
·Hoci investičné fondy mali byť len 

doplnkom priamych investícií našich 
občanov do akciových spoločností, 
doterajší priebeh kupónovej 
privatizácie ukazuje, že uvedené 
fondy majú domi-nujúce postavenie. 
Potvrdilo sa, že naši občania nie sú 
pripravení na samostatné roz
hodovanie pri umiestňovaní svojich 
kupónov. Nevedia, ako sa správať na 
vzni-kajúcom kapitálovom trhu a 
mnohí sa sami dopredu vzdávajú 
možnosti, aby sa to naučili. 

Združenie slovenských spot
rebitel'ov v snahe pomôcť riešiť túto 
situáciu ustanovilo Infor-mačný 
klub pre držiteľov investičných 
kupónov - pria-mych investorov. 
Klub chce slúžiť tým 
zaregistrovaným občanom, ktorí sa 
rozhodli investovať svoje body 
priamo do niektorého 
privatizovaného podniku. 
Individuálnym inves-torom bude klub 
bezplatne sprístupňovať potrebné 
informá-cie, rady a odporúčania, 
umožní im koordinovať postup a 
účinne brániť ich spoločné záujmy. 
, Každý, kto sa chce zapojiť do 

In ze 
rub 

Pozvánka 

01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04- Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predai) 
07- zoznámenia 
08 ·rozličné 

01- KÚPA 

e Kúpim väčší dom v ONV. 
Tel.: 778 803 

ED Kúpim hranoly dl4 m, dosky (môžu 
byť aj použité, ale zdravé), 
stavebné železo (voxor). 

zn. Na prestavbu 

02- PREDAJ 

firma MARKT • HOFF 

Vás pozýva na 
PRVÚ PREDAJNÚ VÝSTAVU 

NÁBYTKU 
v Devínskej Novej Vsi od soboty 22. februára 12°0 hod. 

do soboty 29. februára 12°0 hod. 

denne od 1 0°0 hod. do i 8°0 hod. 
(vrátane nedele i 6.2.92) 

(v prípade záujmu aj v predÍženom čase) 
Nábytok všetkého druhu (obývacie izby, spálne, detské izby, kuchyne) 

vystavené exponáty s mimoriadnou zl'avou, možnosť objednávok. 

MIESTA 

• DENOVA. miestny podnik. Dev. Nová 
Ves príjme do zamestnania: 
2 murárov 
2 vodičov-mechanikov 
4 pomocných robotníkov 
-kosačkárov 

1 zámočníka-zvárača 
5 brigádnikov na verejno-prospešné 
práce 
4 brigádničky na okopávanie a 
údržbu kvetinových záhonov 

tel.: 778-692 

• Odpredáme nakladač UNC 053. Cena 
max. 20.000,- Kčs. možnosť dohody. 
DENOVA. miestny podnik. Devínska 
Nová Ves. lei.: 778 692. 

05 ·BYTY 

1111 Kúpim v Devínskej Novej Vsi 1-2 
izbový družstevný byt, alebo byt v 
osobnom vlastníctve. Podmienka: 
telefón. Tel.: 777 632. 

111 Vymením 3-izb9vý družstevný byt 
v Petržalke na Sevčenkovej ul., za 
4-izbový v Devínskej Novej VSi, 
alebo v Dúbravke. Tel.:841939po 
18°0 hod .. 

" Vymením 3-izbový štátny byt v 
Petržalke /Háje/ za podobný v 
ONV. Tel.: 778 333 

činnosti tohto záujmového 
- či už vlastnou odbornou 
a námetmi, alebo len tým, že 
zvýšiť vlastnú informovanosť _ 
môže prihlá-siť na adre 
Združenie • slovenský 
spotrebiteľov, Stúrova 5, 811 
Bratislava, tel. 07/58597 od 16. 
Hl. hodiny. Podl'a miery 
budú v regiónoch vytvo 
Informačné strediská klubu p 
individuálnych investorov ešte 
prvým kolom vel'kej privatizácie. 

·IV. 

06 ·NEHNUTEĽNOSTI 

e Predám dom s väčšou 7;\h•~«~- .. ,,a 
Dvojizbový byt na výmenu n 

Adresa je v DE'IIE~~ 'l 

08 - ROZLIČNÉ 

e špeciálne semená 
palma, monstera, banánovn 
kávovník. ale aj cukina. uho 
kapusta. kaktus, petúnie - dostanete 
predajni 

O EVE X za poštou. 

e~ FOTOSLUŽBA 
Obchod a služby DEVEX ponúka 
vyvolávanie čiernobielych a '---'--·' ... LY!~m 
filmov. zhotovenie čiernobie 
farebných fotografií do formátu 
cm. fotografovanie spoločenských 
rodinných udalostí. 
Otvorené v pracovných dňoch 14°0 

-

1800 hod. 

e Šaty pre Barbie - opä!' v Devexe 

Ovocie - zelenina 

IS 
lstrijská 81 

ponúka 

e ovocie, zeleninu 
~trvanlivé potraviny 
• SEMENA kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-i 9. 00 

sobota : 7.00-14. 00 

o Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. 

e Predám motocykel 50 cm3
, úplne 

nový za 7500.- Kčs. Tel.: 776 973 

Záhradkárska predajňa 
u Valkoviča 

ED Predám práčku WM 66 a malú 
odstredivku. Cena dohodou. 

Tel.: 776 960 

• Predám šteňatá kaukazského 
ovčiaka s PP. Tel.: 0707/97132 

Zn.: výborný strážny pes 

e HOFFMAN R. -Opravovňa 
hodiniek. lstrijská 9 

Tel.: 775 401 

!il Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 27; 220 005. 

6 

ul F. CVečku č. 55 
prijíma objednávky na 

• sadbové zemiaky skoré 
• kŕmne zmesi 

do 28.2.92 

l 
l 
l 
l 

------------------

Hľadáte . , b . 
'J·emné prostredie, lacne u ytovame, pr1 . ? 

celodenné stravovanie. 

Hydrostav Bratislava 
Bellova 118 (konečná trolejbusu č. 213) 

využite naše priestory na: 
svatby 
promócie 
školenia 
posedenia 

pre Vás prípra~íme ~. Vaš~j spokojnosti 
Váš pobyt u nas spnJemnl: 

pobyt v saune 
masáže 
kozmetické ošetrenie pleti 

Príďte, presvedčte sa! 
tel.: 371 822 fax: 374 461 

l 
L----------------------~ 

Priemysel KATKA 
lstrijská 71 

ponúka 

- vál'andy s úložným priestorom 

v cene: 3200,- Kčs 

: 3300,- Kčs 

- skrinkové zostavy ELIN 

(možnosť objednať aj jednotlivé skrinky) 

- konferenčné stolíky 

v cene: 880,- Kčs 

: 890,- Kčs 

-drogériu, hračky, papiernícke potreby 

- indické šatky 

7 

Úžitkové a dekora~l 
S KL 

e sklenené misy a misky 

z varného skla simax 

e sklenené svietniky 

e olejové lampy 

e parafínový olej do olejových lámp 

(farby: červená, žltá, zelená, modrá) 

vhodné bytové doplnky pre Vás 

ale aj ako darčeky pri návštevách 

dostanete v predajni 
DEVEX 
za poštou 

NOVINÁRSKY ŠTUDIJNÝ ÚSTAV 
Vám ponúka publikácíe 

ADRESÁR PERIODÍK A VYDAVATEĽSTIEV '91 

Adresár obsahuje základné údaje o ústrednej. regionálnej a lokálnej tlači, 

vydávanej na Slovensku: názov novín, resp. časopisu, charakteristiku 

periodika, adresu redakcie, telefónne a telefaxové čísla, výšku nákladu, údaje 

o type periodika, formáte. farebnosti a inzertných tarifách (spolu 533 titulov). 

Ďalej obsahuje: 
-adresár vydavatel'ov a vydavatel'stiev tlače na Slovensku, 
- adresár reklamných agentúr a inzertných služieb, 
- abecedný register periodickej tlače, 
- reklamu a inzerciu redakcií, vydavatel'stiev aj podnikatel'ov. 

Cena publikácie je 80.- Kčs 

Hilda Holinová 

DETI A PROSTRIEDKY MASOVEJ KOMUNIKÁCIE 

Publikácia z výskumu 2200 detí a rodičov analyzuje vol'ný čas detí a 

prijímanie komunikačných prostriedkov. Osobitnú pozornosť venuje G,ítaniu 

kníh, periodickej tlače pre deti aj pre dospelých. Uvádza vývojové porovnania 

za posledných 20 rokov. 

Je určená pedagógom vo l'ného času. novinárom aj vyd ava te l'ským 

pracovníkom. 

Cena publikácie je 25,- Kčs 

Publikácie si môžete objednať na adrese: 
Novinársky študijný ústav 
Pionierska 4 
812 46 Bratislava 
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[ [---_K_rí_žo_v_ka_____,]] POZNÁTE MESTSKÉ ČASTI? 

Zákonom o hlavnom meste 
Slovenskej republiky bola Bratislava 
rozdelená na mestské časti, ktorých 
názvy sú ukryté v krížovke. Pre troch 
úspešných lúštitel'ov venuje starosta 
Mestskej časti ONV knihy. Vylúštená 
názvy mestských častí spolu s 
Vašou adresou zašlite na adresu 
redakcie DEVEXU. 

VODOROVNE: 
A/ rieka prameniaca na severnej 

Morave: mestská časť - sídlo 
Obvodného úradu IV.: malá špina: ruský 
súhlas: B/ sluha v cudzej reči; výraz tváre; 
mestská časť- sídlo dvoch najväčších 
futbalových štadiónov; domáce meno 
Barbory: C/ otázka na kval~u: mestská 
čas( so silnou maďarskou 
národnostnou menšinou; mäkká 
spoluhláska: D/ hviezda s chvostom: 
značka ruských automobilov: líščia diera; 
fakty: nalievaj ; koncovka ženských 
priezvisk: El rovnaké spoluhlásky; skratka 
televízie : časti siete ; donášal; časť 
elektromotora: F/krajinyv Arábii; zurvalec: 
cudzie ženské meno: r medzi rovnakými 
mäkkými spoluhláskami: súhlas ; G/ 

Objednávací lístok 

mestská časť - sídlo krematória; 
mestská časť s jazerom ~trkovec; H/ 
srdcová tepna; uprace hrabaním ; 
mestská časť, cez ktorú preteká Malý 
Dunaj; dedina: l/ zložená z troch ; zmysel; 
koniec slova čierni ; prírodný útvar; 
domáce meno O ~y; nie dobre; J/ postava 
z detského TV seriálu: akčný výbor; iba; 
druh hádanky: voda v tuhom skupenstve; 
K/ 2.pád slova rad: časové obdobie: 
deutérium; draslík; vodácky pozdrav; časf 
reči : vôňa: Ll spojka: mestská časť- sídlo 
firmy Volkswagen; zrieknutie sa 
manželstva; M/ miestnosť; centrálna 
mestská časť; príbuzná: vinohradnícka 
mestská časť; 

ZVISLE: 
1 l rub: český nesúhlas: prekážka; 2/ 

značka kotla: pôvodný obyvateľ Oceánie; 
orgán: 3/ cudzie ženské meno: maďarská 
nezávislá iniciatíva: os; 4/ plošná miera: 
cudzie mužské meno: zákaz: predložka; 5/ 
kilometer: sprístupňuje: mestská časť so 
starobylým hradom; 6/ známa opera; 
obchodno-technické služby : detský 
pozdrav: mesto vo Francúzsku; 7/ hlavné 
mesto Talianska bez samohlásky: nie 
široký: ruský bojovník: skratka staršieho: 
8/ čiara: malá záhrada; 9/ druh stavby: 
mestská časť - rodisko prezidenta 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Husáka; polomer; 10/ mestská časť s 
rázovitým folklórom; podmieňovacia 
spojka; samice jeleňov; 11 l autoznačky 
Rakúska, Nórska, Švédska; firma 
propagujúca tabakové výrobky; ?.pád 
slova breh: 12. predložka; krajská rada; 
ústredný výbor; ukazovacie zámeno: nie 
staré; 13/ Elena, Vlasta: tréma bez 
spoluhlások; malý živočích: žiara; 14/ 
zámeno: otec po domácky: k medzi 
rovnakými spoluhláskami: súvetie bez 
samohlások: 15/ legendárny čsl.stíhač: 
vlastnou rukou; vladári v Rusku; Leopold 
po domácky: 16/ sídelné útvary: 
dvojhláska; prikazuj: východ po nemecky; 
17/ hradala; zadunajská mestská časť
sídlo SI!.UK-u; 18/ tú po rusky; liter, 
sekunda; zadunajská mestská časť -
známa pôvodným chorvátskym 
etnikom; latinská častica; 19/ ukazovacie 
zámeno; počtom obyvaterov najväčšia 
mestská časť; popevok: 20/ zaoberajúci 
sa obíjaním: samohlásky slova hniloba: 
argón: obyvateľ Írska: 21/ koncovka 
zdrobnelin; civilná obrana; ukazovacie 
z~meno; niób; zlosť: 22/ palivo; biblické 
meno: susedská mestská časť s 
obchodným domom Prior; 23/ ad acta; 
Zadunajská mestská časť susediaca s 
Rakúskom; údaje: 

Meno a priezvisko (firma): .........................................•.......... 

Ulica: ...........•......................................................... 

Miesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ . . . ............ • •. 
Dátum: ................... . 

podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

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

Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Korenie živ 

Zo Záhoria 

Pani učitel'ka učá a zrazu sa k 
táhne smrad, jak kebys tchora 
Napíšú previnilcovi poznámku. 

Doma tata čítá: 

- "Váš chuapec ve škole prdzf 
smrdzí. 

Učíte/ka". 

Na to starý Vince k odpísau do 

"Neňuchat, učit! Tata" 

Ja aom ll nl6 nepovedal, ktd 
el 11 zobrala na pamiatku 
uter6kyl 

Rady 
pre domácnosť 
• Koberec osviežime , keď ho 

pretrieme kefou namáčanou v 
octovej vode. 

• Koberec pofŕkaný atramenom 
vyčistíme lak, že škvrny vytierame 
najprv horúcim roztokom kyseliny 
ci1rónovej a potom vlhkou handričkou 
namočenou v č istej vode . 

• Koberec so škvrnami od cukru. krvi 
vajec, kávy a pod. hneď dôkladne 
vytrierre handričkou namočenou v 
studenej vode. Ináč škvrny zaschnú o 
potom sa zle čistia . 

• Koberec zbavíme prachu a jeho 
farby osviežime, keď ho lícom 
položíme na čerstvo napadaný sypkÝ 
sneh a vyklepeme. 

• Nový kobe re c neklepeme o 
nevysávarre aspoň 3 až 4 mesiace. V 
tomto čase ho len na povrchu slabo 
zametáme alebo ho čistíme 
mechanickou metlou. Neskôr sa vlaS 
na povrchu dostatočne ušliape, už so 
nevyt'ahuje a môžeme ho normálne. 
ošetrovat: t.j. vysáva( prípadne aj čistil 
na povrchu saponátovou penou o 
pod. 

• Zablatený koberec vyt rieme 
hand ričkou namočenou v octovel 
vode a potom vys u číme čistou 
handrou. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava -Devínska Nová Ves
z dvora (za poštou) . Uzávierka čísla : v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kčs . Vytlačil: Komprint spol. s r. o ., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné číslo : 1 03/90-R. 
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11 .. 12- týždeň 

one& v ~l&le 

• prežije záchranny system 
Slovakia Alfa? • Anketa o tom, 
čo hnevá obyvateľov Devínskej 
• chvíl'ka s ortopédom 
• Prírodná lekáreň • Výher
covia krížovky 

Vážení 
čit:at:elia 

Deti majú za sebou jarné 
prázdniny a slniečko, 
štedrejšie ako po iné roky 
v tomto čase láka von do 
prírody, do záhrad ... 

Škola i život však podliehajú 
in~m meradlám. 

Caká nás toho dos ť . 
Družstevníci pripravujú 
transformácie /preto aj s 1\Jbený 
materiál prinesieme trocha 
neskôr/, podnikatelia sa chys
tajú založiť vlastné združenie 
na ochranu svojich nárokov 
a práv, ale aj pre lepšiu 
spoluprácu, ostatní h l'adajú 
svoje m iesto a premieňajú 
šance ktoré sa ponúkajú. 

O tom, že problémov a sta
rostí je dosť svedčí aj anketa, 
ktorú prinášame v dnešnom 
čísle. Nemala by byť posled 
nou. Len s pomocou občanov 
možno posúvať a riešiť 
Jed notlivé otázky smerom 
dopredu. Frfl'ať v krčme, na 
Ulici, či na schodišti nepomôže. 
Náš hlas musí nájsť adresáta. 
Dovtedy, dokial' sa nepohne. 

A hoci anketa len z časti 
naznačila, je tu, a hodne dávno 
~ezerva pre využitie vo i'ného 
casu mládeže . Hoci rodina 
Prvá formuje mladého človeka, 
Vo vyspelých kraj inác h 
1 spoločnosť vytvára pod
~lenky pre jej všestrannú 
vy_chovu, vyžitie, uplatnenie. 

Caká nás teda toho vei'a . 
tvVel'a tvorivých nápadov pri 

Orbe podmienok Vám želá 

vydavatel' 

DEVínsky 
· · · EXpres 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

6. 3. 1992 Ročník: II. 

Nie, lo nie j e s traš fcilo emf ro/Jol. 
V lakúcllto ocle !!ocl l a s lakúrnflo 

nástrojmi m usia často pracopa( 

záchraná r i sys té mu Slollakla 

A lfa. O ic l! exislenčnúc ll 

problérnocl! !> s ríčasnosti píšeme 

na 5 . strane. 
Snímka pk 

B·P· TAXI 
. 72 55 55 

DISPEČING 
NON STOP 

72 03 28 
72 32 63 

Líščíe údolie 59, 842 04 Bratislava 

Číslo : 5. Cena: 2,50 

Pozvánka 
podnikateľom 
Prípravný výbor Združenia 
podnikatel'ov Devínskej Novej Vsi 

pozýva podnikatei'ov 

na valné zhromaždenie 

dňa 25.3.92 o 18°0 

v svadobke kultúrneho strediska 
na rohu lstrljskej a Eisnerovej ulice 

program: schval'ovanie stanov 

volba orgánov 

organizačné otázky 

"Sp rávajte sa ekonomicky" počuť často 
f!1diť. Ako? Pýtajú sa mnohí. 
Cas jarných prázdnin, kedy školy zívajú 
p rázdnotou. využili v základnej škole na 
ulici P. Horova v Devínskej Novej Vsi a 
usporia dali vý$tavu nábytku. Takže ... 
~tačí napovedať:' 
Cítajte na s trane 4. 

Tex t a s n ímky Peter Krug 

Vyhrali 
Za účasti starostu našej mestskej časti Ing. 

Marián a Jurčáka sme vy losovali troch výhercov, ktorí 
správne vylúštili tajničky krížovky o mestských 
častiach . 

Vyhrali : A. šteňová, J. Smreka 1 

P. Suchánek, Krasnoarmejcov 14 

M. Pre isingerová , Spádová 7. 

Prosíme výhercov, aby si ceny venované staros
tom prevzali na Miestno m úrade lstrijská 49. 

-r 



INFORMUJEME 
OZNAMUJEME 

Drobničky 
z radnice 

• Miestna časť požiada Živnos
tenský úrad o zrušenie 
prevádzky Avana v Devínskej 
Novej Vsi vzh l'adom na 
porušenie živnostenského 
zákona, zákona o odpadkoch 
a pre nesúlad s koncepciou roz
voja miestnej časti. 
• Miestny úrad požaduje od firmy 
Stavocom · väčšie zhodnotenia 
územia /viacpodlažné garáže/. 
• Viacúčelové zariadenie na 
sídlisku Podhorské je už 
v správe miestnej časti a riešia 
jeho využitie. /Budú tam 
potraviny?/. 
• Nie nezaujímavou informáciou 
z Miestnej rady je zámer vybudovať 
v priestoroch terajšej betonárne /na 
Eisnerovej ulici pred viaduktom/ 
benzínové čerpadlo s kom
pletnými službami. Stavba bude 
zadaná pravdepodobne rakúskej 
firme ÓMV. 
• Bývalé priestory Jednoty -
domáce potreby na ul. M. 
Ma rečka budú využité. Pod l'a 
predbežných informácií budú mať 
rovnaký sortiment ako Jednota. 
Deň otvorenia predajne je však 
otázny. Nový maj ite l' pri s l'úbil 
otvoriť do dvoch mes iacov od 
podpísania zmluvy. Jednota však 
zatial' priestory neuvol'nila. 
• Miestna polícia bude 
umiestnená, pravdepodobne už 
v apríli v priestoroch Údržby 
bytového fondu na ul. l. 
Bukovčana. 

• Miestna časť má záujem získať 
nehnutel'nosti v priestoroch Stavin
gu š. p. /obalovačka/, ktorý je v 
súčasnosti v likvidácii. 
• Využitie tzv. dier vo vrchu "na 
skale" /popri ceste do Devína/. 
Možné využitie na skladové 
priestory ovocia, zeleniny, pes
tovanie húb a podobne. 

Ocl!mncírllurrlia "ponec lw( v póvocl twm stave". /ní cl! ctí ''!J<'Lstlf. oclstrcínlf. Po/om 
l polámané konáre. 
Pôt~oclný stali. ako tvrdia starší oiJvvvtella Devínskej Nouej Vsi. to IJotí pasienk!} 
okolo rle k!J Moravv. /1)([ t•<'asocll železnej o po nv V!Jrcístol lesopark. Z nánosov zeme 
a semien P!Jmstatí krík!J. stromv. lllíšliii!J. Pol!ranit'ncí strcíž strážila. štvrldsrd 
rokou vznikala "panenská" prírodn. 
Ako sa teda rozl!odtuí? Poneclw( póvoclný stav. zachova( "panensl<~í" prirocln . 
ale !Jo odstráni( aspo(r poliuncuré a oyvrátené stromy? 

pk 
s nímka autor 

Kontrola v samospráve 
Ustanovenie § 18 zákona o obec

nom zriadení často vyvo láva 
predstavu. že kontro lu v obci vy
konáva len hlavný kontrolór. Z hl'adiska 
orgánov obce má najvyššie pos
tavenie obecné zastupitel'stvo a s tým 
súvisí aj jeho oprávnenie na kontrolu 
všetkej činnosti, ktorú riadi. Predstava. 
že by obecné zastupitel'stvo ako 
zastupitel'ský zbor obce /an bloc/ 
vykonávalo kontrolnú činnosťv nejakej 
oblasti je však nereálna, preto obecné 
zastupitel'stvo podl'a § l O ods. 2 /ale aj 
§ 15/ zákona zriaďuje podl'a potreby 
ďalšie stále a dočasné orgá ny. 
vrátane kon trol ných orgánov 
/komisií/. Do úvahy je potrebné vziať aj 
ustanovenie § 25 ods. 2. písm. e/, 
podl'a ktorého sú poslanci oprávnení 
zúčastňoval' sa na previerkach, na 
kontrolách, na vybavovaní sfažností a 
oznámení, ktoré uskutočňujú orgány 
obce. 

Okrem vyss1e uvedených 
kontrolných subjektov umožňuje zákon 
vytvorenie funkcie hlavného 
kontrolóra. 

obcí 
Treba však pripomenúť, že 

pôscbnosť kontrolóra obce, upravenú 
v§ 18. je hlavný kontrolór oprávnený 
vykonávať bez akýchkol\lek ďalších 

úkonov a príkazov alebo poverenia na 
kontrolu. 

Pri vykonávaní svojej činnosti sa 
hlavný kontrolór riadi z á kon om o 
obecnom zriadení a všeobecne 
záväznými nariadeniami obce. 
Pravidlá pre hlavných kontrolórov obcí 
nie sú upravené v Žiadnom právnom 
predpise. a preto je potrebné vydať 
všeobecne záväzné nariadenie obce. 
ktoré by riešilo pravidlá kontrolnej 
činnosti. 

on 

Laik 
• nerozumie 

Cyklistický chodník Devín • 
Devínska Nová Ves verejn0 , f 
privítala. Nielen cyklisti, ale ej 
turisti a rekreační výletníci. človek 
sa prejde po pevnom podklade 11 
prírode, neohrozuje premávku ne 
ceste bez chodníka a aj motoristi 
majú lepšiu situáciu. 

Laik nepochopí, že stavba bola 
postavená nelegálne, a teda ... 

Vybrali sme pre názorno sfz listu 
Mestského strediska ochrany 
prírody na Cukrovej 1 O. 

Prínos cyklodopravy v Bratislave je 
nepopierate lhý, avšak budovanie 
nových cyklotrás podl ieha právnym 
predpisom. 

V súvislosti s vyššie uvedenou ak
ciou ide o nevhodn ú stavbu v danom 
priestore. Naše námietky sa vztahujú 
v prvom rade na použitý povrchový 
materiál - asfalt. 

Zásadne nesúh lasíme s 
legalizovaním chodníka v súčasnej 

podobe. V zmysle štúdie 
"Ekologického hodn ote nia 
a sanovania územia alúvia rieky 
Moravy na území hl. mesta Bratis· 
lavy", ktorú na našu požiadavku 
vypracovala SAV, doporučujeme 

riešiť túto výstavbu nasledovne: 

Povrch cyklistickej trasy sa nebudP. 
upravovať, ale nechá sa zaniknúť 
prirodzenou cestou. Prípadná ob· 
nova chodníka sa môže uskutočn iť 
len po konzultácii so Štátnou 
ochranou prírody a to prirodzenou 
úpravou bez spevňovania asfaltom. 

Nuž šalamúnske rozh odnutie, 
ktorému ozaj laik nemôže rozumief. 

r. 

O mestských častiach 
dnes o miestnem zastupiteľstve. 

Miestne zastupitel'stvo rozhoduje 
o na jdôležitejších otázkach 
miestneho významu, najmä: 

a/ prijíma, mení alebo ruší 
nariadenia mestskej časti, 

bi schval'uje organ izačný poriadok 
samosprávy mestskej časti, 

cl rozhoduje vo veciach týka
júcich sa nakladania a 
hospodáren ia so zvereným 
majetkom a so zverenými 
finančnými zdrojmi, nadobud
nutým majetkom i vlastným 

majetkom získaným vlastnou 
činnosťou, schval'uje najdô
ležitejšie úkony týkajúce sa 
tohto majetku a finančných 
zdrojov a kontroluje hospodárenie 
s ním, 

dl rozhoduje vo veciach týkajúcich 
sa ochrany a tvorby životného 
prostredia mestskej časti, 

el schvaľuje rozpočet mestskej 
časti a jeho zmeny, kontroluje 
jeho čerpanie a schva!'uje 
záverečný účet, 

(pokračovanie v budúcom čís le) 

2 

"Pravdaže nás zvečnlte. Veď našl štvomohí priatelia sú naozaj krásavci ,.a 
poh l'a.danie. Mcíme Ich rlaclue 11a vodítkach a sú poslušní." A čítali ste chlapci 0 

uovej k!Jnologlckej organizácii, kde IJuclúposkytova(poraclenskú slttžbu a výc~llc? 
Príd'te v utorok l O. marca do zasadaČk!J na I. poschodí o 19°0 hod. clo reštauracle 
na rohu lstrljskej a Elsnerovej. 

Anketa • Anketa • Anketa • Anket~ 

čo Vás páli, čo V ~s hnevá 
• Anketa + Anketa 

Vsi Takéto otázky ~me polofili v Devínskej Novej 
. l'ký m nas tm spo u- . 

nt~koom zaujímalo nás aj, 
obca,n obc. hody a s lužby im Priemstavu.:, alebo neviem 
ktore • . 'b ·, odkial'. Celá Opletalova ulica je 
v našej mestskej eastl chy aJU. stále zašpinená a nemá to kto 

Manželia o. - sídlisko . ' 
Podhorske . k 

H Va, nás neponado na 
- ne . ť 

'dl. ka' ch Tá l'ahostaJnos 
Sl IS · ť l' d' ezodpovednos u ~ 

N
a nd.la si váž iť už upravene eve , . 

1 
.• ky 

plochy, veď su tu ~J a~IC . . ' 
pieskoviská , lhnska . .. Ľ.udla 

odstrániť. 
A zo služieb čo ma hnevá? Nie 

je tu sortiment . Okrem 
najzákladnejších potravín tu 
človek nekúp i kancelárske 
potreby, polotovary a chýba 
komplexné zabezpečen i e 
služieb . Napríklad čistiareň 
a práčovňa by bola prepotrebná. 

• pán š.š. -
Kostofné 

Nové sclwdište na Eisnerovej. Už len zatrávniť 
priestory okolo a uenne, že po prachu nebude ani 
chý r u. 

- Severné vetry, 
čo , stále dujú 
v Devínskej, ženú 
všetky smeti zo 
sídliska na Eis
nerovu . Myslím, 
že by pomohlo 
ohradiť priestory 
okolo smetných 
nádob s itami, 
alebo pletivom 
a tým by sa za
medzilo lietaniu 
papierov po síd
liskách. 
• S.J. - lstrijská 
- Nedostatok sor
timentu. Chýba chod ia krížom krážom. Miestny 

úrad je voči tomu l'ahostajný. 
Podl'a mňa by mala byť nejaká 
čata, ktorá by sa starala o čistotu 
a udržiavanie poriadku. Nezod
povedných znečisťovatel'ov by 
mali po· ku t o vať . Aj keď v 
začiatkoch by to znamenalo viac 
kontrolovania. 

Nedávno tu vysadil i stromky 
a už sú niektoré polámané. Tá 
l'ah~~taj~osť l'll:lí k prfrode je 
zarazaJuca . Mnohí napríklad 
parkujú na trávnikoch. To by sa 
mal? bez pardónu pokutovať. Na 
~~~~~ J. Smreka č . 22, ako je 
s~olka, tam parkujú autá stále na 
travn1ku. 
~lebo_ teraz robili výkopy pre 

kablovu televíziu. Terény mali 
daťd? pôvodného stavu. Pozrite 
~a vsak na to. Ako to vyzerá? 
Pam sa nebude dať ani kosiť. 

entaze firma iste vyfakturovala 
a som zvedavý kto to teraz 
upraví. ' 

Na sídlis ku chy'ba obchod 
s dom ' · · 
víná ac~m1 potrebami. Potra-
• Mm ~hybél: konkurencia. 
_V Ď B~nova- s!dlisko Kostolné 
p t evlnskeJ chyba sklenárstvo. 
a 

0 
rebovala som sklo na stôl 

• ~~s~1 sme ísť do Dúbravky. 
- N . · .. N. - Kal ištná · 
do~~~~~ ma _hnevá vývoz smetí 
stále ea u pn tehelni. Cesty sú 
ktor , zn~c lstené od nečistôt, 

e su vyvážané buď z 

napríklad predajňa s kom
pletným papierníckym tovarom. 
Pre deti i pre dospelých. Baliace 
papiere,tapety, kancelárske 
potreby, rysovacie a papiere na 
malbvanie a podobne. 

V potravinových obchodoch je 
slabý výber a tiež ceny sú '-!yššie 

ako v meste. 
Konkurenciu v sortimente 

ovocie-zelenina je už cítiť. Je 
väčší výber a aj ceny sú tejto 
situácii prispôsobené. 
• L. Mravec- sídlisko Stred 
- ČO ma hnevá? Nedokončené 
terénne a sadové úpravy sídliska 
Stred. Tiež deti, keď chodia na 
telocvik /aj dve tri triedy naraz/ na 
ihrisko nášho sídliska, aby mali 
riadny dozor. Nie sedieť a fajčiť 
a deti si robia čo chcú. 

Zo služieb mi chýba napríklad 
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slušné pánske holičstvo. 
• Pani V.B. - Kostolné 
- Hnevá ma 1'ahostajnosť l'udí 
k prostrediu, v ktorom žijú. Tých 
veľa smetí, počarbané domy, 
potrhané plagáty. 

V Devínskej je zlá obchodná 
skladba. Je jednotvárna, zrejme 
chýbajú väčš ie investície. Na 
sídlisku chýba obchod s prie
myselným tovarom. Nevyhovw 
otváracie hodiny. Len od 10 · 
len do 13°0

, vol'né pondelky ... 
zatvorené pre chorobu, 
dovolenky, sanitárne dni. Viem, 
že aj to je nutné, ale vyriešila by 
to väčšia konkurencia. 

Povedzte, čo zo služieb 
pomáha ž~nám. Ponuka je 
vel'mi úzka. Clovekči chce alebo 
nechce musí chodiť do mesta. 
• T. Malá - Kalištná 
- S čím som nespokojná 
v Devínskej? · 

Hnevá ma nedbalosť l'ud í pri 
vynášaní odpadov. Tiež som 
nespokojná s otváracími 
hodinam i obchodov. Tie 
obedňajšie prestávky, pre
beranie tovaru, sanitárne dni, 
rev1z1e a celopodnikové 
dovolenky. To sa nedá vyriešiť? 

Zásobovanie ma úplne 
vyčerpáva. Za deň treba ísť do 
obchodu aj trikrát, aby som dos
tal.a všetko, čo potrebujem. 

Propagácia už existujúcich 
služieb i obchodov je mizerná. 
Človek nevie an i ko l' ko ich je, kde 
sí.dlia, otváracie hodiny, a lebo 

ich telefóny . Malé tabu l'ky 
nestačia. Neviem prečo firmy 
a podnikatelia nevyužívajú vaše 
noviny. Ale pravidelne 
a opakovane. Alebo či by nemal 
výjsť nejaký kompletný katalóg 
služieb a obchodov v Devínskej. 

A čo chýba v Devínskej? 
Zo služieb: holičstvo a detské 

kaderníctvo, čistiareň odevov, 
práčovňa , oprava hodín, elektro, 
hračky, kozmetika. Sporitel'ňa -
celotýždenne a rozšírenie jej 
služieb o banku. sporožíro, 

devízové služby atď. Ďalej 
zdravotná po hotovosť /aj 
súkromná/ a lekáreň s celoden
nou prevádzkou. 

Na ve l'mi slabej úrovn i je 
v Devínskej kultúra. Na novom 
síd lisku chýba kino, divadlo 
v Devínskej ešte nebolo 
/organizovať aspoň hosťovanie/. 
Rovnako by sa dalo organizovať 
kultúrne podujatie pre deti, 
bábkové divadlo a podobne. Ani 
na výstavu nepamätám a pritom 
aj v Devínskej vraj existujú umel
ci, výtvarníci. Propagácia kultúry 
vôbec v Devínskej je na mizernej 
úrovni. 

Autobus č. 121 by mal 
premávať aj v sobotu a v nedel'u. 
• Jana V. - Podhorské 
- Toho, čo v Devínskej chýba je 

Toto predstavuje celú ponuku 
kultúry? 

vel'a. To čo existuje je utajené. 
Človek iba náhodou objaví nový 
butik, alebo prevádzkareň . 
Neviem či podnikatelia sa boja 
návalu zákazníkov, keď nedajú 
o sebe vedieť. Chýba potom 
väčšia konkurencia. 

Absolútne absentuje v De
vínskej kultúra. Okrem kina, čo 
je ďaleko, človeku nik n i č 
neponúka. Pritom obyvatelbv je 
tu prinajmenšom ako v malom 
meste. V Devíne otvorili nový 
kultúrny dom a hneď ponúkajú 
pravidelne programy . A tu? 
Písali ste o centre pre kultúru ale 
pre koho? 

Nuž nazbieralo sa nám 
názorov neúrekom hoci sme 
oslovili iba niekol'kých 
obyvatel'ov. Iste dali podnety 
kompetentným, ale aj 
budúcim podnikatel'om akými 
cestami sa uberať. 

Anketu nekončíme. Vaše 
podnety a návrhy radi 
uverejníme. 

Anketu pripravil pk 

Pesimista je človek, 
ktorý postavený pred 
dve zlá, vyberie si obe. 

HUB BARD 



Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
· matrika Devínska Nová Ves: 

[ 

Ladislav Zemko a Dana 
Záhorská 
Patrik Óller a Eva Ch renková 
Martin Balogh a Unda Óllerová 
Štefan Kurilla a Miriam Hullová 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

Vendelín štujber 
Štefánia Preisingerová 
Ján Mac 

l 

[l NAŠl JUBILANTI J] 

70rokov 
Emília Častulíková 
Tomáš Štepánek 

Pod horsk~ 
a Kostolne 

Na základe záverov mestskej 
rady, vo februári t. r., prerokoval 
primátor mesta Bratislavy, za 
účasti starostov mestských 
častí, návrh programu realizácie 
bytovej výstavby, občianskej a 
technickej vybavenosti v roku 
1992 v Bratislave. 

Mestskej časti Devínska Nová 
Ves sa týkali nasledujúce údaje. 

predpokladaný ročný objem: 
19,592 mil. Kčs 

z toho sídlisko Podhorské: 
16,692 mil. Kčs 

sídlisko Kostolné: 
2,500 mil. Kčs 

PODHORSKÉ: 

·dokončiť te locvičňu Základnej 
školy do 02.92 

·dokončiť areál Základnej 
školy do 08.92 

·Materská škôlka a detské 
jas le· kolaudačné rozhod
nutie vydať do 28.2.92, 
ukončiť postupl'1e do 07.92 

·Zdravotné stredisko · vydať 
kolaudačné rozhodnutie do 
28.2.1992, ukončiť postupne 
do 07.92 

·CO kryt dorieš iť ďalší postup 
a predaj objektov do 28.2.92 

KOSTOLNÉ: 

·dokončiť sadové úpravy do 
07.92 

r 

Výstava nábytku 
Pripravili sme teda čitatel'om 

prekvapenie. Už na prvej strane 
minulého čísla sme avizovali o 

prvej výstave nábytku 

v Devínskej, na šiestej pozývali 

a .. . v tlačiarni vypadol text, kde 

vlastne výstava bude. A tak sme 
mali doma rušno ako v telefónnej 
ústredni a vysvetl'ovali, že 
výstava je v škole na ulici P. 
Ho rova. 

O tom, že bola vydarená 
netreba pochybovať. Denne tam 

prúdili desiatky návštevníkov, 
mnohí si vybrali hneď, mnohí 
uzatvorili dohody, objednávky. 

Ospravedlňujeme sa majitel'ovi 
aj v mene tlačiarne a chybu 
chceme napraviť aspoň 
informáciou pre záujemcov. 
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Firma MARKT-HOFF. má 

predajňu v Zohore a v 
Rohožníku . Záujemcovia o 
nábytok sa môžu informovať aj 

telefonicky na č. tel. 962 39 v 
čase otvorenia predajne od 8°0 

do 1630 hod. 

Upozorňujeme zauJemcov, že 
môžu uplatniť objednávky aj na 
sólo elementy kuchýň KAMILA. 

pk. 

snímky autor 

Nezabudnite-
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 
7.3.-~omáš, 8.3.-Aian, Alana 
/ MDZ/ , 9.3.-Františk~t 
10.3.-B ranislav, Bruno' 
11.3.-Angela, Angelína' 
12.3. -Gregor, 13.3. ·Vlastimil' 
14.3.-Matilda, 15.3.-Svetlana' 
16.3.-Boleslav, 17.3.-J:.ubica' 
18.3.-Eduard, 19.3.-Jozet' 
20.3.-Víťazoslav. ' 

Program 
kina 

DEVÍN 

-

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 

hod. v nedel'u o 1i5 a 1945 

hod. 
7.-8.3. KOMANDO /ŠUP/ 

USA s.t. 
12.3. INDIANA JONES A 
POSLEDNÁ KRÍŽOVÁ 
VÝPRAVA/aj o 1i5 h./ 

USA č.v . 
14.-15.3. PREMENA 

USA č . t. 
19.3. AIR AMERIKA 

/ŠUP/ USA st. 
21 .·22.3. POLICAJNÁ 
AKADÉMIA č . 6 USA č . t. 
26.3. SMRTONOSNÁ 
PASCA l. /ŠUP/ USA s.t. 
28.-29.3 . SÁM DOMA /len o 
1715 h./ USA č.v. 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu /mimoriadne aj vo 
štvrtok/ o 1 i 5 hoh. 
5.-7.3. NÁVRAT DO 
MODREJ LAGÚNY 

USA č.t. 
12.-14.3. ROBIN HOOD 

USA č.t. 
21.3. BOHOVIA MUSIA 
BYŤ ŠIALENÍ ll. 

AFR./USA č.v. 
28.-29.3. SÁM DOMA 

USA č.v. 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 1515 hod. 
8.3. KRÁSNA VARVARA 

SNŠ č.v. 
15.3. CHLAPEC S VEĽ.KÝM 
PSOM NEM.&~ 

22.3. ŤAŽKOSTI S 
DOMINIKOM SNŠ s.v. 
29. 3. DAVID A DANDY 

POĽ..s.v. 

Poznámka: 
VSTUPNÉ: celovečerné a 
mládežnícke predstavenia 
1 0,· Kčs 
detské predstavenia· deti 2, · 
Kčs; dospelí 4,· Kčs 
s.t., č.t. .. . slov., resp. české 
titulky 
s.v., č.v : ... slov., resp. česká 
ve'rzia /dabing/ 
Tel. : 775104 

KRONIKA 
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

s ľúbili v 2. čísle nášho Ako sme .• . 
. okračujeme v uvereJnovam 

časopiS u, P k k · . . Kroniky obce ta , a o JU 
zap!SOV z • . al kronikár. teda v povodnom 
zaznamenav 

znení. 
Dnes prinášame 9. časť 

Na poslednej terase Piesočníku 

1209 
m nad morom/ nad samou 

"' Smutne 
cestný záchranný systém 

S~ovakia Alfa .. v exi_stenčno~ 
ohrození • Opať na mch zabudli 
• Prežije? 
Existuje ni eko l'ko z ách ranných 

služieb: banská, ~etecká, vod~á •. 
požiarna, horska, zdravotna 1 
veterinárna. 

p0 cestách sa však pohybujeme 
všetci. Tisícstopätäesiatjedenkrát 
zasahovali členovia cestného 
záchranného systému Slovakia Alfa 
pri vlaňajších dopravných nehodách. 
z toho v 291 prípadoch vyslobod
zovali zranených, 38-krát hasili 
horiace autá, poskytovali prvú 
pomoc, odťahovali, odstraňovali 
poruchy. 

Kol'ko životov zachránili? 
Zasahovali na dvadsiatich mies

tach Slovenska. Matematicky sa 

v 

Moravcu, bolo hradište prvé. Cez 
toto hradište viedla stará cesta 
na Devín. Tak zo severnej,ako i 
južnej strany bol í silné brány, 
ktorých stopy sú vo valoch ešte i 
dnes viditel'né . . 

Druhé hradište stálo na strednej 
terase /251 m na.d morom/. 
Spočívalo na tenkých pieskov
cových vrstvách, ako doskách, 
pod nimi je mohutná, až pod 
úroveň prvého hradiska 
siahajúca vrstva miocenného 
piesku, plného mušlí a morských 

nedá vypočítať, že ten, ži onen zásah 
znamenal tolko, či tol'ko. Ľ.udský 

život je predsa nedocenitel'ný. 

Trhový mechanizmus /trhový?/ 
zasiahol však aj túto oblasť. Už vlani 
hrozilo, že záchrat:tný systém jed· 
noducho zrušia. Hl'adali sa peniaze. 

Tažko v príprave ... 
Ešte stále je dostatok času na 

prípravu na 2. ročník Devínskeho 
duatlonu. 

Pripomíname to preto, lebo v 
Devínskej Novej Vsi je vel'a mládeže 
/3. z?kladné školy/ a práve tento 
rocn1k bude zaujímavý rozšírením 
sútažných kategórií. 

Pripravovať sa môžu žiaci už od 

17. kolo: 

prvých ročníkov· 6·1 O roční. 

Jednotlivé kategórie: 
A · žiaci l /1 -4 ročník/ 6-1 O roční 
B ·žiaci ll /5·6 ročník/ 11-12 roční 
C ·žiaci Ili /7-8 ročník/ 13-14 roční 
O ·mladší dorastenci 15-16 roční 
E ·starší dorastenci 17-18 roční. 

Bratislavská liga 

D)'NAMO RAČA- TJ BAZ ONV "A" 6:5/1:1,1:3,4:1/ 
goly DNV: 3-Kadlečík, 1-NEMEC P., Križáni 
O~ A·BUS ONV "B" . SUPER STAR 8:5 /3:3,3:2,2:0/ 
~8 YkDNV: 4-Fr~z. 2-Strnád R., 1-Potisk, Tobolák 
T · olo: 
~ BAZ ONV "A"· HOK NIVY 19:8/4:3,7:0,8:5/ 

~~LDSNV: ?-Kadlečík, 3-Kollár, Pad'our, 2-Fronc L. , Záhorský, Tereň 
gól -DP A·BUS ONV "B" 12:12/3:4,2:6,7:2/ 
19 YkD~V: 5-Strnád R., Fr~z. 1-Tobolák, Potisk 
ŠK oo: 
góly~A BAITANIC- TJ BAZ ONV "A" 11:5/2:2,4:2,5:1/ 
DP A 

8
NVU: 3-Strnád R., 2-Nemec P. 

DORÄsr S ONV "B" . vofno 

Š
13. kolo· K . 
góly~tvSIBfR~KA ·TJ BAZ ONV 5:4 /1:1 ,0:2,4:1/ 
21ACI · 2-Krasny, 1-Fronc D. , Nemec R. 
18. kolo· 
TJ BAz'D • 
Qóly DNVNV- SK SPEK1RO 3:3 f0:0,3:2,0:1/ 

· 1-Ghmela A. , Belágyi, Sašík J. OP 

5 

škebiel. Tieto piesočné, zliate, 
tvrdé vrstvy viac odolávajú zubu 
času, ako spodné jemné vrstvy, 
vyčnievajú a ovenčujú západný 
a severný okraj terasy. 
Podhlodané postupne sa 
odlamujú a tak sa sama búra táto 
archeologická pamiatka. 

Druhé hradište bolo o niečo 
menšie ako hradište prvé a malo 
tvar oválov it ý. Jeh o vyvýšený 
stred je hlboko rozbrázdený 
starými cestami a výmol'mi. Toto 
hradište bolo pôvodne obvinuté 

Poučení skúsenosťou už v júli 
minulého roka požiadali o dotáciu. 

A nastal ping-pong . Gestorom 
záchranného systému bola Správa 
dopravy Ministerstva vnútra SR . 
Teraz má však na starosti dopravu 
Ministerstvo dopravy a spojov SR. 
Minister pán Pavle prisl'úbil. .. potom 
však zabudol pred lož iť vláde 
zaradenie požiadaviek na rokovanie. 

Federálny rozpočet zarobil 
pekných pár miliónov na zvýšenej 
cene benzínu, motoristi platia 
dvojnásobok zákonného poistenia ... 

Ešteže pružne zareagoval minister 
zdravotníctva Alojz Rakús a prisl'úbil 
zobrať záchranný systém pod svoje 
krídla. A tak, ak sa v najbližšom 
rokovaní vlády /po vyjdení čísla/ 
prejde ním predložený návrh, cestný 
záchranný systém Slovakia Alfa 
možno prežije. 

Je skutočne smutné, ·že riaditel' 
záchranného systému J. Studenič 
musí zvolávať tlačovú besedu k 

Prirodzene, tak ako sme uviedli v 
predchádzajúcich číslach štarovať 
budú aj juniori a juniorky, ženy, muži 
a veteráni. Žiaci absolvujú v kategórii 
A beh na 400 m, cyklistiku na 3 km a 
beh na 400 m, v kategórii Ba C beh 
na 800 m, cyklistiku a opäť beh na 
BOOm. 

Veríme, že okrem jednotlivcov sa o 
podujatie zaujímajú aj telocvikári 
základných škôl a metodicky 
poradia svojim žiakom. 

l MOTORSPORT ] 

Dnes prinášame program pretekov 
do vrchu, na ktorých sa zúčastní 
Jozef Studenič · majster športu s 
vozidlom VW Golf 6--60. 

Majstrovstvá Európy 

26.4.- Rechberg /Rakúsko/, 1 0.5. 
-Rampa da Falperra /Portugalsko/, 
17.5. - Jaizkibel /Španielsko/, 31.5. 
- 'Šternberg /ČSFR/, 7.6. - Mecsek 
/Maďarsko/, 14.6. - Trier 
/Nemecko/, 28.6. - Coppa Carotti 
Rieti /Taliansko/, 5.7.- Coppa Citta 
di Potebza /Taliansko/, 19.7. -
Cesana Sestriera /Taliansko/, 9.8, -
Mont Dore /Francia/, 23.8. -St. Ur
sanne /Švajčiarsko/, 6.9. 
Turckheim 3 Epis /Francia/. 

hlbokou priekopou od strany 
Kobyly. Na severnej strane je táto 
umelá prekážka prerušená 
prírodnou, kolmou stenou. 
Hradište prvé bolo spojené s 
týmto druhým pred hradom ces
tou. Stopy brány medzi dvoma 
valmi sú ešte aj podnes viditel'né. 

K druhému hradišťu sa tesne 
pripojuje hradište tretie. Bolo tvaru 
obdialnikového a pochádza už z 
dôb neskorších. Tu sa nachá-

(pokračovan ie) 

problému, ktorý v normálne 
fungujúcej spoločnosti by sa nemal 
vyskytnúť. Hoci záchranári tvrdia, že 
sa dokážu od roku 1993 
samofiňancovať, dnešná pomoc by 
mala byť samozrejmosťou. 

Záchranári však už dva mesiace 
nedostali výplatu!? 

P. Krug 

snímky autor 

Muži A 
3. kolo 
Lokomotíva Rača jun · D. N. Ves 

3:7 
4. kolo 
D. N. Ves • VTJ Bratislava 3:2 
dorastenci 
3. kolo 
odložené 
4. kolo 
O. N. Ves • Danubius 0:1 

Žiacka liga: 
ZŠ Krajňáková "B" ·ZŠ ONV 0:4 
111. trieda: 
Lokomotíva ONV· Hydrostav "B" 

4,5:3,5 
Lokomo'tíva MDDM ·Lokomotíva 
ONV ~5 
Tabuľka po 7. kole: 
1. Dérerova NsP "B" 12 
2. Hydrostav "B" 1 O 
3. Lokomotíva MDDM 8 
4. Lokomotíva ONV 6 
5. šachová škola 4 
6. Kablo 2 

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, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zl'avy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení -10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou / . Je otvorená denne od 14°

0 
do 

18°0 hod. 

Inzertné 
rubriky 

• Predám šijací stroj Veritas. 
Tel.: 775 663. 

• Predám úplne nový motocykel 50 
cm3 /podobný simpsonu/. 

Tel.: 776 973. 

Predávanie 
po starom 
Keď začali vznikať súkromné 

obchody, tešila som sa, že aj 
spôsob predaja sa zmení k 
lepšiemu. Že si obchodníci budú 
vážiť zákazníkov a budú sa 
snažiť si ich udržať. No nie všade 
je to tak. Kupovala som zeleninu 
do polievky na ulici M. Marečka 
/pod terasou/. Pri státí v rade 
som si všimla, že čisté ovocie
pomaranče, mandarínky a pod. 
balia do sáčkov. No mrkvu, 
petržlen, zeler, až neuveritel'ne 
špinavé, olepené blatom, mi · 
predavač prosto položil na pult. 
Nedalo sa to ani chytiť do ruky 
bez toho, aby si človek 

Karafiáty 
Dostala som kvety - karafiáty. 

Nevdojak som k nim privoňala, 
hoci viem, že karafiáty nevoňajú . 
Ale tieto voňali, teda smrdeli. Od 
nikotínu. Manžela som miesto 
pochvaly vyhreš ila, že bol s nimi 
najprv v krčme. Ale on, že "pred 
piatimi minútami som ich kúpil v 
stánku na sídlisku, pri 
autobusovej zastávke." 

Nedávno som sa o tom 
presvedčila sama. Išli sme na 
návštevu a kvety sme chceli 
kúpiť cestou na zastávku 

01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
~~~-0•3•·•V•O•Ľ..•N•É•M•I•ES•T•A-·] '·--•0•5···B•Y•TY---· 

04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 ·rozličné 

l 01- KÚPA 

• Kúpim väčší dom v ONV. 
Tel. : 778 803 

• Kúpim hranoly dl 4 m, dosky (môžu 
byť aj použité, ale zdravé), 
stavebné železo (voxor) 

zn. Na prestavbu 

• DENOVA, miestny podnik, Dev. 
Nová Ves prijme do zamestnania: 
2murárov 
2 vodičov-mechanikov 
4 pomocných 
robotníkov-kosačkárov 
1 zámočníka-zvárača 
5 brigádnikov na 
verejno-prospešné práce 
4 brigádničky na okopávanie a 
údržbu kvetinových záhonov 

tel.: 778-692 
• Odpredáme nakladač UNC 053. 

Cena max. 20 000,- Kčs, možnosť 
dohody. Denova, miestny podnik, 
Devínska Nová Ves. tel.: 778 692 

l ·--0•2•-•P•R•E•D•A•J ..... l ~~ .... 0•4•-•S•L•U•Ž•B•Y .... -

e Predám COMMODORE 64/11 
disketová jednotka+ vyše 350 hier 
a programov, 70 diskiet a 6 kaziet 
+príslušenstvo aj jednotlivo. 

Tel.č.: 07/789 266: 

• Predám palmu. Adresa v Devexe . 

• Predám pračku WM 66 a malú 
odstredivku. Cena dohodou . . 

Tel.č.: 77 66 90. 

e HOFFMAN R. • Opravovňa 
hodiniek. lstrijská 9 

Tel.:775401 

• Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 27; 220 005 

• Farebné žaluzie Reluxa. 
Jednomesačná dodacia lehota. 

• Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. Tel.: 776 822 
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• Kúpim v Devínskej Novej Vsi 1-2 
izbový družstevný byt, alebo byt v 
osobnom vlastníctve. Podmienka: 
telefón. Tel.: 777 632 

• Vymením 3-izbový družstevný byt 
v Petržalke na ševčenkovej ul., za 
4-izbový v Devínskej Novej Vsi , 
alebo v Dúbravke. 

Tel.: 841 939 po 18°0 hod. 
e Vymením 3-izbový štátny byt v 

Petržalke /Háje/ za podobný v , 
ONV. Tel.: 778 333 

l 06 - NEHNUTEĽNOSTI l 
• Kúpim v Devínskej Novej Vsi 1-2 

izbový družstevný byt, alebo byt v 
osobnom vlastníctve. Podmienka: 
telefón. Telefónne číslo : 777 632. 

e Kúpim starší rodinný dom 1 alebo 
2-izbový. Adresa v Devexe. 

• Kúpim väčší dom v Devínskej 
Novej Vsi. Tel. : 778 
803. 

l 08 - ROZLIČNÉ 

• špeciálne semená palma, 

nezašpinil celú dlaň. Ako to vložiť 
do tašky, kde som mala ešte ai 
iný nákup? Požiadala som ~ 
sáček. Dostala som ho, ale 
ihneď sa roztrhol a zelenina sa 
vysypala. Upozornila som na to 
predavača. Iné vrecko som však 
nedostala a zeleninu napoly 
vysypanú som si musela vložiť 
do tašky. 

Nemohla som si pri to m 
nespomenúť na zeleninu v 
regáloch u našich západných 
susedov, ktorá priam svietila 
čistotou a krásou. Veď tam by si 
špinavú zeleninu nikto nekúpil! 
Doniesť si domov tol'ko blata! 
Nuž máme ešte ve ra čo doháňať 
v kultúre predaja. 

Alebo tak trestajú zákazníka za 
to, že si kupuje iba "lacnú" 
zeleninu a nie drahé ovocie? 

mt. 

autobusu . Nekúpili sme. 
Pani predavačka si práve 

zapal'ovala cigaretu . Neviem 
kol'kú. Mala zrejme dlhú chvílu. 
Predpokladám, že po uverejnení 
tohto článku bude mať vol'na 
ešte viac. Lebo kvety majú 
potešiť nielen krásou, ale i 
vôňou. Ale svojou, kvetinovou. 

Radšej sa teda prejdem do 
dediny a kúpim si v peknom 
prostredí kvety, ktoré aj voňajú a 
urobím nimi niekomu radosť. 
Našťastie si už dnes možno 
vybrať, v ktorom obchode 
nakúpime. 

Kornélia Ludvigová 

monstera, banánovník, kávovník, 
ale aj cukina, uhorka, kapusta, 
kaktus, petúnie - dostanete v 
predajni D E V E X za poštou. 

e FOTOSLUŽBA 
obchod a služby DEVEX ponúka 
vyvolávynie čiernobielych a 
farebných filmov, zhotovenie 
čiernobielych a farebných 
fotografií do formátu 30x40 cm, 
fotografovanie spoločenských a 
rodinných udalostí. 
Otvorené v pracovných dňoch 
14°0 -18°0 hod. 

• Šaty pre Barbie- opäť v Devexe. 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

ponúka 

• ovocie, zeleninu 
• trvanlivé potraviny 
• SEMENA kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19.00 

sobota : 7.00-14.00 

Potraviny BAZ 
ul. J. Jonáša 13 

;autobus š . 1 01-konečná, autobus č. 51/ 

ponúka 

okrem základných druhov potravín, 

drogérie, údenín, šalátov a rybacích výrobkov 

/beZ dlhého čakania v rade/ 

• Potraviny pre psov a mačky 

/konzervy, krackery/ 

• čokoládové výrobky firmy Gastro 

-tyčinky MARS, BOUNTY, MILKY WAY, TWIX 

Ceny: lacnejšie ako kdekol'vek v Bratislave 

Otvorené: pondelok ~ piatok 6
30 

- 11
45 

a 1230 - 18°0 hod. 

každá párna sobota 6°0 - 11°0 hod. 

r----------~-----------~ 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

·l 

Hl'adáte 
príjemné prostredie, lacné ubytovanie, 

celodenné stravovanie? 

·HOTEL KOLIBA 

Hydrostav Bratislava 
Bellova 118 (konečná trolejbusu č. 213) 

využite naše priestory na: 
svatby 
promócie 
školenia 
posedenia 

pre Vás pripravíme k Vašej spokojnosti 
Váš pobyt u nás spríjemní: 

pobyt v saune 
masáže 
kozmetické ošetrenie pleti 

Príd~e. presvedčte sa! 
tel. : 371 822 fax: 374 461 

L_ _j -------------------~-~ 
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Úžitkové a dekoratívne 
SKLO 

• sklenené misy a misky 

z varného skla simax 

• sklenené svietniky 

• olejové lampy 

• parafínový olej do olejových lámp 

(farby: červená, žltá, zelená, modrá) 

vhodné bytové doplnky pre Vás 

ale aj ako darčeky pri návštevách 

• číre poháre 

dostanete v predajni 
DEV EX 
za poštou 

Reštaurácia 
u Pasáta J. Jonáša 9 
v Hotelovom dome a.s. BAZ 

/autobus č. 1 01-konečná, autobus č. 51 l 

ponúka 
raňajky 

obedy 

večere 

minútky 

priestory na: posedenia, svadby, 

školenia, recepcie, 

promócie a iné spoločenské 

podujatia 

kapacita: 80 miest 

otvorené: denne: 10°0 
- 22°0 hod. 

Výhodné ceny, kvalitná kuchyňa, spol'ahlivá obsluha. 



"Chvílka s ortopédom" 
Dnes odpovedáme na otázky 

mamičky J.N.: 
Problém: 
Môj takmer dvoj roč ný synček má 

úplne 'rovnú" klenbu no hy. Lekár m u 
však nechce predpísať ortopedické 
vložky. pritom kovové ortoped ické 
vložky vel'mi pomáhajú mô jmu 
staršiemu, 10 ročnému synovi. 

1. Čo je príčinou plochej nohy? 
- Plochá noha je iba popisný termín, 

zahrn ujúc i viacero c horobnýc h stavov 
nohy, kto rých celkový obraz vyúsťuje 

do zníženia alebo vymiznutia pozhlžnej 
klenby nohy. Pevnosť oblúka pozdÍžnej 
klenby nohy /vrchol ktorej je na 
vnútornej strane priehlavku/ je 
zabezpečená jednak správnym 
tvarovaním kostí priehlavku, ale a j 
správnou funkciou drobných klbov 
nohy a primeraným napätím 
jednotlivých väzov, ktoré jednotlivé 
komponenly navzájom spájajú. Na 
správnom tvare klenby má podiel i 
dostatočná aktivita krátkych svalov 
nohy a predkolenia. Porucha vo 
funkcii ktorejkl'vek z týchto zložiek /Či už 
vrodená a lebo získaná/ môže okrem 
iného spôsobiť i pokles pozd (žnej 
klenby nohy. 

2. Ako má vyzerať chodidlo malého 
diefata? 

~ 
~ - Je rozdiel v anatómi nohy dieťaťa 

a dospelého. PozdiŽna kostná klenba 
je vytvorená už v dojčenskom veku, 
avšak je vyp lnená tukovým 

e
q vankúšikom, ktorý ju c hráni pred 

poškodením. Z toho dôvodu sa noha 
C diet'atka asi do dvoch rokov veku javí 
c ako ' rovná' , úplne sledujúc a podložku. 
c Vykrojenie klenby sa stáva zretel'ným 

až po druhom roku veku s 
defo rmovaním približne do 6. roku 

Objednávací lístok 

života. U detí v období započatia 
školskej dochádzky sa dostávajú i päty 
do správneho postave nia, p ri 
poh l'ade zoza du sú ko lmé na 
pod ložku. U ko jencov až de tí 
m ladšieho predškolského veku sú päty 
fyziologicky /prirodzene/ vbočenejšie, 
t.j. chodidlo, resp. zadný okraj päty je 
akoby nachýlený na vnútornú hranu. 
Takéto postavenie v školskom veku je 
však ukazovate l'om nesp ráv ne ho 
postavenia no hy. 

Z uvedeného vyplýva, že u Vášho ani 
n ie dvojročného dieťatka je na 
základe "rovnej ' plesky nohy 
hodnotenie plochonožia ~nesprávne. 
Predpis o rtopedických vložiek by tu bol 
vel'kou c hybou: mohli by totiž spôsob iť 
sústavným tlakom na tu kový va nkúšik 
jeho atrofiu /zmenšenie/, čo by viedlo 
k väčšej" zranitel'nosti nôžky, resp. k jej 
zvýšenej citlivosti na preťaženie. 

3. Aká je najvhodnejšia liečba 
detského plochonožia? 

- Najlepšou p revenciou, a vlastne i 
l iečbou nekomplikovaného detského 
p lochonožia je chôdza naboso po 
nerovnom teréne. Rodičia často robia 
chybu, keď v dobrom úmysle, 
nechávajú dieťa celé hod iny 

Pikošky 

V talianskych 

novinách sa v 

inzertnej rubrike 

medzi ponukami k 

sobášu objavil 

stručný inzerát: -

Hľadám ženu. -

Podateľovi došlo 

653 ponúk, z 

ktorých 652 malo 

vecný a stručný text 

rovnakého znenia:

Vezmi si moju! 

* 1 

A 

8 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

l 

• Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

2 

c 

pohybovať sa naboso po byte či 
h ladkej rovnej pod lahe. Tu totiž 
opakované našliapnutie na tie isté 
miesta nohy vedie k zapájaniu sa do 
činnosti stále tých istých svalových 
snopčekov chodidla a tým k ich 
preťaženiu a predčasnej únave nohy. 
Naopak, chôdza po nerovnom teréne 
má význam p ráve v striedaní sa aktivity 
viacerých sva lových snopčekov, čo 
vedie k rovnomernej záťaži všetkých 
príslušných svalov plochy nohy s 
pravidelným umožnením 'oddychu" 
práve nezaťažených. Jasným 
dokladom tohto tvrdenia je väčšia 
únavnosť pri c hôdzi po mestských 
c hodníkoch oproti chôdzi po lesných 
c hodníčkoc h . 

V poslednom období čoraz viac 
ortopédov pokladá 'nútenie" dietaťa, 
vo veku ešte nie schopného úplnej 
spo lupráce, k dennému 15 - 30 
m inútovému ' cv i čenie " dvíhaním 
p redmetov do prstov nohy za 
archaické. Dieťaťu viac prospeje 
spontánna rôznorodá pohybová 
aktivita pri hre s kamarátmi. 
Doporučované je však vyťahovanie 
lýtkového sva lstva tzv. stretching: 
Diela stojí m ierne rozkročené špičkami 
dovnútra chodidlami asi SO cm od . 
steny, o ktorú sa opiera rukami po 
stranách tváre. Postaví sa na špičky a 
pomaly dostupuje na celé chodidlo, 
čím je nárt t lačený čo najviac k 

3 4 5 6 7 8 

l c E R o 

• Meno a priezvisko (firma): •...•....•....................•..•.•..•••••••••••... 

Ulica: •..•.•..••••••••••• · •••••••••••••...••• •• ••••..••. , •.••••••••••••••••• 

Miesto: ......•......••.•••••••••••.••••..••••.•••.. PSČ ................. . 

Dátum: .............•...••• 

~ 
podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

• Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

prednej strane predkolenia. v te· 
polohe vydrží kým napočíta do ~te 
Cvik sa opakuje 3 x denne vždy Po ~0· 
x. o 

V pokračovaní. v budúcom čiste 
pr1~es 1 eme odp~vede na ďalšie 
otazky: Kedy su doporučovan· 

ortopedické vložky, kedy je vhodn: 
p~užitie tvrdých kovových vložiek ... 

Dalšie otázky pre ortopéda môžete 
adresovať do redakcie DEVínskeho 
EXpresu. 

CSc. 
MUDr. 8. Brozmanová, 

V pokračovaní v budúcom č ísle 

prinesieme odpovede na ďa l šie 

otázky: Kedy sú doporučované 
ortopedické vložky, kedy je vhodné 

p~užitie tvrdých kovových vložiek ... 
Dalšie otázky pre ortopéda môžete 

adresovať do redakcie DEVínskeho 
EXpresu. 

Záhradkárska a chovateľská 
predajňa u Valkoviča 
ul F. Cvečku 55 prijíma 

objednávky na jednodňové 

kurčatá - Brojlery. 
Pondelok až piatok - od 15°0 

Sobota od 8°0
- 15°0 

[l Krížovka l] 
Vodorovne:N Koniec tajničky; 8/ 

Ihličnatý strom; C/ Stroj na oranie; 
mesto v Iráne; D/ Mesto v Indonézii; 
tisícina z tony; E/ Meter; tretia 
neznáma veličina v matematike; F/ 
Hudobná skladba; ŠPZ Bratislava + 

Trutnov; GI Samci kôz; MOL 
Rumunsko + Nový Zéland; H/ Vel'mi 
slabá; 1/ Fosfor; druhá časť 
tajničky; MPZ Taliansko; 

Zvisle:1/ ŠPZ Nymburg; dobrý 
skutok; ŠPZ Poprad; 2/ Značka pre 
ex officio; MPZ Luxemburg + 
Portugalsko; zn. pascal; ŠPZ Rim. 
Sobota; 3/ Predkolenie, po latinsky; 
odpil, zriedkavo ; 4/ Predložka; 
šiesta časť tajničky; piata časť 
tajničky; zvratné zámeno; S/Značka 
imaginárnej jednotky v matematike + 

skratka vo fyzike, pre velocitas; 
tretia časť tajničky; štvrtá časť 
tajničky; ŠPZ Liberec; 6/ Citoslovce; 
rybí tuk; 7/ Skr., pre in corpore; hliník; 
MOL Mali; zn., pre berýlium; 8/ 
Solmizačná slabika; začiatok 
tajničky; a iné; 

Jozef JURČÁK 

• 
• 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brat islava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug . Redakcia: 
841 07 Bratis lava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 .Bratislava, Kalištná 9- osobne : v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava- Devínska Nová Ves
z dvora (za poštou). Uzávierka čís la: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kčs. Vytlačil: Komprint spol. sr. o ., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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í3.-14. týždeň 

one!i v fl&le 

• Podnikatel'om o ich spo· 
ločenstve • Kritériá pre 
poskytov,!Jnie bytov • Vojto 
Lednár v Spanielsku • Minibur
za oevexu • Opäť krížovka· o 
ceny • Kultúra • Šport 

Vážení 
čit:at=elia 

Otázok, ktoré treba riešiť iba 
pribúda. Ľ.udí zaujíma čoraz viac 
záležitostí osobných, verejné 

akoby sa odsúvali do druhého kola. 
Tie však tiež sa nezadržatel'ne 
posúvajú do oblasti osobnej. 
Nepriaznivá situácia v trestnej 
činnosti nás netlačí, kým sa nás 

netýka. Pripustiť však jej rast do 
takýchto rozmerov by sa nás nes
mierne dotýkalo už len pri zvýšení 
poplatkov na udržiavanie polície. 
Nakoniec dospejeme k názoru, že 
existujú záleži!osti, ktoré skutočne 
sú vecou nás všetkých. 

Aj životné prostredie zatial" akoby 
nebolo našim majetkom. Poslanci 
nesúhlasili s umiestnením skládky 
odpadov na hranici katastra našej 
mestskej časti. Oceniť snahu 
zachovať čisté životné prostredie 
bude môcť každý až v čase 
využívania rekreačných zón. Dov
tedy však majme na zreteli "Kto 
zaváha ... " 

Nie menej pálčivou otázkou je 
správa a údržba bytového fondu. Aj 
tento tvrdý oriešok, dúfajme ' 

rozlúskne novozriadená firma l 
NovosEL, ktorá bude sídliť i 
Pôsob iť v Devínskej. . 

Otázok na premýšl'anie je dost'. 
Ovel'a Viac síl však bude potrebné 
na ich riešenie. 

Vel'a síl a trpezlivosti Vám želá 

vydavatel' 
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spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
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N 
eš(astfe neclzoc/ípo l!oráclz ... 

Niet l>arf týžclría v tomto 

roku, aby llrtuľnílc Slollalru s čer

lleným krížom na trupe aj 

nlelcolkolcrál pristál l' DelJÍnske.J. 

Signalizuje nežlacllící oývoj 

1> zclrat>olnej odolnosti obyoa

telstoa. alebo lwzarc/ooanle na 

rwsprámwm mieste? 
Snímky pk 

+:-.:, r '~" :· 
.,:~ ,~1( } ,, 

Kábelov á 
televízia 
Ľ.udia sa pýtajú a h l'adajú od

povede. f<to, ako, kedy? 
Zabezpečenie rozvoja káblovej 

televízie v Devínskej Novej Vsi pos
tupuje dvoma cestami. Jednou je 
budovanie kábelovej televízie firmou 
SATRO na základe dohody so 
Stavebným bytovým družstvom 

Bratislava IV. 
Záujemcovia i úšastníci získajú 

informácie na Stavebnom bytovom 
družstve Bratislava IV- Polianky. 

Druhou cestou je budovanie 
kábelovej siete firmou TELEDOM 
s.r.o. Bratislava so sídlom na 
Šustekovej ulici č. 29. 

Vzh l'adom na zložitosť prob- . 
lematiky sme oslovili listom zástupcu 
firmy Teledom. Jeho odpoveď 
uverejníme. pk 

Pozvánka 
podnikateľom 

Prípravný výbor združenia 
podnikatel'ov 

Devínskej Novej Vsi 

pozýva podnikatel'ov 

na ustanovujúcu schôdzu 
živnostenského spoločenstva 

dňa 25.marca 1992 
o 18°0 hodine 

v svadobke kultúrneho strediska 
/na lstrijskej ulici č . 4/ 
Program: 

schval"ovanie stanov 
volba orgánov 
organizačné otázky 

prihlášku s informáciou 
prinášame vo vnútri čísla. 

Návrh kritérií pre poskytovanie mestských bytov 
v správe mestskeJ časti ONV 

Na základe úlohy 9/9.1/92 
stanovenej na zasadnutí Miestnej 
rady zaoberala sa sociálna a bytová 
komisia otázkou pridel'ovania bytov 
a doporučuje pri riešení bytovej 
otázky občanov postupovať pod l' a 

týchto kritérií: 
1/ Žiadé\tel" nesmie byť vlastníkom, 

alebo nájomcom iného bytu . 
2/ Podmienkou by mal byť: a/ trvalý 

pobyt na území obce/MČ/, b/ 
trvalý pobyt mimo Bratislavy u 

Takýto lnrscírslcy /oísok sa podaril vocllčovi škodovky " l I. týždn i '' Devínskej 

Nouej Vsi. "Vyskot'll si" na lavičkn pred poštou a ... éo mienil. to už uysuettll 

policajtom. lit 

žiadatel'ov, ktorí pracujú na území 
obce /MČ/, ba/ spomedzi týchto 
žiadatel'ov uprednostňovať 
vybrané profesie podla potrieb 
MČ /služby, školstvo, 
zdravotníctvo a pod./. 

3/ Pri výbere žiadate !'ov o byt 
zoh l'adňovať sociá lne pomery 
uchádzača. 

4/ Žiadosti občanov viesť v 
poradovníku, výber však robiť 
pod la naliehavosti ich bytovej 
potreby. 

5/ Umožniť bývanie predovšetkým 
rodinám s maloletými detTni. 

Komisia dopooručuje vyčleniť, 
resp. zriadiť bytové jednotky nižšej 
kategórie, ktoré by plnili funkciu 
náhradných bytov pre občanov 
majúcich dlh na nájomnom, resp. 
občanov, ktorí iným spôsobom 
narušujú nájomnú zmluvu. 



INFORMUJEME 
OZNAMUJEME 

Drobničky 
z radnice 
• Miestne zastupitel'stvo na svojom 

zasadnutí 12.3. schválilo Ing. 
Ľ.ubomíra Jánoša za člena 
komisie kultúy. 

• Jozef Žemba zložil zákonom 
predpísaný sl'ub a ako poslanec 
bude zastupova!' volebný obvod 
Č.3. 

• Vzhl'adom na nefunkčnosť 
zrušilo miestne zas tu pite l'stvo 
komisiu pre pamiatkovú zónu 
a jej činnosť presunulo do 
komisie výstavby a ar
chitektúry . 

e SKLf.,DKA ŠKVÁRY, PO-
POLCEKA A TUHÉHO 
DOMOVÉHO ODPADU 

Miestne zas tup ite l'.stvo 
rokovalo o uvažovanom 
umiestnení havarijnej skládky 
škváry, popolčeka a tuhého 
domového odpadu v katastri 
mestskej časti Záhorská 
Bystrica 

Miestne zastupitel'stvo 
považuje našu mestskú čast' za 
dotknutú v konaní o umiestnení 
skládky a nesúhlasí s jej 
umiestnením na hranici 
katastra. Žiada všetky materiály 
o predmetnej stavbe prerokova!' 
v príslušných orgánoch 
mestskej časti ONV. 

• Súhrn opatrení na odstránenie 
nedostatkov kontrolnej činnosti 
za rok 1991 vzh l'adom na 
pripomienky bude prerokovávat' 
po prepracovaní na najbližšom 
zasadnutí miestne zas
tupitel'stvo. 

• Od júla 92 bude v naseJ 
mestskej časti zriadená 

funkcia architekta. Miestne 
zas tu pite l'stvo poverilo 
dočasným výkonom tejto funkcie 
lng.arch. Evu Vargovú. 
Zároveň jej uložilo vypracova!' 
návrh organizačnej štruktúry, 
štatút a predloži!' hotové 
materiály na schválenie do júna 
1992. 

• Odpredaj predzáhradok k 
rodinným domom na Podhorskej 
ulici č.23-25 miestne 
zastupitel'stvo doporučilo. 

• Výstavbu 146 garáží, po 
súhlase s uzatvorením zmluvy 
/marec 1992/ bude vykonáva!' 
firma PROFIL s.r.o., Hanulova 
11, Bratislava. Podl'a vyjadrenia 
zástupcu firmy výstavbu ukončí 
do decembra tohoto roka. 

• Schválený návrh kritérií pre 
poskytovanie mestských 
bytov v správe mestskej časti 

ONV prinášame na inom 
mieste dnešného čísla. 

• Správou bytového domového 
fondu sa bude na základe 
súh lasu mestskej časti ONV, 
zaobera!' firma NOVOSEL. 
Podrobnejšie informácie 
prinesieme v budúcom čísle. 

• Nepriaznivá situácia trestnej 
činnosti v Devínskej vyžaduje 
rýchle riešenie. Miestne 
zas tu pite l'stvo doporučilo 

starostovi požiada!' velitel'a 
mestskej polície o urýchlené za
bezpečenie č innosti mestskej 
polície v ONV s minimálnym 
počtom 22 policajtov. Činnost' by 
mali začat' 1 . apríla 1992. 

ak 

Ako postupovať 
pri rekonštrukcii pamiatkovej zóny 

Záujmy pamiatkovej 
starostlivosti na území pamiat
kovej zóny sú formulované v 
Zákone SNR o štátnej pamiat
kovej starostlivosti č. 27/87 Zb., 
z ktorého vyplýva: 

1. Vzh l'adom na súčasnú 
štruktúru štátnej správy, 
orgánom kompetentným 
vydávať stavebné povolenia je 
Obvodný úrad životného 
prostredia Bratislava l. Orgánom 
kompetentným vydať povolenie 
na crobné opravy- na stavebné 
ohlásen ie /v intenciách 
stavebného zákona č. 50/76 Zb./ 

je Miestny úrad. 
2. Obidva orgány sú oprávnené 

vydať povolenie /ohlásenia/ až 
po obdržaní záväzného 
stanoviska, ktoré vydáva Ob
vodný úrad Bratislava l. 
oddelenie regionálneho rozvoja, 
referát kultúry /PhDr. Benková/ 
ako kompetentný orgán čtátnej 
správy pre celé územie Bratis
lavy /pre pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny a ochranné 
pásma kultúrnych pamiatok, 
jednotlivé kultúrne pamiatky/ 
vychádzajúc z ustanovení zák 
číslo 27/87 Zb. 
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SJJul'u l tlillé ost •e lle nie ulíc zn a m ená IJe xpeénosť Icl! uiíllale l'oll. 
že sPietcllô maj1Í ta/ctí maltí Žillofnosť. Na I<allštne.f ulici sme 1 
praconrtíkon ríclrž/Jy ost>etle rtia 11 prieiJellu .Jedrté llo m esiaca 
clrullúkrrít. 

O mestských častiac 
Dnes pokračujeme: o čom roz

hoduje miestne zastupitel'stvo. 
f/ rozhoduje o zavedení a 

zrušení miestneho poplatku v 
mestskej časti pod ľa osobitných 
predpisov, pokial' sa neuznesie, 
že rozhodnutie o tom prenechá 
na hlasovanie obyvate l'ov 
mestskej časti pod l' a čl. 11 ods. 
1 písm. b/ štatútu mesta a okrem 
prípadu, že o zavedení alebo 
zrušení tohto poplatku sa roz
hodlo hlasovaním na základe 
petície skupiny obyvate !'ov 
mestskej časti podl'a čl. 11 ods. 
1 písm. c/ štatútu, 

g/ určuje náležitosti miest
neho poplatku a verejnej 
dávky v mestskej časti a roz
hoduje o prijatí úveru alebo 
pôžičky, 

h/ zri aduje a zrušuje účelové 
fondy, 

ch/ vyhlasuje hlasovanie 
obyvatel'ov mestskej časti a 
zvoláva verejné zhromažde
nie obyvatel'ov mestskej časti, 

i/ zriaduje, zakladá, zrušuje a 
kontroluje podniky, orga
nizácie a zariadenia mestskej 

3. Toto záväzné stanovisko 
vypracúva Obvodný úrad 
životného prostredia Bratislava l. 
-oddelenie regionálneho rozvoja 
- referát kultúry na základe 
odborného vyjadrenia MÚOP v 
Bratislave, Uršulínska 9, 814 44 
Bratislava, ktorý je odbornou 
organizáciou pamiatkovej 
starostlivosti pre územie Bratis
lavy a ktorý nie je súčasťou 
štátnej správy. 

Ako z uvedených skutočností 
vyplýva, a ako to denná prax 
potvrdila, najefektívnejší postup 
je, os loviť súčasne s Obvodným 
úradom Bratislava l. i MÚOP, 
ktorý svoje vyjadrenie zašle na 
vedomie Obvodnému úradu 
Bratislava l. i príslušnému úradu 
životného prostred ia. 

časti a vymenúva a oovn'""·• 
ich riaditel'ov a v edúc 
zariadení, 

j/ prerokúva náv 
územnoplánovacej doku 
cie sídelného útvaru 
mesta/ a zón celomests 
charakteru, obstaráva a 
l'uje územnoplán 
dokumentáciu mestskej · 
zón miestneho význa 
vymedzené 
územnoplánovac e 

dokumentácii sídelného útvaru 
schva l' uje koncepcie rozvo· 
života mestskej ča:sti, 

k/ rozhoduje o združe 
prostriedkov mestskej časti 
účasti v regionálnych 
záujmových združeniach, 

l/ určuje organizáciu 
neho úradu, plat starostu 
miestneho kontrolóra 
schval'uje poriadok odm 
ňovania pracovník 
miestneho úradu, 

ml zriaďuje komisie m•ic octr1P n11• 

zastupite l' s tva a určuje náplň 
práce, 

n/ zriaďuje svoje stále 
dočasné výkonné, kontrol 
poradné orgány a určuje 
ich práce, 

o/ volí a odvoláva 
starostu zástupcu ~+·~r, ... ,.,. 

vymenúva a odvol 
starostu miestneho 1<n.nttrn1or11• 
a prednostu miestneho 

p/ zriaďuje miestny dobro vo l' 
verejný požiarny zbor a n 
návrh starostu vymenúva 
odvoláva jeho velitel'a. 

Miestne zas tup ite l's 
predkladá mestské 
zastupite l'stvu náv r h 
udelenie čestného občia 
hlavného mesta Slovens 
republiky Bratislavy. 

Miestne zastupite l'stvo 
hoduje aj o ďalších dôl 
veciach miestneho význ 
ktoré si vyhradí. 

.J·-

i rw sídliskách sa. hovorí, pí.še, "platia." záuäznŔ nariadenia .... Desa.( mintí.tuuá. prechádzka. po sídlisku Podhorské 11 pia.tok 6.3. v.šak prezrádza., 
U parkoVO·" · · 'kl d ' 'dl ' b ď l 'b · ' l b · ' · '· ' · 

d IŔJJI'Lestory p1e na a .n.e voz' . a. u . c ty OJU, a. e o su n,1e vyuz1te. 
že 11yhra. er · · 

Architekt 
8188tskaj časti· 

Dôvodom zriadenia fu~kcie ·:Archi~'::kt~ 
MČ' je hromadenie p~oblem~v 1nvest~cne1 
výstavby. územneho planova~~a a 
územného rozhodovanta v me~tskeJ c~sll 
Devínska Nová V~s., ktore ner1es1? 
mestské orgány činne v uze_mnom _konant . 

Architekt MC v spolupraci s utvarom 
(odd. výstavby. k?misia a kon~?rcium 
nezávislých odborntkov1 ~abezp,ecl: , 
• poradenstvo, konzu~ac:,1e a vy~on prac 

súvisiacich s invest1cnou vystavbou 
individuálnych stavebníkov a investora~. 

. riadenie ekonomickej aktivity v MC 
vydávaním záväzných stanovísk k 
začatiu. priebehu alebo pozastaveniu 
investičnej a podnikateľskej č innosti . ak 
priamo súvisí s výstavbou, obnovou 
alebo rekonštrukciou objektov a areálov 
na území MČ. 

- výkon inžinierskej činnosti a dozor na 
stavbách investične zabezpečovaných 
miestnou častou. prípadne na iných 

sledovaných akciách. 
-styk s útvarom hlavného architekta mesta 
· Bratislavy, oddelením rozvoja mesta 
magistrátu hl. m. SR a orgánmi činnými 
v územnom konaní a zastupovanie 
záujmov MČ pri spracovávaní územno
plánovacej dokumentácie, pre ktorú 
vydáva podklady formou koncepcie roz
voja MČ Devínska Nová Ves 
(schvalbvimé MZ) 

- ďalš ie úlohy vyplývajúce zo štatútu 
orgánu. požiadaviek Miestneho úradu a 
poverení Miestneho zastupiteľstva. 

vm 

Vínko, 
vínko ... 

Kol'kí by prišli, keby vedeli. 

V sobotu 14. marca od 18. hodiny 
vo vel'kej sále kultúrneho strediska v 
Devínskej sa schádzali štamgasti, 
aby ochutnali, vychutnali i kúpili si zo 
širokého výberu bielych i červených 
vín ohodnotených odbornou porotou 

Záchranný systém 
V predchádzajúcom čísle sme 

písali o problémoch zách
ranného systému Slovakia Alfa . 

V 11. týždni vláda rozhodla o 
poskytnutí návratnej pôžičky pre 
záchranný systém Slovakia Alfa, 
ktorá by mala pokryt' náklady na 
prvé tri mesiace. A uložila mini-

Slovakia Alfa 
strovi dopravy a spojov SR V. 
Pavlemu do konca marca 
vypracova!' analýzu možnosti 
financovania systému. 

O návštevách a zásahoch len 
vrtul'níka červeného kríža v 

na obvodnej degustácii vín 13. 
marca. 

Nuž, tennín sme sa dozvedeli nes
koro. Radi by sme Vás boli pozvali aj 
prostredníctvom nášho časopisu. 

Takto len veríme, že záhradkári z 
Devínskej nebudú tajit' takúto 
zaujímavú ponuku a pred ďalším 

zaujímavým podujatím obyvatel'ov a 
našich čitatel'ov včas informujú. 

Devínskej píšeme na inom 
mieste. 

Verme, že do času, kedy 
záchranný systém bude mat' 
vybudovaný spôsob finan
covania (sponzori, kreditné 
karty .. . ) nájdu kompetentní 
riešen ie ako toto obdobie 
preklenút'. 

pk 

Živnostenské spoločenstvo Devínska Nová Ves 
Ako uvádzame na prvej strane 

prípravný v ý bor po z ý va 
podnikatel'ov a živnostníkov na 
ustanovu~Mcu schôdzu 
25.3.92 o 18 hodine do pries
torov svadobky na lstrijskej 
ulici č. 6. 

'! záujme časového zo
s~ladn~nia programu prinášame 
n!ekolko organizačných 
navrho v. 

Predmetom prvého bodu 
programu bude schval'ovanie 
~~n.ov, s ktorými bude každý 

. u1emca o členstvo oboz
namený. 

Vzhl' d 
prí a ?~ na volbu orgánov 
n:ravny_ vy bor doporučuje prísť 
zlo • schodzu s návrhmi na 

zen· 
0 le Rady spoločenstva a 

ozornel· k . . R d 
spo!o' om1s1e. a a 
návrh~en~tva bude mať, pod l' a 
11 čie v cle nov spoločenstva, 8-
prípra~o~. Podl'a návrhu členov 
zastú ne~o Výboru by mali byť 
nák::ne Jednotlivé aktivity: 
rernesl' a Predaj, služby, 
dopra a, Pol'nohospodárstvo, 
nick, va, Priemysel', práv
činnoes. osoby, ostatné 
hlala m tťl .. • • Dozorná rada by 

a 3 clenov. 

Po schválení stanov sa 
uskutoční prijímanie členov. 
Prihlášky budú k dispozícii pri 
prezentácii. V snahe šetriť čas 

prinášame prihlášku ako prílohu 
tohoto materiálu, ktoré môžu 
záujemcovia vystrihnúť a priniesť 
už vyplnené. 

Ostatné organizačné 
záležitpsti budú predmetom 
zakladajúcej schôdze. 

ŽIVNOSTENSKÉ SPOLOČENSTVO DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Prihláška za člena 

Meno a priezviskÔ: ---------------------------

Bydlisko: ------------------------------
Názovfirmy: ______________________________ __ 

Popis podnikatel'skej . činnosti: -------------------------

IČO:------------ číslo registrácie: ______________ _ 

Prihlasujem sa za člena Živnostenského spoločenstva Devínska Nová Ves. 
Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s členstvom a s dodržiavaním stanov spoločenstva. 

dátum podania prihlášky: __________ podpis ------------
pečiatka 

dátum schválenia predstavenstvom: _______ podpis ------------
pečiatka 

zápisné: _____ Kčs 
členské: Kčs 
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Uhradenédňa: _________________ _ 
Uhradené dňa: _________________ _ 

podpis 
pečiatka 

p 



Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
- matrika Devínska Nová Ves: 

František Kubík a Silvia 
Mrvová 
Róbert Danics a Emília 
Zemanová 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

Matej Glatz 

NAŠl JUBILANTI 

75 rokov: 
Helena Drabantová 
70 rokov: 
Lýdia Lovasová 
Jozefína Fratričová 

l) 

Žiaci 6 . ročníka zo ZŠ Ivana 
Bukovčana mali tento rok možnos ť 
stráviť nezabudnutel'ný týždeň vo 
Vysokých Tatrách. Dnes, keď nás 
ekonomické podmienky nútia 
prehodnotiť všetky výdavky, nebýva 
pravidlom, že naše deti chodia do 
Školy v prírode. Napriek tomu sa 
podarilo zorganizovať pobyt v 
zotavovni Magura v Monkovej 
doline. Veríme, že žiaci budú dlho 
spomínať na krásnu prírodu, sneh, 
slnko, zdravý vzduch, lyžovanie, 
stavanie iglu, sánkovanie . Takýto 
týždeň daleko od rodičov má však aj 
iný význam. Deti sa stávajú 
samostatnejšími, poznávajú seba a 
spolužiakov v iných situáciách než v 
škole. Učia sa akceptovať navzájom . 
Tento týždeň tak splnil okrem 
dokonalého využitia možnosti 
športovať aj spoločenský a výchovný 
účel . Môžeme si len želať, aby v 
budúcnosti mali takúto možnosť 
všetci žiaci v Devínskej Novej Vsi. 

Milada Dobrotková 

Miestne zastupiteľstvo ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
k humanitárnej pomoci vojnou postihnutým Chorvátom. 

Š pa .. l? 
Až keď som čítal vašu anketu v 

minulom čísle so.m sa zamyslel, čo 
vlastne môže chýbať v takom malom 
mestečku , a kým nepochybne 
Devínska je. 

V oblasti obchodov a služieb iste 
vel'a. 

Ale som skôr športovo založený 
človek a tak ma zaujíma športové 
vyžitie mladých l'udí. Nepamätám l. 
republiku, ani nie som bývalý 
totaliťák. Na športovej stránke 
uverejňujete výsledky futbalistov, 
hokejbalistov, v šachu, v tenise. Ob
javili sa aj traja motoristickí pretekári. 
Zdalo by sa, že Devínska dýcha 
športom. Neviem ako to vyzerá na 

t . j 

-- .! ---
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školách. 

Myslím si však, že niekol'ko 
desiatok nadšencov športuje, 
niekolko stovák mladých l'udí sa 
bezciel'ne potul'uje ulicami. Prejdite 
sa podvečer po uliciach. Tu hlúčik 
mladých chlapcov postáva s rukami 
vo vreckách a rehocú sa vše ličomu , 
tam ďalšia skupinka "opal'uje" 
sused ovie dievča, opodial', ešte deti, 
lámu strom, vybíjajú energiu. 

Rodičia nemajú čas mládež 
zamestnať, ulica síce dáva 
príležitosť, ale ... 

Viem, že v Devínskej ex istuje 
telovýchovná jednota. Je tu aj Sokol? 
Alebo iná mládežnícka organizácia? 
Organizácia preto, lebo živelne sa 
nedá nič poriadne robiť. 

Ja osobne, byť miestnym úradom, 
by som podmienil dotácie 
športovcom, organizovaní,m 
mládeže alebo akcií pre 
neregistrovaných a pravidelne. 

Najväčším problémom sú financie . 
Ale existujú desiatky aktivít s 
minimálnym nárokom na financie. V 
Bratislave funguje klub netradičných 
športov, pre turistiku sú v okolí 
ideálne podmienky ... Len hl'adať a 
nájsť dobrovol'níkov, ochotných ujať 
sa mládeže. A isto by sa našlo aj 
minimum prostriedkov na úhradu 
najnutnejších nákladov. 

Proste to nečinné postávanie a 
potul'ovanie sa mladých l'udí musí 
niekoho mrzieť. 

Alebo nie? 

Pat 

:iteclré l!Íče tohtoročného jornélw s lniečlw. lákajú ľudi von z lmdov do 
prírody. Deti zo základnej .~/wly no. ul. F. CvC'člw ich využívajú oj v 
popolu.diíoj.~ích hodiná.ch /LO. trávno.tom ihrislw . . Dnes má predno.~ť 
populárny futbo.l. 
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Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 
20.3. -Vífazoslav, 
21.3.-Biahoslav, 
22.3.-Beňadik, 23.3.-Adrián 
24.3. -Gabriel , 25.3.-Marián' 
26.3.-Emanuel, 27.3.-Aiena' 
28.3.-Soňa, 29.3. -Miroslav' 
31 .3. -Benjamín, 1.4.-Hugo: 
2.4.-Zita, 3,.4. -Richard. 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

vo štvrtok, sobotu o 1945 

hod.; v nedel'u o 1i5 a 1945 

hod. 

21. - 22.3. POLICAJNÁ 
AKADÉMIA č.6 

USA MP 12 č .t. 

26.3 . SMRTONOSNÁ 
PASCA l. /ŠUP/ 

USA MN 15 s.t. 

28. - 29.3. SMRTONOSNÁ 
PASCA II./ŠUP/ 

USA MN s.t. 

/len o 1945hod./ 

29.3 . SÁM DOMA /len o 
1i5 h./ USA MP č . v. 
2.4. THELMA A LOUISE 
/ŠUP/ USA MN s.t 

Mládežnícke predstavenia: 

v sobotu o 1 i 5 hod. 
/mimoriadne aj vo štvrtok/ 

21.3 . BOHOVIA MUSIA 
BYŤ ŠIALENÍ II.AFR. 

USA č.v. 

28. - 29.3. SÁM DOMA 
USA č.v. 

Detské predstavenia: 

v nedeľu o 1515 hod. 

22.3 . ŤAŽKOSTI S 
DOMINIKOM SNŠ s.v. 

29.3. DAVID A DANDY 
POĽ.. s.v. 

Poznámka: 

Vstupné: 

na celovečerné a 
mládežnfcke predstavenie 
jednotne 10,- Kčs 

detské predstavenia: deti 2,
Kčs; dospelí 4,- Kčs 

s.t., č.t .... slov., resp. 
české titulky 

s.v., č.v ..... slov., resp. 
česká verzia /dabing/ 

Tel.: 775104 

AkO do,!~!!!!_!!!~!'!, 
N. nebude rec 0 ~es~v ť 1 dirigentke Júlii Zúbkovej, členkám 

1 e~lárii. Ako cestovat~ Vl le •t! zboru a pani riad itel'ke,Základnej 
kan~návat' iné kraJiny, pntom e~ umeleckej školy Zine Spačnovej, 
spodávat'kultúme h~dno~ ~~Im ~~~i ktorá sa zájazdu tiež zúčastnila, som 
rozpísala uč1telka 1 • ak'ha ulici položilaniekol'kootázok. 
na . "koly na Do 1ns e o • • • 
umeleckeJ s P tože detský eKomorny spevacky zbor ;zubky 
v Bratislave . z~ebky pôsobí v tvorí osemnást' žiačok zo 

Yo zbor u . k . t "ed . "t l'k kornorn . • • celý materiál v spevac ej n y pam uc1 e y 
oevínskej pr~asame h . Márie Fratričovej. Odkedy zbor 
dvoch pokracovaniaC . . • diriguješ? 

Základnej umeleckej skoly - Od roku 1989, ked' ma - už ako 
Zbor d • h • l l' 'k l v Taliansku. . oc odkyn~ - _za vo a 1 na s ou 

. pevácky zbor Zúbky pri zastupovat. Zak lady ex1stenc1e 
~ornornY s umeleckej škole na zboru boli už vytvorené a žiačky 

Zaklad~eJ 1 /predtým Bilíkova 34/ v boli na dobrej speváckej úrovni. Do 
Dolinske 

0 
ktorého hlasovou repertoáru som zaradila skladby, 

Bratlslaye 'u ·e ani učitel'ka Mária ktoré svojou krásou a 
peda~ogl~kokt 1 rý~edie pani učitel'ka melodickostbu upútali natol'ko, že 
F~atnco.va ~vá o má za sebou už rad na nácvik ch.odili všetky členky 
Julia _zubk t: ení Patrí medzi ne zboru s radostou. 
Peknych vys up · Ak • t t tá t ? 
účinkovanie na koncerto~h v • ocasosasre vae. 
Klariskách, v Humme.lovom muzeu,_ -Raz týždenne, prípadne viackrát 
v koncertnej s1en1 Slo.venskeJ podl'a potreby pred koncertmi. 
filharmónie, na m1t1ngoch eDoTalianskasteodcestovali27. 
poriadaných Maticou Slovenskou, v decembra a 1. januára ste sa 
Galérii mesta Bratislavy, ale aj vo vrátili.Zapomernekrátkyčasste 
Viedni. Má tirž družbu s Hudobnou uskutočnili sedem koncertov. V 
školou vo Viedni-Liesingu . Pred ktorých mestách a s akou odoz-
nedávnom sa komorný spevácky vou? 
zbor Zúbky vrátil z Talianska. Počas -Tri koncerty sme mali v mestečku 
krátkeho pobytu tam uskutočnil Gampo nedaleko Pisa a štyri kon-

Smola 
v úvode 

V španielskom Jereze sa 
uskutočnili v dňoch 6.-8. marca prvé 
tréningy a ,preteky cestných 
motocyklov v rámci Majstrovstiev 
Európy 92 . 

Na štart tren1ngu v piatd: 6. 3. sa 
pasta~! l aj náš reprezentant Vojtech 
Led nar z Devínskej . V triede do 125 
ema štartovalo 58 jazdcov v dvoch 
rozjazdách. Vojto na novom stroji 
t~onda RS 125 absolvoval prvý 

nmg, kedy sa vlastne pretekári 
zoznamuJú t , .. . st . s ratou a overuju svoJe 

riole, skutočne výborne . Desiate 
m esto bolo v· k • • • · 1ac a o uspesne. 

d~~~holu~ní nastúpil na š tart 
• 0 tren1ngu v pohode. · 

Vosmom k l • , 
Pneu ... t' 0 e vsak zlyhala za dna 

... a 1ka 1 · h 
opotreb ryc lo sa 
Pád. N' ~vala/ a nasledoval tažký 
Pravej Y ~dkom Je zlomený palec na 
súlade ru e/ .. Napriek pádu, však v 
jednomskpravldlami za najlepší čas v 
tréning ole, obsadil Vojto v druhom 

u 13. miesto 
Otec opr · 

na str .. avov~l drobné škrabance 
gratula~t11 a uz prichádzali prví 

l. 

Na sobotňajší tréning však už Vojto 
nastúpiť nemohol. Ruka bola v 
sádre a znemožnila potvrdiť 

naznačené kvalitné časy z prvých 

dvoch tréningov. 

Čo na to hovorí Vojto? 

- S novým motocyklom som 
spokojný. Prvé trén ing y však 
ukázali, čo robí nedostatok 
finančných prostriedkov. Dokonalé 
obutie /pneumatiky/ vytvára pred
poklady aj technicky zvládnuť 
náročné trate . To, že som jazdil na 
pneumatike, ktorá nevydržala nebol 
zámer, ale v mojom prípade 
východisko z núdze. Len čo dos
tanem dolu sádru, sadnem na 
motocykel. Už 25. a 26. apríla ma 
čakajú preteky v Brne v rámci 
Majstrovstiev ČSFR. Držte mi palce . 

Prirodzene držíme. A vyzývame 

všetkých priazniv co v, ktorí majú 
akúkol'vek možnosť pomôcť spon
zorstvom, alebo dokážu sponzorov 
nájsť. Prídte, pomôžte! 

Výsledky prvých pretekov ME 92 v 
Jereze: 1. Ivan BORJA, 2. Jose Luis 
cardoso, 3. Jose Luis Rabadan -
všetci Španielsko. 

Kalendár pretekov v rámci 
majstrovstiev ČSFR 1992: 
25. • 26.4.- Brno , 
16. -17.5.- Mestec Králové 
13. - 14.6. - Prerov, 
4.·5.7. -Banská Bystrica 
18. • 19.7. - Mo.st, 
8. • 9.8. - Most /ME/ 
5. • 6.9. - Hranice na Morave, 
1 O. • 12.9. - Brno. 

pk 
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certy v mestečku Ariano lrpino 
' vzdialenom asi 150 km od 
Neapola. Najväčší úspech sme 
mali v katedrále della Nostra Citta, 
kde značnú časť poslucháčov 
tvorila katolícka hierarchia. Naše 
koncerty pozitívne hodnotila aj 
kritika v miestnej tlači. 

eZájazdu sa zúčastnili aj pani 
učiteľka Anna Caudtová, ktorá 
viedla trio priečnych fláut. Trio, 
ktoré tvorili žiačky Michaela 
Balážová, Daniela Chlapíková a 
Daniela Fecková interpretovalo 
dve časti zo sonáty Josepha 
Boismortiera a Pastorell od 
Valentina Rathgebera. Ako 

Vážení športoví priatelia. 
V týchto dňoch sa v našom meste 

rozbehnú Mbalové sútaže, v ktorých 
štartujú aj naše družstvá Lok. 
Devínska Nová Ves. V tomto 
krátkom príspevku by sme Vás 
chceli obo známiť s činnosťou 
futbalového oddielu počas zimnej 
ptestávky. Ako aj iné športy tak aj 
futbal je čoraz náročnejší na 
finančné prostriedky a tak nám vyšiel 
v ústrety Obecný úrad v Devínskej 
Novej Vsi s finančnou podporou na 
tento rok. S čiastkou ktorú nám pos
kytol Obecný úrad, by však výbor 
futbalového oddielu, ktorý riadi 
činnosť 2 seniorských a 6-tich 
mládežníckych družstiev prežil len 
tažko. Preto sme vel'mi radi, že nám 
vyšli v ústrety aj niektorí súkromní 
podnikatelia v našej obci: Ernest 
Kováč z Istrie, Michal Glosík z 
reštaurácie u Michala, drogéria 
Janka, Reštaurácia Na vyhliadke, 
Výrobňa mäsových výrobkov ná 
Mlynskej ulici. Touto cestou im 
všetkým ďakujeme a veríme, že i 
další podnikatelia si nájdu cestu na 
naše ihrisko a prispejú na rozvoj fut
balu v našej mestskej časti. 

V A mužstve seniorov prišlo k 
určitým zmenám. 

Odišli: Vl. Sith na hostbvanie do 
Tatran u Devín, R. Baruspo skončení 
hostbvania v našom mužstve sa 
vrátil do BAZ Dúbravka. 

Prišli: R. Sivák na hostbvanie z 
Tatranu Devín, B. Hud ec na 
hosťovanie z Tatranu Devín , M. 
Križan z SAZ Dúbravka. 

V ostatných mužstvách k 
závažným zmenám neprišlo. 

Majstrovské súťaže začínajú v 

korepetítorka sa zájazdu 
zúčastnila pani učite 11<a lldikó 
Baloghová. 

-Áno. Mali tiež vel'ký úspech. Rov
nako ako dcéra pani učitel'ky A. 
Gaudtovej, Helena, ktorá na hus
liach interpretovala Schubertovu 
Ave Máriu. Zbor uviedol tiež Mozar
tovu Uspávanku, ktorej sólo 
spievala Eva Bydžovská so 
sprievodom priečnej flauty v 
interpretácii M. Balážovej a Ave 
verum za spoluúčasti husie!' v 
interpretácii Heleny Caudtovej. 

PhDr. Dana Jakubcová 
/pokračovanie v budúcom čísle/ 

sobotu 21. 3. 1992. 

Dorast A D.N. Ves- Danubius o 
13°0 hod. 

Dorast B D.N. Ves- Danubius o 
15°0 hod. 

O deň neskôr 22. 3.1992 v 
nedeľu nastúpia 

Muži D.N.Ves B- Čuňovo B o 
13°0 hod. 

Muži D.N.Ves A- Danubius o 
15°0 hod. 

Pozývame všetkých fanúš ikov fut
balu na úvodné zápasy a veríme, že 
v hojnom počte nás prídu povzbudil'. 
Vstupné na mládežnícke zápasy je 
l'ubovol'né, na seniorské dospelí 7,
Kčs, dôchodcovia a študenti 5,- Kčs, 
ženy a deti zdarma. 

Tešíme sa na Vašu účasť 

Výbor futbalového oddielu 

Lokomotívy D.N.Ves 

Výsledky zimného turnaja: 

MUŽlA 

5. kolo: 

Mierová kolónia- D.N. Ves 1:1 3 

6.kolo : 

D.N.Ves - Ekonóm 

DORAST 

5. kolo: 

6:1 

Pozemné stavby - D.N.Ves 2:2 

6. kolo: 

Spoje - D.N.Ves 7:1 

s 



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, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka -
Bratislava mesto 
č. 8249-062/0200 

Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVínsky EXpres- 841 07Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 14°0 do 
18°0 hod. 

Inzertné 
rubriky 

01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 • zoznámenia , 
08 ·rozličné 

l 01- KÚPA 

• Kúpim lepšie známky a celiny 
Slovenského štátu. Tel.: 822 956 

l 02- PREDAJ 

• Predám lacno funkčnú elektrickú 
rúru. Tel.: 07/778 835 

• Predám lacno sedaciu súpravu 
(rozkl. gauč). Tel.: 777 482 

• predám zánovný plynový sporák 
(500.-). Tel.: 775 238 

• Predám plechovú skriňu z Ávie. 
Tel.: 775 275 

Fotoamatérom 
ponúkam zo zrušenej fotokomory: 

• misky 18 x 24 cm 
24x 30 cm 
40 x 50 cm 

• filtre na aladinovú lampu 

• odmerné valce 0,25; 0,5; 1 lit. 

• mozaikové filtre 

• osvetl'ovacie reflektory 

• objektívy Primagon 1 :4,5/35 
Trioplan 1:2,8/100 

• zväčšovací prístroj Mikromax 
bez objektívu /200/ 

materiál je v obchode DEVEX 
Krasnoarmejcov 14 /za poštou/ 

l 03 - VOLNÉ MIESTA 

• DENOVA, miestny podnik, Dev. 
Nová Ves prijme do zamestnania: 
2 murárov 
2 vodičov-mechanikov 
4 pomocných robotníkov· 
kosačkárov 

1 zámočníka-zvárača 
5 brigádnikov na verejno· 
prospešné práce 
4 brigádničky na okopávanie a 
údržbu kvetinových záhonov 

tel. : 778·692 

l 04 - SLUŽBY l 
e FOTOSLUŽBA 

obchod a služby DEVEX ponúka 
vyvolávyn ie čiernobie l ych a 
farebných fi lmov, zhotovenie 
čiernobielych a farebných 
fotografií do formátu 30x40 cm, 
fotografovanie spoločenských a 
rodinných udalostí. 
Otvorené v pracovných dňoch 
14°0 

- 18°0 hod. 

• Šaty pre Barbie- opäť v Devexe. 
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Mini burza 
Devínskeho Expres.,. 

zdarma 

Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať in
zerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo hl'adáte a adresu, alebo telefónne číslo 
kde možno výmenu, predaj; dar, či kúpu realizovať. ' 

Nu.ž ••• 
Som majitelbm videa. Čas, ten 

mám vypočítaný ako mnoho ďalších. 
A tak keď si môžem pozrieť program 
televízie, či kazetu ktorú si nahrám, 
alebo požičiam začínam po 22 
hodine. Vtedy mi však nik nič 

neponúkne . Takže človeče hl'adaj v 
iný čas. A veru som hl'adal. .. až 
kdesi, čosi som sa dozvedel, že v 

• Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 27; 220 005 

• Farebné žaluzie Reluxa. 
' Jednomesačná dodacia lehota. 

Tel.: 07/776 806 

• Zrealizujem grafické úpravy 
časopisov, katakógov, plagátov a 
iných tlačív. Tel.: 777 763 

• Firma MERIDIÁN - oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 07/777 095 

• Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby . Tel.: 776 822 

l 05- BYTY 

• Vymením 3-izbgvý družstevný byt 
v Petržalke na Sevčenkovej ul., za 
4-izbový v Devínskej Novej Vsi, 
alebo v Dúbravke. 

Tel.: 841 939 po 18°0 hod. 

• Vymením 3-izbový štátny byt v 
Petržalke /Háje/ za podobný v 
DNV. Tel.: 778 333 

l 06 - NEHNUTELNOSTI l 
• Kúpim v Devínskej Novej Vsi 1-2 

izbový družstevný byt, alebo byt v 
osobnom vlastníctve. Podmienka: 
telefón. Telefónne číslo: 777 632. 

• Kúpim starší rodinný dom 1 alebo 
2-izbový. Adresa v Devexe. 

• Kúpim väčší dom v Devínskej 
Novej Vsi. Tel.: 778 803. 

r 

Devínskej existujú dve, či tr i 
požičovne videokaziet. Verte mi páni 
"podnikatelia", ak by ste mi boli skôr 
dali vedieť, bol by som Vám venoval 
nejakú tú korunu, aby ste mohli 
pravidelne informovať kde ste, čo 

ponúkate . Takto som zmárn il 
zbytočne vel'a času vypytovaním sa 
a hl'adaním Vás, ktorí ste mali prísť 
za mnou. Alebo podnikanie je ozaj 
Vašou súkromnou záležitostbu? 

am 

• Vezmem do prenájmu alebo 
kúpim garáž vD. N. Vsi. 

Tel.: 777529 

otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

ponúka 

• ovocie, zeleninu 
• trvanlivé potraviny 
• SEMENA kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19.00 

sobota : 7.00-14.00 

• Kto prepíše diplomovku? 
Tel.: 286090 

l 08 - ROZLIČNÉ ] 

• špeciálne semená palma, 
monstera, banánovník, kávovník. 
ale aj cukina, uhorka, kapusta, 
kaktus, petúnie - dostanete V 

predajni D E V EX za poštou. 

• Prenajmem stavebný výtah. 
Tel.: 775275 

firma STAMMUS- RaP 
ponúka 

• kompletné sťaho_vacie s_lu.žby . . . ·, . 
re obyvateľov, sukromne frrmy 1 organrzacre · 

Jaj len v priestoroch budov/ 

jednorázové upratovanie 
• ;po maliaroch, opravách a pod./ 

• vyprázdňo~anie p_riesto~ov 
;povál, pivnrc, archrvov, hal .. ./ 
s odvozom na skládku alebo do spaľovne 

• pokladanie k~bercov, podlahovín 
vrátane lepenra 

• dodávku a montáž . 
dvojbodových bezpečnostných zámkov 
cena: pre zárubne 80 cm - 2.750, - Kčs 

pre zárubne 90 cm - 2.850,- Kčs 
montáž 600,- Kčs 

dodávka: do 7 dní od objednania 

841 07 BRATISLAVA, Na vyhliadke 37 
tel.: 775 238 

Obchodno-technické služby, spol. s.r.o. 
DEVÍNSKA NOV Á VES, Opletalova 65 

príjme do zamestnania 

• samostatného účtovníka /účtovníčku/ 
podmienka: ovládanie podvojného účtovníctva . 
/ovládanie prác na osobnom počítači je vítané/ 
nástup: ihneď 

• strojníkov na nakladač 

• strojníka na čerpadlo na betón 
podmienka: strojnícky preukaz 

• automechanikov 

• autoelektrikára 

• elektrikára slaboprúdara na servis 
podmienka: vodičský preukaz skupiny C 

Informácie :tel.: 775 375, 776 631 
osobne: na OT$ Opletalova 65 ONV 

BILIA~D CLOB R & F 
Vás pozýva 

do novootvorených priestorov biliard clubu 

Vápencová 6 

/v areáli futba lového štadió~a/ 

ponúka 

pre využitie Vašeho vol'ného času 

• dva biliardové stoly 
• dvadsať hracích automatov 

v bare bohatý sortiment chladených nápojov 

od 17°0 do 5°0 hod . 

o Vašu 
Príďte si 

spokojnosť 
oddýchnuť, 
sa postará 

zabaviť sa. 
spoľahlivý personál. 

ltEŠTfiOitÁCifl 
v priestoroch na prízemí 

ponúka 

široký výber 
kvalitných jedál a nápojov 

otvorené od 11°0 do 6°0 hod. 

Už v ned e l'u 22. marca 

srdečne privítame prvých návštevníkov 
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Poradie pred posledným zápasom ŽIACI 
19. ko lo: 

DEVínsky 
. EXpres 

informačno-inzertný 
spravodajca 

občanov 

mestskej . časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Ako sme sa iba nedávno dozvedeli 
okrem Mbalu, hokejbalu, šachu a 
tenisu v Devínskej Novej VSi hrajú 
sútažne aj basketbal. 

Prvý príspevok. nám poskytol 
vedúci oddielu. 

Skupina A skóre body 
1. Albatros 15 12 3 1069: 795 27 
2. Ekonóm 15 11 4 1043: 937 26 
3. Prírodovedec 15 11 4 1088: 901 26 
4. Matador 15 9 7 1291 :1301 25 
5. Trnávka 15 7 8 882: 929 22 
6. Inter 15 6 9 920: 1005 21 
7. lvánka 15 4 11 922: 985 19 
8. Slávia STU 15 4 111030: 1123 19 
9. SAZ 15 4 11 745:1014 19 

Bratislavská liga 
MUŽI 
20. kolo: 
TJ BAZ ONV "A"- HC DAYTON DOLNÉ 

HONY l :24 /0:3,0:1 O, l :ll l 
góly DNV: 1-Froc Ľ . , 
DP A-BUS ONV "B" - H8C SLAVIA 

TJ BAZ ONV- TJ RYBALKOVA 
7:0/2: 

góly DNV: 2-Šašík J .. Baďo, l 
A .. Cibula, Chandoga 
20. kolo: 
ZŠ HLBOKÁ -TJ BAZ ONV . 

l : 16 /0:3.'0·1 
góly DNV: 6-Chans:Joga, 3-RunÓ 
Jeck, 2-Belágyi, 1-Sašík J., 1' 
Dohrávka /13. kolo/: 
ŠK SPEKTRO- TJ BAZ ONV 

ŠK - Albatros pri ZŠ - Ivana 
Bukovčana 3. Do finálovej skupiny postupujú: 

PRÁVNIK 15:6/5:0,7:3,3:3/ 
góly DNV: 5-Strnád R .. 4-Fri tz, 2-Strnád 
M .. Tobolák, l-Eliáš, Kamenár 
21. kolo: góly DNV: l -8elágyi 

Dohrávka /17. kolo/: 

2:1 /0:01:1 , 
5.-16· 

Basketbalový odd iel - Mestská 
sútaž 11. triedy 

1. ŠK- Albatros 
2. Sl. Ekonóm juniori 
3. Sl. Prírodovedec B 
4 . Lokomotíva Pezinok /zo 

skupiny 8/ 

ŠK FARGO- TJ BAZ ONV "A" 
ll :6 /2: l ,5:1.4:4/ 

góly DNV: 2-Záhorský, Kadlečík, 
l-Nemec P .. Kollár 

TJ BAZ ONV- BHC RAČA 
5:7 /2:3. 2 · ~ 

góly DNV: 3-Belágyi, l-Chmelo A 
Runák • 

ooe!i " či&le 
Muži 

Posledné záR_asy: Finálová časť o postup do MS • l. 
triedy začína 17. 3. 1992 o 19°0 

hod. ·na ZŠ • l. Bukovčana 3 

DP A-BUS ONV "B"- vol'no 

Krížovka l] 
POZNÁTE DEVÍNSKU NOVÚ VES? 

Albatros - Start jun 
Albatros - Ekonóm 
Albatros - Slávia 
Inter 8 - Albatros 

20:0 kont. 
57:61 

101 :60 
67:65 

ŠK - Albatros - Lokomotíva 
Pezinok "C" 

Z lúštitelbv, ktorí zašlú do redakcie 12 
sp rávnych miestopisných názvov 
ukrytých v krížovke , budú traja 
vyžrebovaní odmenení. 

další zápas 24. 3. 1992 o 
19°0 hod. 
ŠK Albatros - Slávia 

Prírodovedec "8" 

Záujemcovia z radov 
bývalých hráčov z ONV sú 

vítaní. 

Tréningy: Po: 1930 - 22°0 

Ut: 1 840 - 20oo 
št: 1 840 - 2000 

Vedúci basket. oddielu 
Dr. Tibor Chaternuch 
P. Ho rova č. 22 
učitei':ZŠ -l. 
8ukovčana 3 
tel. : 778 338 

Sľachetný muž je 
zmierlivý, ale nie 
povol'ný. Člor,ek 
malý je po voľný, 
ale nie je 
zmierlivý. 

KONFUCIUS 

Objednávací lístok 

1 2 3 4 5 6 

A 

8 

c 
o 
E 

F 

G 

H 

J 

K 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

7 8 9 10 11 12 13 

Meno a priezvisko (firma): ••.•. ••.•.••..•............•......•••............•••.• 

Ulica: .•....••.••••.........•.•.....•.... ' .•...............•....••. •• ..•••••• 

Miesto: .....•..••.••••••.••.•...••••..•..••••.••... PSČ .................. . 

Dátum: ...........•.• •.••.•• 

podpis (pečiatka) predplatitela 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

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

Cena časopisu je vrátane doručenia. 
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VODOROVNE: A/ rieka v Če· 
najstaršia čast' Devínskej Ne- · 
Arpád. Peter, Gašpar: · B/ O 
rovnakými spo lu hlá'skami : 
sídlisko postavené na by· 
cirkevnom pozemku; sever·, 
hliník; spojka; patriace Rímu; kCi1, 

zdrobnelín: skr. decibelu; D/ ce~o". 
časf starej Devínskej N_oh 
spo luh lásky slova lata:_ nátt . 
opadne: skupenstvo vod'{:· mc. . 
výrobu zátok; F/ osada patriac. 
Devínskej Novej Vsi; G/ sk•. 
úkon; ta dia lto; alkoholický· ná~ 

slobodného; H( Eva, Helena, 
archeologické nálezisko 
Devínskou Novou Vsou; ·otá :.:ko • 
spôsob; 1/ ll Ol rímskymi · čŕslk .. 
cirkevná hierarchia; Rím po tot; '!.It 
iba; J/ hudobné dielo; ruskí_vod o~ 

K/ vrch nQd Devínskou Novo~ V•9 
zn. c igariet; rieka v Devínskej -~.o~ejV 

tvoriaca hranicu s Rakúskom; · ' ·" 
ZVISLE: l l inštitúcia; folklórŕw IŠ1 

2/ zlepenec; predložka;· 3/ m~ .• 
Rumunsku; kočovník; koni~q ~· 

chlieb; 4/ česká ' skr. športového :~ ' 

. obyvatel' Izraela; X foneticky; ~ 
koniec chem. prvku zn. ~l ; A . rne.~ 
rovnakými spoluhláskami; 'u'ki:lZo'vai: 
záme no; E medzi rbv.n.cú\ 
spo luh láskami; 6/ bodavý l·:n ~'l ' 
podobne: s kr. staršieho; česk.•: . - : ' 
príslovka miesta; 7 l spoluJlló., :·_y. ~· 
veta; potok odvodňl!j(!ci vt'oč' ' • 
katastra Devínskej Novej Vsi; poň 
BI Ivo, Otakar; prve'' l:ia'n · 
sídlisko postavené ·v DeVínskej' 
Vsi; súrodenec; 9 /•. Nina,-d 
Katarína; detský pozdray; ·,~,.i~t 
samohlásky slova sme lo; . zc;J~' .i 
opa ku svetla; 1 O/ ka .nieG 
d revené; čast i siete :' · 
spoluhlásky; bývalý čínsky 
tretie písmeno abecedy; rir.mac• 
mužské meno; vla s po nerri ~ 
Anton, Marián, Roman: 1'2 /' dern 
dievčenské meno; (TlCiiC' 
príspevok; rovnaké samohláskv· 
najnovšie sídlisko v Devíns.kej 
Vsi: národný výbor; 14/ čéisf 
Devínskej Novej Vsi ries 
chorvátsky názov; najprieníys'eh 
časf Devínskej Novej Vsi. · · 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy · a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Ka lištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava- Devínska Nová Ves
z dvora (za poštou). Uzávierka čís la: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kčs . int s sr. o., Stromová 9 833 58 Bratislava. číslo: 103/90-R. 

8 

, 
á zen• 
t:at:elia 

V iJOlttike sa to melie, dejú sa 
r chutnosti. Ten vyčíta .tomu , ten. 
osočuje onoho, tí sa snazla vyhodil 

z~ ~edla iných ... E~te sme ;l n~z
~, l<li. Vraj. Pritom clovek ma to!ko, 
obyčajných starostí' kde n~kuplt 
, .cnejšie, kde dostať to, co ntk 
nlld'lce predávať, alebo dokonca 
'1rábať ... Trhový mechanizmu: sa 
t•iasa a najviac utraseny je 

-·-,~ajne spotrebitel'. Pravidlá sa 

1
'.tvoria pomaly, sú na samom konci 

snažení politikov. Iba predvolebné, 
,Jllby naznačia, čo by malo byt 
~radé. Potom opäť .. . ale veď to 

1 
, §s ~te len čaká, ak odhliadneme 

"~ z pred dvoch rokov. 

~y slová nezostali iba slovami, k 
toRtu máme prispieť všetci. Je to 
i11.fZórne. Väčšina má tak akurát 
možnosť dať svoj hlas tomu komu 
cl6veruje . Z boja o moc sa však 
vytratila už aj kultúra. To je vraj ono. 
Nech sa každý vyfarbí. A ty milý 
volič hľadaj v to m farebnom 
~ktre . Že teba zaujíma prečo 
práve tvoj podnik krachuje, prečo 
"'& lacnejším tovarom musíš 
prešliapať kilometre, prečo si ty na 
konci snaženia politikov .. . to nie je 
"ono" čo by b olo zaujímavé. 
Zaujímavý je tvoj hlas. Vlastne iba 
boj oň. 

Takže otvárajme doširoka oči, 
aby sme dobre videli, komu po 
dvojročných skúsenostiach , ten 
svoj hlas prisúdime . 

vydavatel' 

Cena: 2,50 Kčs 
Ročník: II. 

Číslo : 7. 

11Električenkyn 
už aj v Devínskej 

Všetci dobre vieme, čo je t~ od7táť 
si každý mesiél;c, alebo stvrtrok. 
desiatk y minul pn kupov~nl 
časových kupónov a predplatnych 
lístkov mestskej hromadnej dopra'lý. 

V Devínskej táto služba chýbal~ a 
tak sa rozhodol obchod a . sluzby 
OEVEX ponúknuť aj túto sluzbu. Po 
štyroch týždňoch vybavova~la sme 
pochopili, pre čo túto sluzbu nik 
nechce zabezpečovať. , Jedn? per
cento z tržby pokryje pra ve na klady. 
Druhou nevýhodou je obmedze~le 
na predaj iba 1 oo a 2~0 korun,ovych 
kupónov a povinno~t z~brat 300~ 
·edno a trojkorunovych llstkov: /P 
~redaji získa predavač cca 60 az 180 

Kčs/. • 
Takže táto služba je skutocne 

službou . . . 
, , že sme skôr nest1hil 

Mrz1 nas , , .ť 100 a 
informovať o ;nožn?sti zakut:l , k 
250 korunove kupony na ll . stvr~o ·. 

Našou snahou však bude _zlskat 
možnosť uspokojiť všetky pozladav
ky spotrebitel'ov , študentov, a 
dôchodcov. Včas našich obyvate lov 

informujeme . 
l · kde nás A ešte vysvet en1e , 

nájdete. 

Pod'akovanie 
učitel'om 

T mu kto naše deti učí p _oznať svet, 
k~o ic'h uč í písať hlásky v iet, 
za hodiny vzácnych slov, 
a napÍňanie detský ch snov, 
Vám prostú vďa k u posl?lame 
a s úctou v duchu zostavame. 

Miestne zastupiteľstvo 
Miestny úrad 
Devínska Nová Ves 

Proé teplé ftí če 
lákajú 

Obchod a služby DEVEX sa 
nachádza na sídlisku s.tred /za 
poštou, alebo ,nad posto.u - ~ 
vnútornej strany sl dlls~a-Stre~ -treti 
vchod v ra vo ak mate postu za 

sebou/. 

"Električenky" teda môžete k9pi:'už 
a· v De vínsl~ej. Po dnesn~ch 
~ožnostiach 1 OO a ~50 korun~vychť 
kupónoch pripravujeme m?znos 
zakúpiť aj študentske, pr~ 
dôchodcov a ostatné kompletne 
služby, zatiaľ v OEVEXE. 

ar 
Chorvátsky kultúrny spol?k 

pripravil na nedel'u 12. apnla 
zaujímavé podujatie. . 

Vo ven~e j sále kultúrneho str~diS~ 
ka /na rohu Eisnerovej a lstnjskej 
ulici / pripomenú od, 1 ffo_ hod: 
"obrazy" zo starej Devmskej Novej 
Vsi. Nebudú chýbať jarné dets ke 
hry, rôzne ozdoby. a' sxmb~ly 
spojené s Veľkonocnyml svlat· 

kam i. 
. Najmä detských úč~stn~~ov 
popoludnia iste zaujmU lfkaz~y 
pletenia korbáčov ' otlkan~e 
píšťaliek , hier ale •. aj predvedenie 
vol'akedajších hrac1ek . 

Program doplnia ukážky z 
repertoárov detských súborov. 

Takže nezabudnite v nedeľu 
12. apríla od 15oo_hodiny prísť do 
kultúrneho strediska. 

M.En 

. , o DNV l Jri re šla urá eli ll Virgu Šuba žah!fe. 
·rent o J.lO klop l a niejejec/ul!/ l , k c't clŽ sa n i.eklo prepadne? 

· Alebo n il'klo ca Len nkob!J 11 ernul komu. .. ·· 



D oli a oravy 
Význam skúmaného územia z h l'adiska 

širších priestorových vzťahov 
Skúmané územie je súčasťou 

:elého alúvia 1 rieky Moravy, ktoré sa 
lo r. 1990 nachádzalo v uzavretom 
1raničnom pásme. Štyridsať rokov, 
lOČas ktorých bola príroda tohoto 
ízemia chránená pred vplyvom 
:1oveka, pôsobilo pozitívne na 
astlinn~ aj živočíšny svet. Pôvodné 
liotopy sa tu zachovali v takmer 
1ezmenenom stave. 
Na cca 70 km slovenskom úseku 

ohto relatívne intaktného územia sú 
lkrem zvyškov lužných lesov vzácne 
~redovšetkým močiare a lúky 
·iečneho alúvia. Nachádzajú sa 
)revažne v medzihrádzovom pries
tore v dvoch oblastiach, medzi 
)evínskou Novou Vsou /v katastri 
3ratislavy/ a Vysokou pri Morave a 
11edzi Malými Levánmi a sútokom 
·iek Moravy a Dyje. 

Na alúviu rieky Moravy sa 
ryskytujú viaceré typy porastov od 
Joloprírodných bohatých typov lúk, 
:~ž po siate trávne porasty. Pestrosť 
ich druhového zloženia je 
spôsobená predovšetkým 
extrémnymi vlahovými pomermi. 
Vlhkosť pôdy na jar, dosahujúca v 
niektorých rokoch až záplavové 
stavy, sa strieda s obdobiami 
značného sucha. To spôsobuje, že 
sa na lúkach často vyskytujú ved l' a 
seba druhy vyslovene suchomilné a 
vlhkomilné a preto tieto porasty nikdy 
nevymoknú ani nevyschnú. Viaceré 
:lruhy týchto lúk patria medzi vzácne 
až vel'mi ohrozené. 
Jedinečnosť alúvia Moravy je v 

tom, že sa tam ešte aj dnes 
nachádza systém fungujúcich 
ramien, ktoré spolu s lužnými lesmi, 
vlhkými lúkami, močiarmi a 
trstinovými porastami je posledným 
zvyškom funkčných ekosystémov 
tohto druhu, ktoré sa predtým 
nachádzali aj v rozl'ahlých pries
toroch záplavovej oblasti Dunaja. 
Výstavbou dunajského vodného 

Opäť je tu jar, opäť sa rozbiehajú 
iniciatívy na jarné upratovanie, 
čistenie verejných priestranstiev. A 
žia!', znovu má náš podnik popri 
nesporne obrovskom prínose 
brigád v životnom prostredí mesta 
aj vel'ké starosti. Stále sa objavuje 
na niektorých miestach zo strany 
organizátorov nedostatočné 
zabezpečenie odvozu 
nahromadeného odpadu. Preto sa 
zemina, kamene, kusy betónu a iné 
pre naše zariadenia "nestrávitel'né" 
materiály dostávajú do kontajnerov 
na domový odpad. Takéto 
nespálitel'né ·produkty sa potom 
dostávajú do spal'ovne, kde aj ich 
malé množstvo môže mať za 
nás led ok ve l' ké škody až po 
celko ' · adok s al'ovne. 

diela Gabčíkovo bola väčšina týchto 
biotopov zničená. Podobný osud 
čaká aj unikátne časti pôvodnej 
prírody v slúviu rieky Moravy, ak 
nebudú včas a v dostatočnej miere 
nasadené účinné páky ekologickej 
politiky. Preto je potrebné urýchlene 
vypracovať také opatrenia, ktoré by 
legislatívnou cestou usmernili 
reguláciu silného antropického2 

tlaku na uvo l'n ené priestory bývalého 
hraničného pásma. Aj skúmané 
územie je z tohto dôvodu potrebné 
chápať v širších súvislostiach. 

Na základe uvedených faktorov, 
vychádzajúc z doterajších 
predbežných výsledkov, navrhujeme 
vyhlásiť v celom alúviu rieky Moravy 
/od sútoku s Dyje po sútok s 
Dunajom/ územie so špeciálnou 
ochranou /park, rezervácia/, pričom 
dve oblasti 

- územie medzi Devínskou Novou 
Vsou a Záhorskou Vsou /vrátane 
ŠPR Horný les/ a 

-územie v medzihrádzovom pries
tore od vtoku Ruda vy po navrhovanú 
ŠPR Kačenky /vrátane/ vyhlásiť ako 
chránené územia 

l. zóny. 
Územie so sprísnenou ochranou 

medzi Devínskou Novou Vsou a 
Záhorskou Vsou predstavuje 
komplex biotopov lesa, krovín, 
močiarov, kanálov, lúk vysoko 
bylinných ruderalizovaných4 brehov 
a hrádzí. Tieto biotopy majú 
prevažne prírodný a poloprírodný 
charakter a vysokú biologickú a 
krajinársku hodnotu, miestami 
narušenú fužbou štrku a intenzívnym 
hnojením. Má však všetky predpok
lady stať sa chráneným krajinárskym 
parkom s presne stanovenými 
spôsobmi využívania a ob
hospodarovania. 

Alúviá! ne územie medzi Devínom a 
Devínskou Novou Vsou /potokom 
Mláka/ a medzi Záhorskou Vsou a 

. Vyzývame preto všetkých 
Bratislavčanov, nedopusťte vzniku 
ekologickej katastrofy pre naše 
mesto, nehádžte do kontajnerov 
určených na domový odpad pred
mety a materiál, ktorý tam nepatrí. 
Ak nemáte z brigády 
vyprodukovaný odpad kam dať, 
obráťte sa na miestny úrad. Určite 
Vám pomôžu, prípadne Vám môže 
pomôcť i podnik Odvoz a likvidácia 
odpadu, odpad však musí byť roz
delený na spalite l'ný a 
nespalitel'ný. 

Za pochopenie Vám vopred 
ďakujú pracovníci Odvozu a 
likvidácie odpadu Bazová 6, 824 74 
Bratislava. 

Ing. Vladimír Hudec 
riaditeľ podniku 

Odvoz a likvidácia od ad u 
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U GEN DA: 
[f!l!:ä!lij vyhlásené CHÚ 

~ zóna tst. }návrh 
jadroy;•ch zón 

§;J zôna 2·51. prlrodného poŕku 

6 ee~:~eo nOv rh hranic 
ochranného pásma 

--=- vodný tok 

vtokom Rudavy navrhujeme 
ponechať ako ll. zónu chráneného 

územia s tým, že by sa upravil režim 

obhospodarovania pôdy a kontrola 
zamýšl'aných hospodárskych 

činností. 

Zátišie 

Skúmané územie je potrebné 
zoh l'adňovať aj vzh l'adom 
pravobrežnú rakúsku časť 
Moravy, kde je najkvalitnejŠie 
územie dolnej časti riečneho toku 

chránené a spravované medci\, 
národným fondom na ochral).~h·, 
prírody NVWF/- obr. 1. Okrem ioh%;k,' 

jeho najjužnejšia časť, t.j. v časlfú: 
sútoku Moravy s Dunajom, ,:i~i'i 
nachádza na hranici hornej ča~\iJ~,t 
navrhovaného Národného paJ~Iil1 i·l; 
Dunaj /Kalivodová, Ružičková;!"~; 
Kozová1991/. i!~B;L 

Vzh l'adom na široké spektn~m~ 
čítate lb v sme sa pokúsili prelo~Iť~ 
cudzie výrazy do slovenčiny;',~ 
Vychádzali sme zo slovníka cugzf~~; 
slov. Ak sa nám presne nepadéJ.rll!lsl 
vystihnúť cudzí \"fraz odborníkom:§~.!\. 
ospravedlňujeme. Prosíme všal;íie; 
aby v budúcnosti sami pamätall;,2í~:.b 
každý ~itatel' /o~ d?tf po dôchc,?co\\b 
nemusi odborne vyrazy poznaL 1CL:ia 

A lú v i um: o.i. genlogická : 'iO] íl 
prítomnosť, ale ai,rieČI:1fl,orc 
nánosy. · 

, '·>.· Ci:3V 
An tr o p i c ké h o : ludsker102ei''i 

8 i ot op: najmenší prírodný,,,;:,,:) 
životný priestor, charall~-~ 
terizovaný určitými 
vonkajšími podmieri'-'-"' 
kam i a súborom· v ií'oŕh 
žijúcich organizmov. 

·i.~\:11~. 
R u d e r a l i z o v a n ý : v s!ov'nsv~d 

níku cudzích slov Sľm':lntal 
našli i bo. výraz rudec ~F..:io< 
rálny-rastúci na ' , iH! 
rumoviskách, rumovi~~i~·r.~ 
kový. 

~ ... '' ·~ \J:;f~"l',~ 
Pros1me cita.tel'ov, aby sa pokusil! i;; 

sami vydedukovať príslušné prirpg~,;~.~~ 
nanie. 

ko do Talianska? 
stravovali sa v rodinách detí 
cirkevného speváckeho zboru v 
mestečku Campo. Tento cirkevný 

Eva mi na otázku, čo pre ňu 
znamená spev a čo si v spojitosti s 
komorným speváckym zborom 
Zúbky rada pripomína, povedala: (dokončenie) 

v~inulom čísle sme priniesli 
. k článku o koncertnom 

Komorného zboru 
ej umeleckej školy 

v Devínskej Novej Vsi 
Dnes prinášame jeho 
pokračovanie otázok 

e súboru pani Júlii 

eNašU ste sí čas aj na historické 

,··pamiatkY? .. . 
!...Áno. Najmä vo Florencii a P1se. Za 

v(ii\ky čľenkY. zboru sa so mnou o 
s.Vóf~; spom1e~ky .Podelila. Eva 
~zôvská: "NaJkraJsle sp~m1enky 
zďzájazdu do Talianska ~am zos
ta!liZ!f:JšinkoVanla v katedrale mesta 

Výborná akustika 
.... ~kf,,.t,.:rirálv podstatne umocnila 

vystúpenia. Tak aj 

00~,ífa.;uL""ce.nstva bola vell11i 
spontánna. Ďalšie spomienky 
'máme ~ mestečka Campe, v 
kto spoznali mnoho 

ktorí boli ochotní 
a ukázať nám 

""'"'i'"tn.k vo Florencii a v 

"Spev sa stal mojím koníčkom Pani 
učitelka Mária Fratričová mi na 

Z nácviku P triede zák/nr/nej škoi!Jl. BukoPčww ll DetJínsk<~/ Nooej Vsi 

spevácky zbor má v budúcnosti 
uskutočniť výmenný zájazd do 
Bratislavy. 

hodinách spevu a pani učitel'ka 
Júlia Zúbková v zbore vyberajú 
vhodný a pekný repertoár, ktorý 

Kultúra nespí 
Vsi, aby prispeli k spríjemneniu a 
skultúrneniu večerov pre svojich 
spoluobčanov. Radi uvítame 
sólistov-gitaristov, harmonikárov, 
spevákov, hráčov na ústnu har
moniku, gajdy a iné hudobné 
nástroje. Všetci s tvorivou fantáziou 
máte u nás dvere otvorené. Bez 
oh l'adu na vek, bydlisko, alebo 
profesionalitu. 

Kultúrne aktivity v Centre pre vo l'ný 
čas prebiehajú v dvoch smeroch: 

1 l Pravidelné akcie: jazykové kurzy 
angličtiny a nemčiny, šachové 
krúžky, nácvik detského 
tanečného folklórneho súboru 
Kobylky, hudobno-speváckeho 
súboru Rosica /chorvátsky/, krúžok 
paličkovania, mexických tancov 
Flamengo, nácvik hud.repertoáru 
pop.skupiny Kotex, ďalej je to 
pravidelná bezplatná poradňa pre 
majitel'ov pozemkov /každý pon-

bratislavského futbalového zväzu 
rozhodla všetky majstrovské 
zápasy preložiť na náhradné 
termíny. Dorast A a 8 na 14.4.92 a 
muži A a 8 na 29.4.92. 

Všetkých priaznivcov futbalu 
pozývame na stretnutie 4. a 5.4.92 
na štadióne na Vápencovej ulici. 

O majstrovské body, už tento 
víkend budú usilovať aj naši 
najmenší reprezentanti- žiaci. 
V sobotu 4.4.92 sa stretnú 
Dorast: D.N.Ves A- Pozemné 

stavby o 13°0 hod. 
D.N. Ves B- Pozemné 
stavby o 1530 hod. 

Žiaci: cestujú 4.4.92 na ihrisko 
Doprastavu do Vrakune 
Doprastav- starší žiaci ONV o 930 

5 

delo k od 17°0 hod./, Chorvátsky 
kultúrny spolok, stretnutia, 
schôdze a posedenia členov 
spoločenských združení a 
politických strán a hnutí. 

Naši dôchodcovia sa stretávajú 
vo svojom klube na lstrijskej 6, kaž~ 
pondelok, stredu a piatok od 15 
hod. do 19°0 hodiny. 

2/ Príležitostné akcie: spoločenské 
akcie, svadby, stretnutia 
kresťanských spoločenstiev, 
prednášky, schôdze a konferencie, 
verejné zhromaždenia k aktuálnym 
spoloč.-polit.otázkam, zábavy a 
posedenia atď. 

Na najbližšie obdobie Vás 
pozývame do Vel'kej sály 12. apríla 
v nedeľu od 15°0 hod. na stretnutie 
dvoch generácií pod názvom Detská 
Jar /prinášame na inom mieste/. 20. 
apríla k nám zavíta Maja Velšicová 
so svojím estrádnym programom 

hod. 
Do~rastav -mladší žiaci DNV·A 

o 11° hod. 
Do~rastav -mladší žiaci DNV-B 

o123 hod. 
Výsledky z minulého kola: 
D.N.Ves A- Danubius 1:1 
gól ONV- J.Horváth 
D.N.Ves 8- Čuňovo 3:2 
góly ONV- P.Kovarík 2.M.Lovas 

Výbor futbalového oddielu 

.···:·:·:;>:<·:::·:·:·:<·:·:<·:<·>:;:;:;:::::::;:;:::;:::::::::::::::::::;:;::::·::;:;:;.;:::;:;:::::::::::::::::::: 

Bratislavská liga 
Muži 22. kolo: 
TJ 8AZ ONV "A"- SC ESPO 11:6 

pozostáva najmä z klasických a 
romantických, ale aj l'udových 
piesní. Spev mi prináša radosť, 
dobrú náladu, a ako sa hovorí, so 
spevom ide všetko lepšie. Medzi 
nezabudnute l'né spomienky patrí 
aj zájazd nášho zboru do Viedne v 
roku 1989." 

• Na záver som sa na· dojmy z 
Talianska spýtala pani riaditeľky 
Základnej umeleckej školy na 
pol!nského ulici 1, Ziny 
Spackovej. 

-Boli sme milo prekvapení 
srdečným prijatím, akého sa nám 
dostalo v spomínaných Campo a 
Ariano lrpino. Všade sme sa stretli 
s pochopením, srdečnosťou a 
láskou. Naše koncerty mali dobrú 
odozvu a na záver pobytu nás 
znovu pozývali koncertovať do 
Talianska. Nebol to len sl'ub, ale 
pozvanie nám v tieto dni skutočne 
prišlo. Koncertov~ť pôjdeme v 
auguste toho roku. Ziaci majú pred 
sebou novú motiváciu a s chutbu sa 
pustili do štúdia nového repertoáru. 
Všetci sa tešíme z tohto úspechu. 

PhDr. Dana Jakubcová 
snímka autorka 

Ospravedlňujeme sa pani 
riaditeJke Základnej umeleckej školy 
Zine Spačkovej, ktorej tlačiarenský 
škriatok zmenil meno. 

"Čo vy na to". 

Pri príležitosti Devínskeho duat
lonu 1. mája, bude tohto roku aj s 
medzinárodnou účasťou a 
pripravujeme naň zaujímavý 
kultúrny program /populárna 
tanečná country skupina Petronella, 
tanečný folklórny detský súbor pri 
IUVENTE "Studienka"/. Večer 
zavŕšime majálesom. 

Dvere centra pre volhý čas sú 
otvorené pre všetkých. 

Radi privítame najmä tých, čo 
prinesú nové podnety pre spestrenie 
kultúry v Devínskej Novej Vsi. 

Veríme, že po dobudovaní pries
torov, ponúkneme návštevníkom i 
obyvatel'om väčšie možnosti využitia 
vol'ného času. Dovtedy prosíme o 
kúsok trpezlivosti. 

Dr. Emília Ondíková 

riaditel'ka Centra pre vol'ný čas 

3:2,2:2,6:2/ 
Góly DNV: 3-Kadlečík, 2-P.Nemec, 
Ľ..Fronc, M.Stmad, Záhorský 
DP A- 8US DNV "B"- RUN IC 

Trnávka 3:3 /1:1,0:0,2:2/ 
Góly DNV: 2-Fritz, 1-R.Strnad 
Žiaci: 
Semifinále: 
TJ 8AZ DNV- BHC Rača 6:1 

/2:0,1 :0,3:1 l 
Góly DNV: 3-Chandoga, 1-Jeck, 
Runák, J.Šašík 
Finále: 
ŠK Spektro : TJ BAZ ONV 3:2 po 

predlžení /2:1,0:1 ,0:0-trest 
striel'ania 2:1 l 

Góly DNV: 1-Chandoga, Belágyi 
Otto Prokop 



VYUŽITE MOŽNOSŤ. INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno- obyčajná sadzba (vrátane čiärok, med
zier a pomlčiek) = 0,50.- Kčs 
1 písmeno- polotučná sadzba (vrátane čiarok, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zl'avy:·Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 14°0 do 
18°0 hod. 

Inzertné 
l rubriky 

01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
1 04. Služby (ponúka, hľadá) 

05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 ·rozličné 

( 01- KÚPA 

• Kúpim lepšie známky a celiny 
Slovenského štátu. Tel.: 822 956 

• Predám plechovú skriňu z Ávie. 
Tel.: 775 275 

Fotoamatérom 
ponúkam zo zrušenej fotokomory: 

• misky 18 x 24 cm 
24 x 30cm 
40 x 50 cm 

• filtre na aladinovú lampu 

• odmerné valce 0,25; 0,5; 1 lit. 

• mozaikové filtre 

• osvetl'ovacie reflektory 

• objektívy Primagon 1 :4,5/35 
Trio plan 1 :2,8/1 OO 

• zväčšovací prístroj Mikromax bez 
objektívu /200/ 

materiál je v obchode DEVEX 
Krasnoarmejcov 14 /za poštou/ 

~~~--0111121111-111P1111R1111E11111D11111A11111J _ _.l l 03- VOtNÉ MIESTA 

• Predám športový kočík FRIZZO 
ULTIMA fialovej farby so vzorom v 
zánovnom stave. Cena: 3900.-
Kčs. Tel.: 775 861 

• Predám autorádio s prehrávačom. 
Cena 500,- Kčs. Tel.: 777165 

• Ponúkam zeleninové, kvetinové 
priesady a ťahavé muškáty. 
Adresa: M. Šubín, F. Cvečku 30 

• Prijmeme 

predavača(čku) - predaj novín, 

časopisov, cigariet a iné v DNV. 

prac. doba 530 
- 9°0 

a 15°0 
- 18°0 hod 

informácie na tel. č. 775 275 

• Predám sekretár z 50-tych rokov l 04 _ SLUŽBY ] 
za 200 Kčs. Na chatu. ,_I!IBBBBBBB•BBI, 

Tel.: 789 266 

• Predám slovenskú lavicu (stôl, 
dve lavice, dve stoličky) 

Tel.: 777204 

• Farebné ŽALUZIE Reluxa. 
Jednomesačná dodacia lehota. 

Tel.: 07/776 806 

Mini burza 
Devínskeho ExpresQl 

zdarma 

Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať in
zerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom . 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť ~~. l 
ponúkate, alebo hl'adáte a adresu, alebo telefónne číslo(' 
kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu realizovať. \ 

• Prenajmem stavebný výtah 
Tel.: 775 275 

o Čalúnictvo u Vierky - firma Voja. 
Čalúnické práce pre organizácie 
aj súkromníkov, opravy sedacích 
súprav a iného čalúneného 
nábytku, čalúnených dverí. 

Tel.: 778 711 

e Firma MERIDIÁN 

• Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svo·e služb Tel.: 776 822 

• Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 527, 220 005 

otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

ponúka 

• vajíčka á 0,90 Kčs 
• ovocie, zeleninu 
• trvanlivé potraviny 
e SEMENA kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19. 00 

sobota : 7.00-14: 00 

PROJEKTOV Á KANCELÁRIA 
Ing. Tibor Havlík 
Štefana Králika 4 
tel.: 778 035 
ponúka svoje služby. 

r 

• Rybárske potreby v nd•·<>+"·~-• 

Akvarexu, ul. Jána Smreka 18, 
Devínska Nová Ves-Podhorské. 

Tei.:6Hl 

05- BYTY 

• Vymením vel ký · 2-itbový 
byt l. kat., slnačný s vel'kou h 
v DNV v Detských jasliach 
3-izbový štátny byt v Bra1ti~l<:>)t~W 
Podmienka: 
zamestnaný/á/ ako hn<:nnti<>•·llral 

prípadne možnosť 
oboch manželov 

• Vymením 3-izbový . 
Devínskej Novej Vsi - Pmifilt'>r""'!i 

za dva byty /2+ 1/. 
Devínskej Novej Vsi. 

..,.. ~ 

Co ponu 
DEVEtl" 

Veľkonočné pohl'adnice '1 J.J'·i 

vel'konočné vaiíčka mal'ované 6.· ; 
tričká 55.· 168.~ l 

tielka 48.· 
detské tepl. súpr. 144.· 216.· 
pánske pyžamá 215.- 240.· 
šaty pre Barbie 50.· 60." 
rifle 350.-
obaly na videokazety 19.· 24.· 
čiernobiele a farebné filmy 
fotopapiere 9x13 
číre poháre 1 0.· 13,.· 1 

semená izbových a bkrasnýc~ 
kvetov . i 
magnetofónové kazety Samsung, 
35.· 
sklenené svietni!<y 
olejové lampy 
varné sklo simax 
drevené rámčeky na obr!Í.Zk)( ..,_, , ' 
'obrázky od reprodukcií po Ór~rrlály 
pracie prášky a kozmetiku ' 
slnečné okuliare /možn 
objednat/ 
posuvné dvere 80 cm, 2000.
l'udovoumelecké výrobky z dreva · 
drevené garníže 

tLifíiťD .. Ci~B···ál···&···r········1 
· · a RESTAURACifl 

Vápencová 6 
prijme okamžite 

-niť' čašníka/čku/- barmana/ku/ 
-~dmienka: ovládanie jedného svetového jazyka 

,yrl> vek do 35 rokov 

. "•" kuchára/~u( 
[9··:•.pomocne s1ly do kuchyne 
mc.'.- · · 776 803 

, __ Chcete sa páčiť? 
navštívte kozmetický salón 

MIRIAM 
lstrijská 68 

"t ,.. - piatok 12°0 
- 19°0 

, sobota 8°0 
- 1 0°0 

,;::,,_:...;:...:.:.'· ... · ....... --'možnosť objednávok aj po 1 0°0 hod. 

'Y tel.: 779 095 
~~~ií$-i~že tváre a dekoltu, hlboké čistenie pleti, peeling, 

:.-fa_!benie rias a obočia, líčenie na slávnostné príležitosti \ , h . ,,o."·;,, · neva ajte 

.• Leptokaria 2.880,- Kčs, 1 o dní, apartmán 3-4 postele, 

- C. Dorada, 5.270,- Kčs, apartmán, 12 dní, oáza, júl 

·. Kčs, 5 dní, apríl-máj 

rr<Mf'!WI, •. .,,vriMJ-\NtJII-\ 3.170,- Kčs, 6 dní, 1 deň k moru, od júna 

Žiar nad Hronom, tel.: 0857/2286,8304 

"Bratislava, tel.: 07/778227 

~-f'o ST A v spoločný podnik 

Poff~ yÚľnú kapacitu remesiel pre rok 1992: 
;;n.sv ')·: ._: :·( ~ · 

• práceHsv 

- elektroinštalačné práce 

--~~'!~~<?inštalačné práce 
• iAšt~lácie ÚK 

·.l.i. ~la!T)piarske práce 
~.stolárske práce 

- podl~hy z PVC 

tepelnoizolačné práce 

krytiny 
-výr~ba OK 

Galanta 

.Iq( AUTA· SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA· PRÍSTUPNÁ CENA 

je zárukou našich ponúkaných prác 

·.;-Informácie: smer.č. 0707 
teL: 54-33 alebo 56-51 až 4 

kl. 18, 11' 38 

l 
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Volkswagen Bratislava spol. s r. o. 
Wir suchen eine 

SEKRETARIN 
tur unseren Betrieb in Bratislava 

, WIR -sind der gräBte Automobilproducent in Europa 
- bieten lhnen guten Gehalt und ausgezeichneten 

Karrierechanzen 
- versprechen lhnen einen interesanten Arbeits

platz mit Zukunft, aber 
wir garantieren lhnen nicht immer nur 5 Arbeits
tage in der Woche und 8,5 Stunden am Tag 

SIE -sind cca 20-35 Jahre alt und eine dynamische 
Persänlichkeit, sprechen und schreiben perfekt 
deutsch, gewunscht ist auch english 

- arbaiten gern im Team, sind selbständig, 
organisationsfähig, kännen Probleme läsen und 
wolen bei lhrer Arbeit in einen sympatischen 
Team eintreten 

- haben als Plus-Kenntnisse in der Abeit mit 
PC und Kurzschreiben. 

Rufen Sie unsere Personalwesen-Abteilung - Nummer 
775 875, 776 491 an oder schicken Sie l hre Bewerbung 
an uns. 

~ 

VW Bratislava spol. s r. o. 
personálne oddelenie 
843 01 Bratislava · 

~~ROGÉRIA M. MAREČKA 
ŠETRÍ VAŠE PENIAZE 

U NÁS Sl MÔŽETE KÚPIŤ: 

PALMEX ZA 22,50 Kčs A VEĽ.KÝ LEN ZA 85 Kčs 
ARIELZA45,KčsAVEĽ.KÝZA169,-Kčs , . v 

VIZIR A WEISER Rl ESE ZA 39,- Kčs A VEĽ.KY VIZIR LEN ZA 146,- Kcs 
PERSIL UŽ ZA BEZKONKURENČNÝCH 43,- Kčs 
TIX ZA 26,- K/?s (samozrejme, úplne nový TI x) , , v , 

CELKOVO MAME VIAC AKO 20 DRUHOV PRACICH A NAMACACICH 
PROSTRIEDKOV 
FRAVILAN ROSE ALEBO BLUE ZA 18,50 Kčs 
AZURIT 950 g LEN ZA 19,- Kčs , , , v v 

LENOR 41 ZA 129,- Kčs A 4 KRAT KONCENTROVANU NAPLN UZ ZA 
114Kčs. 
PR IL ZA 38,50 Kčs ALE AJ PUR ZA 13,- Kčs 
TOALETNÝ PAPIER 4 KOTÚČIKY SPOLU AJ S TAŠTIČKOU LEN ZA 
17,-Kčs , , v 

•VIAC AKO 10 DRZHOV ZUBNYCH PAST UZ OD 5,50 Kčs DO 16,- Kčs 
9 DRUHOV TOALETNÝCH MYDIEL OD 4,50 Kčs DO 11,50 Kčs 
DETSKÝ HARMANČEKOVÝ ŠAMPÓN 250 ml LEN ZA 13,- Kčs v, 

A ĎALŠÍCH 1 O DRUHOV ŠAMPÓNOV, MEDZI NIMI AJ NAJNOVSI 
Vl DAL SASSOON ZA 73,- Kčs , 
PRE CITLIVÚ DETSKÚ POKOŽKU PONÚKAME LEKÁRSKU DETSKU 
KOZMETIKU 
ZNAČKY FISSAN A SEBAMED 
A TO, AKO UVIDÍTE, NIE JE VŠETKO 

TEŠÍME SA NA VA$U NÁVŠTEVU! 

NÁJDETE NÁS NA UL. M.MAREČKA 
MEDZI POTRAVINAMI A ŠKOLOU 



Dovolenka s ortopédom ? 
Problém: Podnet našich čitatel'ov 

manželov B.: 

Už sme začali uvažovať o rodinnej 
dovolenke. "VysY-chajú mi chrupavky 
v bedrových klboch a kolenách, 
manžel má problémy s chrbticou. 
Radi by sme sa dostali k moru, ale 
na drahý letecký zájazd nemáme a 
dl hej cesty autom sa bojíme. 
/Doteraz máme zimomriavky pri 
spomienke na non-stop zájazd do 
Benátok, ktorý dal riadne zabrať 
našim stuhnutým kÍbom/. 

Skutočne. V poslednom období sa 
nám cestovné kancelárie rozrástli 
ako huby po daždi. Zvádzajú nás čo 
najpestrejším výberom lokalít či cien. 

V jednej veci sú však takmer 
uniformné: svojou ponukou sa 
zameriavajú na zdravých l'udí, ktorí 
v snahe za svoje peniaze spoznať čo 
najviac prechodia peši dlhé 
kilometre. Čo s tými, ktorých 
pohybové možnosti sú obmedzené 
ich zdravotným stavom a túžba po 
poznaní je obrovská. Preto nás 

.r.· 'Korenie 'života -
~ " . -

Letí Brežnev vrtuľníkom nad Sibírou, 

keď dolu zbadá stany. Spytuje sa 

sprievodcu: - Čo je to tam dolu? 

- Pioniersky tábor, - znie odpoved: 

Pristáli, išli sa tam pozri et: Stretnú· 

chlapa s briadkou, Brežnev sa ho 

spýta:- Kol'ko máš rokov?- Šesť. 

- Čudný pionier, myslí si Brežnev. Idú 

ďalej, stretnú druhého s ešte väčšou 

bradou. -Koľko máš rokov? -spytuje 

' sa Brežnev. 

- Desať, -znie odpoved: 

- Čudný pionier, - Myslí si Brežnev. 

r Stretnú tretieho, s bradou po pás. · 

' -Koľko máš rokov?- Doživotie. 

Objednávací lístok 

zaujala sympatická, netradičná 
ponuka cestovnej kancelárie HITKA 
cestovanie a marketing, ktorá myslí 
nielen na l'udí v plnej fyzickej 
kondícii, ale chce poskytnúťmožnosť 
spoznať atraktívne miesta aj l'uďom 

s obmedzenými pohybovými 
možnos tam i. 

• Čo sa vlastne skrýva pod vašou 
ponukou .pre l'udí s 
obmedzenými pohybovými 
možnosťami? 

- Naše programy sú zamerané na tri 
skupiny pohybových obmedzení: 
Najväčšiu skupinu tvoria l'udia 
práve s opotrebovanými kÍbami či 
chrbticou. Vieme, že týmto l'udbm 

Vyhrali A 

O tom, že obyvatelia B 
poznajú svoje bydlisko C 
svedčí aj pekná kôpka 
/takmer 50/ správnych D 
odpovedí na otázky v 
krížovke v E 
predchádzajúcom čísle. U 
prednostu Miestneho F 
úradu, kde bolo 
žrebovanie sa št'astie G 
usmialo na: 

H 
Ladislava OS LANCA, 

P.Horova 19 
Zuzanu ZEITHAMLOVÚ, 

Bystrická 9 
Jarmilu GAZDOVÚ, 

F. Cvečku 59 

J 

K 

Výhercovia dostanú L 
odmenu poštou. M 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
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po dlhšom sedení tuhnú kÍ by, preto 
cestu autobusom prerušujeme 
častými prestávkami s možnostbu 
relaxácie. Buď vo V?dorovnej 
polohe s precvičením klbov, alebo 
krátkou prechádzkou. Vyberáme 
len lokality v príjemnom prostredí s 
vlastným bazénom. Ve l'kou 
výhodou je sústavná prítomnosť 
odborného lekára - ortopéda, 
cielená rehabilitácia doplnená 
besedami na konkrétne problémy. 
Súčas tou zájazdov sú aj prehliadky 
atraktívnych lokalít s maximálnym 
využitím autobusu. 

• Sú vôbec takéto zájazdy 
finančne dostupné? 

- Ceny týchto zájazdov sa v podstate 
neodlišujú od bežných ponúk iných 
cestovných kancelárií. Napríklad 
cenovo najatraktívnejší zájazd, pri 
ktorom môžete spoznať 
Francúzsku Rivéru, je možné 
absolvovať už od 3.800,- Kčs v 
termíne od 24.1V. do 3.5.1992. 
Okrem už uvedených výhod a 
dopravy cena zahrňuje týždenný 
pobyt v 5 miestnych bungalovoch s 
kuchynkou s možnostbu vlastného 
stravovania. V prípade záujmu je 

3 4 5 6 7 8 9 

l 

l 

l 

Meno a priezvisko (firma): ..................................................... . 

Ulica: 

Miesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ .................. . 

Dátum: ................... . 

podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrt'ročné predplatné 16 Kčs 

Cena časopisu je vrátane doručenia. 

však možné zabezpeČit' 
polpenziu. ·· 

eA to je pre pohybovo oslabe~r~ifnfl 
všetko? A čo ďalšie 'li~ 
skupiny? t 

-Nie, máme prip 
zdravotne-tématické poh '· 
poznávacie zájazdy s do 
ortopéda i pre rodiny s · 
chybným držaním tela, či 
nosiacimi korzety, alebo 
skoliózou či gu l'atým ·N'"'""''"" 
Tretia ponuka je 
používajúcich protézy 
alebo prístroje. Tažis 
ponuky tvorí zabezp 
primeraného súkromia pri 
sa v bazéne, ale i . 
výlety s malými nára'kmj. 
chodenie. · 

Prípadné dalšie podrobnost\· 
objasníme v našej cesto 
kancelárii na Považskej u li . 
v Bratislave, alebo na . . 
čísle 620 40. 

Ďakujem za informácie •a 
obom zúčastneným stra.nám. 
úspechov. 

Vodorovne: A.. Druhá'. 
tajničky. B. S neocho~ou /mn.' 
-papagáj C. Turecké mesto·~ ' , 
vták žltozelenej farby. oj' 
stredisko rovnomennej o, 
vylučoval pot /zried./. E. uumä,L;~~J<~ 
meno Ivana- kopec- ŠPZ áut 
Blanska. F. Ne·c~tr9tÍ, vlhkíc * 
alžírskeho ťažkého vína. d. 
časť tajničky /slová To' 
Tassa/. H. Odpočívať v · 
meno herca Mrvečku. l, 
česká otázka na prvý pád 
zvieratá. J. Získaná z losa · 
program. K. Cudzie 
druh žeriavar L. Spodná;:.~.-~~"'""'""'' 
-drobná burinn á ryba. M. T,..H ••. ;...","'"f· 

tajničky. 

Zvisle: 1. Je potrebné, treba -
miestnosť na uskladňovanie. 2. Jedlo 
- meno vynálezcu Diviša. 3. Múza 
l'úbostnej poézie - druh pán~keho 
cylindra - sklad obilia. 4. Etíéípske 
jazero - daj späť- korejské mii-zské 
meno - značka chem. prvku 
berkélium. 5. Pôvodná skratkaJ)LikiY 
Praha- pochutina pridávaná do jedál 
-odieraj. 6. Buď živý -mech, vi:ece
oblok - dediny v slovanskom 
prostredí. 7. Pobrez:ie BaltiRkéha 
mora - súrodenec - mytologický 
únosca Heleny. 8. Uéčhtá 
zložnokvetá rastlina - samice oslov. 
9. Mesto v Nemecku i Norsku -
vlákienko. 

Pomôcky: C. Adana. K. Dt~ľik. 8. 
Arŕlika. 

DEVínsky E~pres - dv,?jtý,ždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakéia: 
84i 07 Bra~1slava, Ka~1st~a 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukot;:isy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpr;es, 
84i 07 Brat1sla~a, Kallstna 9- osobne: v pnestoroch obchod a sluzby, DEVEX, Krasnoarmejcov i4, Bratislava- Devínska Nová Ves
z dvora (za _postou). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2 50 Kcs. nnt l. sr. o. Stromová 833 58 Bratislava. istračné číslo: i 03/90-R. 
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návšteve Biliard Clubu 
budeme podávať aj morské 
špeciality. Vo štvrtok, piatok, 
sobotu a nedeľu aj s hudbou. 
• Tak teda reštaurácia iba pre sol

ventných? 
_g,.,;,,rra!clu l'c.hl<o cestu na rut

Lokomotívy Deví~ska 
Keď sa vyberu po 

smerom k rybníku a za 

'.;-::~ 

niekol'ko 
sa cestou 

encová. Na 
je futbalový 

· ~d ·tohto zariadenia 
' T~to otázku sme 
pri otvorení klubu 

;.tliáiiôto•íili našej mestskej časti 

.......... ~~~· ie bolo prenajaté aby 
Ah•·•"~'t..rnm našej mestskej 

riestory, ktoré 
;.;i,~iotni~nEoV'ii'UŽi , v krátkom 
sor·alliiQ~~crvct•J a na vysokej 

východísk. Prostriedky získané 
prenájmom budú teda slúžiť 
športujúcej verejnosti. 

• Čo všetko dnes ponúkajú 
prenájomcovia obyvlltel'om 
Devínskej? Zástupca 
spoločníkov Boris Fratrič nám 

prezradil. 
V reštaurácii na prízemí 

ponúkame v čase od 11°0 hod. do 
6°0 hod. ráno široký výber kvalitných 
jedál a nápojov. Neskôr uvažujeme 
rozšíriť sortiment o rybie 
špeciality a jedlá talianskej 
kuchyne. Do konca mája 
predpokladáme, že sa nám podarí 
dosiahnúť úroveň zodpovedajúcu 
tzv. prvej cenovej skupiny, kde 
okrem s omínaného zámeru 

-Ak hovoríme o úrovni neznamená 
len ceny. V prvom rade nám ide o 
vyhovujúce prostredie a úroveň pos
kytovania služieb. Ceny budú 
zodpovedať dnešným zárobkom 
našich hostí.lste bude rozdiel v cene 
bravčového rezňa, jedla z domácich 

rýb a jedla z dovážaných morských 
rýb. Našou snahou bude uspokojiť 
menej, ale aj tých viac náročných. 

e Vaše ďalšie zámery? 

- Tých je niekoll<o. Dnes je však 
ešte skoro o nich hovoriť. Včas však 
o nich dáme vedieť. 

V suteréne biliard klubu prví hos
tia degustujú ponúkané nápoje. V 
pokoji. Ku pod ivu tu nehu čí moderná 
hudba. Neviem či zatial', alebo 

ostenské spoločenstvo 
živnostníkov a podnikateľov, 
stačil na vznik spoločenstva. Po 
pripomienkach dopracovali 
návrh stanov, ktoré už v 

najbližších dňoch prípravný 
výbor odošle na registráciu 
Ministerstva vnútra SR. 

Zoznámiť sa však s 

ŽIVNOSTENSKÉ SPOLOČENSTVO DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Prihláška za člena 

~:::M~~g~'~i~zv!sko: ------------,-----------------
.f,/Íot~dli.;>,~9s· 
<l~h· N(tzov :fi~my: 
'f'l:wu~!lpis:podnikatel'skej činnosti:------------------------
t.")!-.s,; ::~h )- ~~r_: /:~: , 

~~~~ťtM~s.lljetrí i5a za člena Živnostenského spoločenstva Devínska Nová Ves. 
iP.<!:'~'f~Jim'éodpisom potvrdzujem súhlas s členstvom a s dodržiavaním stanov spoločenstva. 

.~r;./,;r.;,s,:;\,.(!r.::; . ~. \ 
- u"\{!WJ\!Ifl1;Po,daqia prihlášky: _______ _ podpis 

pečiatka 

>tlátúm>Schválenia predstavenstvom: _______ podpis 

_____ Kčs 

pečiatka 

Uhradené dňa: _________________ ___ 

Uhradené dňa: _________________ _ 

podpis ------------
pečiatka 
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vôbec. Biliardové stoly sú obsadené. 
Mládenci tvrdia, že konečne 
zmysluplná zábava. K automatom 
sadajú hráči až večer. Pri vklade 2 
koruny je tu možnosť vyhrať 300,
korún. Tých dvojkorunových 
pokusov môže byť však i viac. 
Spravidla. American Poker, Fruit 
Star, Bonus Card, Time maschine, 
Big-roll, Admiral-roulette - názvy 
ktoré nezasvätenému nič nehovoria. 
Hráči už vedia svoje. Do 5°0 hod 

rannej majú na to čas. 

Čo nevidieť pribudne další biliar
dový stôl. Nuž o zábavu majú 
obyvatelia Devínskej postarané. Aj 
vedia, že prostriedky z prenájmu 
zariadenia poslúžia športovcom. 
Takže možnosť výberu ako stráviť 
vol'ný čas rozšírilo dalšie stredisko. 

Kto chce, tú cestu na futbalový 
štadión nájde. 

pk 

sn autor 

navrhnutými stanovami /ešte 
budú predmetom rokovania 
Valného zhromaždeni a, ktoré 
termín všas oznámime/, podať 
prihlášku do spoločenstva má 
ešte každý záujemca z radov 
živnostníkov a podnikatel'ov, 
bývajúci alebo pôsobiaci v 
Devínskej Novej Vsi. 

Podrobné informácie získate 
od členky prípravného výboru 
pani M. Planétovej v predajni 
PHILIA, na ulici l. Bukovčana 
č. 8, pondelok až piatok v čase 
1430 -1800 hod., v sobotu 830

-

1200 hod. 

pk 

Na uvedené možnosti upozor
nite aj svojich známych 
živnostníkov a podnikatel'ov. 



Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
-matrika Devínska Nová Ves: 

Martin Jeck a Marcela 
Krasňanská 

Maroš Maršalko a Zuzana 
Havlíková 
Jozef Baran a Andrea 
Štecová 

UVÍTALI SME 
DO ŽIVOTA 

Dean Sadloň 
Miroslava Argajová 
Veronika Šúlovská 
Stanislav Kra mp l 
Andrea Albrechtová 
Ivan Čech 

~ NAŠl JUBILANTI :J 

85 rokov: 
Július Slovinec 
75 rokov: 
Ján Bučič 
70 rokov: 
Jozef Moravčík 
Mária Ryšánková 
Mária Šubínová 

l [ ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

. .....,.. . r ICl a 
Máte záujem, aby sa Vaše dieťa 

už od 1. ročníka učilo nemecký 
jazyk? Neváhajte a prihláste sa na 
riaditel'stve Základnej školy ulica l. 
Bukovčana č. 1. 

V školskom roku 1992/93 
otvárame v l. ročníku jednu triedu 
s rozšíreným vyučovaním 

nemeckého jazyka a v 111. ročníku 

VIli. A VIII.B 
Škola 

ehl d ehl d 

Gymnáz. - 2 3 4 

soš 3 6 2 5 

sou 
2 . 2 -s 4. roč. 

sou 4 3 3 2 
s 3. roč. 

9 11 10 11 
Spolu: 

20 21 

V piatom ročníku sa vyučovanie 
nemeckého jazyka rozšíri o 
anglický jazyk. 

Overenie vedomostí zo 
slovenského jazyka a matematiky 
u žiakov ll. ročníka uskutočníme 27. 
apríla 1992. 

Tabu l'ka podáva informáciu o 
rozmiestnení žiakov VIli. ročníkov 
podl'a tried, do jednotlivých typov 
stredných škôl, vyplývajúca z ich 
vlastného záujmu v prvom kole 
prijímacieho pokračovania: 

VIII.C 
Spolu: % 

ehl d 

. 6 15 22,4 

4 2 22 32,8 

2 . 6 8,95 

6 6 24 35,8 

12 14 
67 100 

26 

.. 
Vysvetltvky: ehl: chlapct. d: dtevcata. SOS: stredne odborne skoly. SOU. stredne odborne 

učilište 

Iste Vás bude zaujímať informácia 
o ďalšom štúdiu našich žiakov zo 
Základnej školy na ul. l. Bukovčana 
č. 1. 

Preto Vás budem informovať na 
konci školského roku 1991-92, ako 
sa splnili túžby našich žiakov v 

porovnaní s ich skutočným 

rozmiestnením do gymnázií, 

stredných odborných škôl a 

stredných odborných učilíšť. 

výchovný poradca 

PaeDr. Štefanov 

rosnička zelená 
užovka stromová 
.jašterica zelená 
korytňačka močiarna 
cíbik chocholatý 
volavka popolavá 
bocian biely 
kormorán veľký 
rybárik riečny 
a rastlín, napríklad: 
snežienka jarná 
bleduľa letná 
scila dvojlistá 
lekno biele 
leknica žltá. 
Sú to druhy chránené zákonom. 
Prosíme Vás, prispejte aj Vy k 

Vážení návštevníci 
záchrane a k zachovaniu tohoto 
vzácneho územia. 

Tabul'ky práve s týmto textom vás 
budú vítať pri prechádzkach, či 
potulkách v okolí rieky Moravy. 
Prinášame ho s predstihom, aby 
každý návštevník bol pripravený na 
stretnutia s ohrozenými a 
chránenými živočíchmi a rastlinami a 
dokázal im prejaviť náležitú 
pozornosť, úctu a najmä ochranu. 

nachádzate sa v alúviu rieky 

Moravy. Je to jedno z mála území, na 
ktorom sa zachovali prírodné hod

noty, ktoré sú jedinečné nielen na 

Slovensku, ale aj v rámci strednej 
Európy. Sú tu zachované všetky typy 

lužných /pravidelne zaplavovaných/ 
spoločenstiev. 

Les, vodné plochy, mokrade i lúky 
sú domovom vzácnych a oh
rozených druhov živočíchov, ako 
napríklad 
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Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 

3.4. - Richard, 4.4 - IZidor 
5.4. - Miroslava, 6.4. - lren11' 
7.4. -Zoltán, 8.4. -Albert' 
9.4. - Milena, 1 O .4. - Igor' 
11.4. - Július, 12.4. - Ester11' 
13.4. - Aleš, 14.4. - Justína' 
15.4. -Fedor, 16.4. -Dana' 
Danica, 17.4. - Rudolf. ' 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 

hod.; v nedel'u o 1715 a 1945 

hod. 

4. • 5.4. NOČNÁ MORA Z 
ELM.STREET 

USA MN s.t. 
9.4. MAFANI 

USA MN 18 č.t. 
11. ·12.4. TERMINÁTOR 2: 

DEŇ ZÚČTOVANIA 
/ŠUP/ USA MN č.t. 

16.4. NOCI S NEPRIA
TEĽ.OM 
USA MP 12 s.t. 

18. -19.4 NÁVRAT DO 
BUDÚCNOSTI 

USA MN '12 s.t. 

Mládežnícke Rredstavenia: 
v sobotu o 17 5 hod. 

4.4. HVIEZDNE VOJNY 
/ŠUP/ USA č.v. 

11.4. BLÁZNIVÁ STRELA: 
VÔŇA STRACHU 
USA č.t. 

18.4. NÁVRAT DO 
BUDÚCNOSTI. 
USA s.t. 

Detské predstavenia: 
v nedeľu o 1515 hod. 

5.4. KAMARÁT KRTOČEK 
ČES 

12.4. ZVIERATKÁ A LUPIČI 
ČES 

POZNÁMKY: 
VSTUPNÉ- celovečerné a 
mládežnícke predstavenie 
jednotne i 0,- Kčs 
detské predstavenia: deti 2,
'Kčs; dospelí 4,- Kčs 

s.t., č.t. .... slov., resp. 
české titulky 

s. v., č. v ..... slov., resp. 
česká verzia /dabing/ 

tel.: 775 104 

, sviatky 
Poskytujú príležitosti pre nové 
Predsavzatia. Ked' sa nám 
nepo(l"!rjlo splniť tie novoročné, je 
tu .gP,ä('príležÍtost'. Aby sme 
neprízerali iba .obnove prírody, aby 
Slľl(;l nečistili á nariadili iba naše 
príbytky~ garderóby, ale venovali 
Primeraný čas aj sebe, vlastnému 
duševnu. Či už sme veriaci, alebo 

l 
tlie, je to náš vklad pre nás samých. 

a radostné 
sviatkov ""'"n<\lrn 

Tie Vaše noviny sú v ostatnom čase 
akési suchšie, čo máte málo pod
netov? Stačí chodiť po obchodoch s 

Raz zistíte, že nie je 
potom mlieko, vynadajú Vám 

kvôli fl'ašiam, v regáli kde by ste 
hl'adali syry nájdete Azúr a Vizír, až 
zí rate a zúrite ... 

*** 
Dobrý chlieb vedia upiecť už aj v 

Devínskej. Ale prečo k nemu sa musí 
človek brodiť blatom? ;r otiž keď sa 
na nevábnej doske stretnete dvaja, 
jeden musí do blata./ Kto nám od
povie dokedy to takto nekultúrne 
potrvá. 

-sh-

*** 
Ešte stále Vám chýbajú kompletné 

informácie o službách v DNV? Stačí 
pochodiť po obchodoch a domoch a 
poopisovať plagátiky, veru by sa Vám 
toho nahrnulo. 

-pd-

*** 
sa začali predávať v DNV 

električenky je dobre. Ale prečo nie aj 
študentské a ostatné zl'avnené, nám 

Skutočne v dopravnom 
nemá kto rozmýšl'ať? 

-ms-

** som vo Vašich novinách prečo 

8. 

Ľ.udia si zvykli na noviny, ktoré denne ponúkal stánok PNS 
v priestoroch železničnej stanice v Devínskej. A odrazu bol 
dlhší čas zatvorený. 

Opäť tam však nájdete svoje a 
časopisy. A nie je to všetko. f.l.by sme rozšírili sortiment 
služieb -ponúkame, najmä ženám, chceme ušetriť 
cestovanie do dediny, či mesta, -kozmetiku. 

Všetky druhy pracích práškov- Palme x za 23,- Kčs, 
45,- Kčs, Vizír 39,- Kčs ... 

Toaletný papier za 4.50,- Kčs, odlakovač za 8.50.- Kčs, 
Fixinelu za 11.50,- Kčs, ale aj drevené štipce na prádlo za 
10,- Kčs, papierové vreckovky po 2.50,- Kčs, čistiace 
prášky a prostriedky na riad ... a rad nrc•nntre>hmú'h 

vecí pre Vašu domácnost'. 

Prídte, uvidíte, nakúpite.Tešíme sa na Vašu návštevu. 

v zelovococh je zelenina špinavá. 
Škoda, že nik neodpovedal. Pokúsim 
sa aspoň čiastočne. Koreňová 
zelenina sa nemôže umývať, 
vydržala by po umytí vel'mi krátko. 
Dovážaná zelenina, na vzhl'ad vel'mi 
čistá, nie je umývaná, ale očistená 
špeciálnymi škrabkami. Teda je 
oškrabaná, bez toho, aby bola 
poškodená. Ak budú u nás 
dodávatelia zabezpečovať tekéto 
služby aj predajcovia budú môcť 
predávať krásnu zeleninu. Zatial', 
skutočne musia nechať zeminu na 
koreňovej zelenine, aby uchránili jej 
trvanlivosť. Iste musí byť cenový roz-

Chcete mať aj vlastným pričinením 
pekne okolo Vašich panelákových 
domov, nájdu sa starší žiaci, ktorí s 
pomocou dospelých sa budú starať o 
svoje najbližšie okolie, vysadia, 
okopú, ošetria rastlinky a tým budú 
spríjemňovať a skrášl'ovať životné 
prostredie našej mestskej časti, a 
pestovať v sebe estetické cítenie. 
Pripojte sa .k naším deťom napríklad 
z bytoviek sídliska STRED, Janke 

Evičke Tollovej a Janke 
Trnavskej, ktoré si zobrali do opatery 
priestranstvo pred svojím domom na 
Uhroveckej ul. 6, ktoré spolu s 
dospelými priestranstvo pekne 
upravili a veríme, že aj ustrážia pred 

diel medzi čistou a so zeminou. 
·Am-

a i 
Zistili sme, že na sídliskách 

Devínskej sa sadili 
Nevieme však, na u~dnlnn 
na ul. J. Poničana /pred č. 
nesadilo? 

smrad z 
nákladiakov nezachytáva. 
Urobí niekto nápravu? 

n 

pošliapaním a znehodnotením. 



Čerstvo vysadené stromky, opatrené kolmi a zaliePané /med' po výsadbe 
čakajú na cl'alšiu opateru a starostlivosť. Ked' máme len c!wíľu čas, 
jedno vedro vody, q/ denne, týmto našim krásavcom neuškodí. Nájclime 
si ho, mnohonásobne sa nám to vráti. pk 

y a doporučenia 
sme z Mestského stredis

ochrany 
Vychádzajúc z výsledkov 

doterajšieho výskumu dolnej časti 
alúvia v úseku od vtoku potoka 
Malina do Moravy po sútok Moravy s 
Dunajom podávame príslušným 
kompetentným orgánom 
Mestskému stredisku ochrany 
prírody v Bratislave, Komisii pre 
životné prostredie a urbanizmus pri 
miestnom zastupiterstve v Devíne, 
Miestnemu zas tu pite l'stvu v 
Devínskej Novej Vsi nasledovné 
návrhy a doporučenia: 

1. Nedoporučujeme podporovať 
akékol'vek stavebné a dlhodobé 
rekreačné aktivity v inundančnom 
pásme Moravy medzi Devínom a 
Devínskou Novou Vsou. 

2. Nedoporučujeme podobné aktivity 
ani v území severne od potoka 
Mláka. 

3. Nedoporučujeme rozširovanie 
športového areálu pri Devíne. 
Súčasne plochy (v prípade ich 
využívania) navrhujeme ohradiť 
prirodzeným živým plotom. 
Pletivový plot navrhujeme 
odstrániť, pretože narušuje pohl'ad 
a esteticky znehodnocuje NKP 

Devín. 
4. Doporučujeme zamerať sa na 

priestor pri samotnom vyústení 
potoka Mláka, kde by sa dala 
sústrediť rekreačná aktivita v 
nadväznosti na dobudovanie 
kúpaliska. Pri brehoch Mláky sú 
pravidelne zaplavované zabu
rinené plochy s hlavovými vŕbami. 
Územie je krajinársky ve rm i 
malebné a jeho úprava je možná 
bez velkých nákladov (kosenie, 
odstránenie popadaného dreva, 
úprava cestičiek). Vzhl'adom na to, 
že vegetácia tu nie je taká cenná 
ako dalej. smerom na Devínske 
Jazero, mohol by tu bať hlavný 
záchytný priestor pre náv
števníkov (pikniky, byciklovanie, 
opalbvanie). Severnejšie by už 
mal ísť len náučný chodník pre 
milovníkov prírody. Treba počítať s 
tým, že územie by sa muselo 
znova upraviť po každej záplave. K 
tomuto priestoru by sa dala 
pričleniť i časť nevyužívaného 
priestoru pred Mlákou. Tu by sa 
mohli koncentrovať a sústredbvať 
rekreanti a turisti, ktorí by mali byť 
potom nasmerovaní k plánovanej 
Rybárskej reštaurácii. 

V túcflto dliocil sa Morcwa Prac ia clo sPojlw koryta. 

2 

Zabráňme 
o i 

Vážení spoluobčania! 
Príchodom teplého a suchého 

jarného počasia sa zvyšuje 
nebezpečenstvo vzniku požiarov, 
najmä však lesných požiarov. Les je 
ohrozený od tohto nebezpečenstva 
väčšiu časť roka, v porovnaní s inými 
objektami a nedá sa pred 
nepovolanými nedisciplinovanými 
návštevníkmi uzavrieť. 

Pritom les predstavuje nesmieme 
hodnoty všeobecnej dôležitosti. Hod
noty lesných porastov často ničia 
nežiadúce požiare, zapríčinené 
nedbalostbu a neopatmostbu rudí pri 
sparovaní organických zvyškov, 
vyparovaní trávy a tiež fajčiarskou 
nezodpovednosťou. Najmä teraz v 
jarnom období sa pri vyparovaní 
suchých trávnatých porastov v 
blízkosti lesa požiar l'ahko rozšíri aj 
na lesné porasty, kde každoročne 
spôsobuje verké škody. 

V minulom roku na území hlavného 
mesta SR Bratislavy vzniklo 12 
lesných požiarov, ktoré spôsobili 
priame škody na lesných porastoch 
a sadeniciach v celkovej výške 81 
400,- Kčs. Včasným zásahom jed
notiek požiarnej ochrany ako aj za 
Účinnej pomoci občanov a 
pracovníkov organizácií boli 
uchránené hodnoty vo výške 695 
ooo,- Kčs. Najčastejšou príčinou 
týchto požiarov bolo najmä úmyselné 
zapálenie, zakladanie ohňa v 

prírode, hra detí so zápalkami 
nedbalostbu pri fajčení. 

Novelizovaný zákon SNR o 
nej ochrane umožňuje vysoký 
voči organizáciám a občanom, 
sa dopustia priestupku na 
požiarnej ochrany. Vyko 
vyhláška k tomuto zákonu 
určuje organizáciám lesn 
hospodárstva, akým spôsobom 
povinné zabezpečiť ochranu 
pred požiarmi. V zmysle 
vyhlášky Ministerstva vnútra SR 
občania povinní najmä: 

• nevypaľovať trávu a ..,.,, .... ,,~•

zvyšky hlavne v blízkosti lesa, 

nezakladať ohne 
radených miest, 

• v lesoch nefajčiť, 

• nezakladať skládky 
lesoch, 

• dodržiavať pokyny prísl""'""~'.,, 
organizácií 
hospodárstva. 

Vážení spoluobčania, 

spoločným úsilím pri dodrzu~vanilft 

zásad požiarnej bezpečnosti 
lesoch a zvýšeným dohl'adom 
detmi predídeme 
stratám na prírodnom 
našich lesov. 

• LS • 

Verkonočný pondelok a s ním šibačka, oblievačka, ako je kde 
Národná tradícia. A s ňou vera radosti, smiechu, výskotu. Prečo nie? Robí 
to oddávna. Najmä chlapci sa tešia. Aspoň raz v roku môžu ukázať 
prevahu nad dievčatami! Ale ja chcem písať o tej negatívnej stránke .. A 
nedávajte nedospelým chlapcom alkohol! "Vypi si, nech je z teba 
to si len on, úbožiak myslí, že sa stal chlapom. V skutočnosti je z neho 
a fyzická ruina. Je to vel'mi smutný pohl'ad na takýchto "hrdinov". 
hlúposti dospelých. Možno aj tu sa kladú základy budúceho "'lk·nhnli:,mL1lfill 

Držme sa tých starých tradícií, odmieňajme mal'ovanými vajíčkami (môžu 
nahradiť aj čokoládové) tak ako za starých čias. Je to krásny zvyk. Ani 
nedávajme. Budí to v detbch ziskuchtivosť. Radšej milé slovo, po 
kus koláča, pestrú stužku. Aby nám deti prišli domov veselé, usmiate a 
potácajúce sa, priotrávené alkoholom. Že som prísna? Nie, iba mám rada 
Nech sú zdravé a veselé. 

Mária Tomanová. 

odpadmi 
l'mi nezodpovedné, ba dokon-

ve h l'adné voči ostatným 
beZO • .. d 

čanom, kto ry sVOJIm ? : 
znečisťujú vereJne 

m a tvoria divoké skládky, 
ta možnosť konštatovať 

a miestneho zastupit~ls.tva 
prostredia a veretneh~ 

. dkU na svojej obhliadke. Rastu 
pona' d khb nám skládkY odpa u, .a o u. y po 

'd' Je to v oblastiach ul1c Na 
daZ 1' • · 1· · bn1'ku zo Skale Na Kastle 1, pn ry 
~trany' Mlynskej ulice, ~a poz~mk~c~ 

hrannom pásme zelezmce, t1ez 
v ~tec helni rozsiahla skládka na Grbe 
pn ' · • 'dk kt • '~ Charkovská ul., t1ez skl? y, ore 
~lemujú konce za.hrad ~ 
száhradkárkych osadach a pn 
:obytných domoch. 

Skládku na Charikovskej ulici sme 
liali oplotiť. Nemyslíme, ~e je to 
najsprávnejšie riešenie. Ziadame 
občanov v uvedených lokalitách, aby 
si zabezpečili, v súlade so 
všeobecno-záväzným nariadením 
mestskej časti o čistotu, zbere, od
voze a likvidácii tuhého komunálneho 
odpadu smetné nádoby od mestskej 
organizácie Odvoz a likvidácia od
padu Bratislava, Bazová ul. 6, ktorá 
zabezpečuje prevádzkovanie 

Ak sl Ul 

Evidované archeologické nálezisko 
-slovenské hradisko "Nad Lomom", 
v Bratislave- Devínskej Novej Vsi 

Dňa 23.3.1992 zistili pracovníci 
nášho múzea závažné porušenie 
fortffikačného systému významného 
slovenského hradiska "Nad Lomom" 
lv Devínskej Novej Vsi známeho skôr 
pod názvom Skala/, ktoré spolu s nad 
ním ležiacim hradiskom "Na pies
kach" /Piesočník/ uzatváralo od 
severu prístupovú cestu k Devínu. 

Napriek tomu, že stavebné 
povolenie bolo majitel'ovi 
nehnutelhosti Na skale č.1, Hus
se;inovi Tarekovi, vydané aj na 
Zaklade povolenia Oddelenia 
reg!onálneho rozvoja - referátu 
kultury Obvodného úradu Bratislava 
~· č.j. 135-354/1/92 z 28.2.1992, nie 
l~ v s~lade s doteraz platnými 
Zakonm1. Hradisko Nad lomom patrí 
n:ed~i ·~evidované archeologické 
~.alezlska", kde akúkol'vek stavebnú 
cmnosť už od doby prípravy musí byť 
~~:l'a Zákona č. 27/1986 Zb., § 22, 
ú t · 2 oznámená Archeologickému 
a~ a~u SAV v Nitre. Samotnej stavbe, 
re U~e povolená, potom musí 

p dchactzať archeologický výskum. 

Preto Vás žiadame aby pri 
e~V~ľovaní dalšej staveb~ej činnosti 
z·~l O O~lasti ste postupovali podl'a 
u a ona c. 27/1987 Zb. Súčasne Vás 
p~~~orň~jeme, že Miestny úrad je 
che a Z~ko~a garantom ochrany ar
svot'?gl<;kych pamiatok v oblasti 
Vaš ~~ Posobnosti. Patrí preto do 

91 kompetencie zasiahnuť aj proti 

uvedených nádob v našej mestskej 

časti. 

Miestny úrad v blízkej budúcnosti 

zabezpečí kontrolu plnenia 
nariadenia, v spolupráci s mestskou 

políciou, ktorá v našej časti začala 

svoju činnosť. Každý by si mal ušetriť 

peňaženku pred možnou pokutou 

5.000,- Kčs. 

Drobných pod nika te l' ov, ktorý 

dopÍňajú služby svojími obchodíkmi, 
Miestny úrad v správnom konaní 

upozorn il, aby s i zabezpečili 

prevádzkovanie smetnej nádoby, 

ktorú sú si povinný označiť. 

Odpad, ako kamene, betón, 

stavebná suť, resp. inertný materiál, 
ktorý nepatrí do kontajnerov firmy 

Odvoz a likvidácia odpadu, pomôže 

na Vašu objednávku zlikvidovať 

Miestny podnik DENOV A- Hradištná 

ul. 35. 

Zbavme sa l'ahostajnosti k našemu 
životnému prostrediu. Máte všetci 

možnosť aj prostredníctvom 

DEVEXU verejne pranierovať 

neporiadnikov. 

-ak-

súčasnej devastácii tejto významnej 

archeologickej a historickej pamiat

ky, výrazne poškodenej okrem 

výkopu pre základy kuchyne a piv

nice na uvedenej parcele aj ryhou pre 

vodovodné potrubie, zásahmi 
súvisiacimi s ťažbou hliny do 

záhradiek a amatérmi - "zlatokopmi", 

hl'adajúcimi atraktívny archeologický 

materiál /viď príloha - plán s 

vyznačenými zásahmi do chránenej 

polohy hradiska/. 

Hoci územie Devínskej Novej Vsi 

nepatrí medzi "evidované 
archeologické náleziská", bolo 

osídlené takmer nepretržite už od 
mladšej kamennej doby /5. tisícročie 

pred Kr./. Preto Vás žiadame, aby ste 

oznámenia o začatí akýchkol\tek 
stavebných prác v tejto mestskej 

časti oznámili na adresu 

Archeologického múzea SNM, 

Žižkova 12, 814 36 Bratislava, aby 
sme tieto mohli v zmysle Zákona č. 

27/1987 Zb., § 23 priebežne 

sledovať. Týmto spôsobom umožníte 

nie iba záchranu kultúrneho 

dedičstva, ale aj pre hÍ biť poznatky o 
najstarších dejinách Devínskej Novej 

Vsi. 

S pozdravom 

PhDr. Adrian Vallašek 

riaditel' Slovenského národného 

múzea 
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Ak prichádzate motorovým vozid
lom z Grby na Eisnerovu ulicu, čaká 
Vás aspoň jedno prekvapenie. 
Odrazu sa na Vás vyrúti vozidlo z 
ulice l. Bukovčana. Vy váhate, veď 
idete takmer rovno, značky niet, nuž 

Ide o križovatku v tvare písmena T. 
Vyhláška v § 20, ods. 2 hovorí: "Ak 
nevyplýva prednosť v jazde z us-

tanovenia ods. 1, musí vodič dať 
prednosť v jazde vozidlám 
prichádzajúcim z pravej strany." 

Toto ustanovenie platí najmä tam, 
kde nie je prednosť v jazde rozlíšená 
dopravnými značkami. 

V našom prípade nemá problém 
vodič prichádzahúci z ulice l. 
Bukovčana. Dopravná značka mu 
hovorí, že je na hlavnej. Horšie je 
orientovať sa vodičom 
prichádzajúcim z Grby. Bolo by 
vhodné umiestniť tu dopravnú 
značku buď Daj prednosť, alebo 
značku s vyobrazením križovatky. 



85rokov: 
Mária Ružovičová 
80 rokov: 
Mária Badriíová 
Františka Kralovičová 
75rokov: 
František 
70 rokov: 
Terézia 

Blahoželáme 

Júlia Bruteničová 
Milan 
Štefan Vavrovič 
František Cvečko 
Peter 
Tomáš s,,.,,,.,.,F,I< 

• l 
V predchádzajúcich číslach sme in

formovali našich čitateľov o zriadení 
veterinárnej stanice v priestoroch 
požiarnej zbrojnice na lstrijskej ulici 
/oproti Radnice/. 

Z dôvodov rekonštrukcie 
vnútorných priestorov tohto objektu 
bola činnosť veterinára značne 
obmedzená. 

Z uvedeného dôvodu do doby 
ukončenia rekonštrukcie objektu 
poskytol Miestny úrad k pos
kytovan iu veterinárnych služieb 
priestory v Radnici. 

V týchto priestoroch bude však 
zásadne poskytovaná oolraden!>ká 

záujemcom o členstvo v miestnom 
kynologickom klube 
v Devínskej Novej Vsi 
USTANOVUJÚCE ZHROMAŽDENIE 

dňa 14. apríla 1992 
bolo 

v reštaurácii u Michala /na rohu 
lstrijskej a Eisnerovej ulice/ 
program: Volba predsedu a rady 

klubu 

a rozpočtu na rok 1992 

l 
Materská škola M. Marečka 20 -

vo l'ný vstup do areálu po 1 fl0 

hodine. 

Na základe podnetov naších 
občanov, v spolupráci s pani 
riaditel'kou Materskej škôlky na ulici 
M. Marečka č. 20, pani Ludvigovou 
sa podarilo Miestnemu úradu, so 
súhlasom Školskej správy, 
zabezpečiť sprístupnenie areálu 

a konzultačná liečivá, 
pričom si môžu chovatelia dohodnúť 
termín vykonania veterinárskeho 
zásahu. 

možné dohodnúť si 
termín zákroku 
telefonicky na Miestnom úrade. 

Doteraz občania túto službu 
nevel'mi využívali. Veríme však, že 
po dokončení rekonštrukčných prác 
požiarnej zbrojnice, kde bude 
veterinárna služba rozšírená i o 
priamy zásah, prispeje k spokojnosti 
občanov. 

vm 

O vakcináciu psov proti besnote bol v sobotu 11.4.1992 zvyčajný záujem. 
Veterinár MUDr. Emil Novotný si zriadil "ordináciu" pod Jwlým nebom na 
I strijskej ulici. 
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predmetnej škôlky pre naše deti aj v 
popoludňajších hodinách a v 
sobotu a nedeľu. /Pondelok- piatok 
od 17°0

- 20°0 hod., sobota a nedeľa 
od i 5°0 

- 20°0 hod./ 

Bez ochoty pána Kutlíka /rodiča, 
ktorý bude zabezpečovať ostrahu ob
jektu, nie však suplovať povinnosti 
rodičov o starostlivosť o svoje 
ratolesti/ by sa uvedený experiment 
nemohol uskutočniť. 

Ako dlho budú môcť deti areál 
používať, záleží len od nich, ako sa 
budú v objekte správať a ako ho budú 
chrániť . 

Ak sa prihlási další ochotný, zod
povedný rodič a stretneme sa s 
porozumením u ďalších riaditeliek 
zariadení materských škôlok, 
Miestny úrad zabezpečí honorovanie 
ochrany objektu. 

-ak-

í 
To je výrok nášho Janka Antalu, 

ktorý je pracovníkom Miestneho 
podniku DENOVA a pomáha 
zabezpečovať poriadok na 
priestranstvách v našej mestskej 
časti. Na základe podnetov 
občanov a naších zistení vys
lovujeme mu verejnú pochvalu za 
jeho prácu. 

Miestny úrad Devínska Nová 
Ves 

Keby sme mali viac takýchto 
Jankov. 

Nie je Vám l'ahostajná 
problematik;:~ odpadov, chcete sa 
aktívne zapojiť do triedenia 
domového odpadu a máte podnetné 
návrhy na riešenie pre našu mestskú 
časť, oznámte nám ich na Miestnom 
úrade. Privítame každú Vašu 
podnetnú radu, pomoc. Hl'adáme 
vhodných odberatel'ov druhotných 
surovín, škodlivého odpadu a 
riešenie kompostovania bioodpadu. 

Ďakujeme 

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

18.4.-Valér, 
19.4. -Jela,Nel'konočná 
nedeľa/, 
20.4.-Marcei,Nel'konočný 
pondelok/, 21.4. -Ervín 
22.4.-Siavomír, 23.4.-Vojtech: 
24.4.-Juraj, 25.4.-Marek, 
26.4. -Jaroslava, 
27.4.-Jaroslav, 28.4.-Jarmila 
29.4.-lea, 30.4.-Anastázia: 
1 .5.-Sviatok práce. 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o i 945 

hod.; v nedel'u o ii 5 a 1945 

hod. 

18.- 19.4. NÁVRAT DO 
BUDÚCNOSTI 
USA MP 12 s.t. 

23.4. THE DOORS - dvoj-
prog. USA MN i8 s.t. 

vstupné 20,- Kčs 
25.- 26.4. PAPRIKA/len o 
i945 h/ TAL. MN i8 s.t. 
25. - 26.4. POLICAJT ZO 
ŠKÔLKY USA MN i 8 s.t. 
/len o ii5 hod./ 
30.4. ZOMRIEŤ MLADÝ 

USA MP s.t. 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o i715 hod. 
/mimoriadne aj v nedel'u/ 

18.4. NÁVRAT OO 
BUDÚCNOSTI USA s.t. 
25. - 26.4. POLICAJT ZO 
ŠKÔLKY USA s.t. 

Detské predstavenia: 
v nedel'u o 1515 hod. 

19.4. PÁN TAU A CLAUDIE 
ČES. 

26.4. TRI ORÍŠKY PRO 
POPELKU ČES. 

POZNÁMKY: 
VSTUPNÉ: 
-celovečerné a mládežnícke 
predstavenia i O,- Kčs /s 
vol'ným výberom miesta/. 
- detské predstavenia: deti 
2,- Kčs; dospelí 4,- Kčs 
- s.t., č.t.- slov., resp. české 
titulky 
- s.v., č. v.- slov., resp. 
česká verzia /dabing/ 

tel.: 775104 

v Koslovenskí pretekári to 

Ces ' t' l'ahk' tentokrát nebudu ma ~· _o 
• Devínskom duatlone preJaVIli 
:a:~ aj športovci zo zahraničia. 

P tvrdené prihlášky máme už z 
0 triatlonového klubu 

TV 84 Borthen, Ktorý už niekol'ko 
k v úspešne vedie Andreas 

~~r~w. A práve Andr~as ,~urow or
ganizuje auto~usovy za)a~d pre 
záujemcov 0 start na Dev1 ns kom 

duatlone. 

Podobnú akciu organizuje v 
kúskom Hainburgu sám Walter 

~läckel. maj ite l' športového. o~-
hodu Gläckele Sport· und Fre1ze1t 

: shop. Propozície pretekov a 
prihlášky sme posielali záujemcom 
do Maďarska a lw~embur~k~. O 
dobrú náladu pretekarov a d1vakov 
sa postará detský folklórny súbor 
"Studienka" a skupina country tan
cov "Petronela" z Bratislavy. 

Veríme, že diváci a pretekári si 1. 
mája v Devínskej Novej Vsi prídu na 
svoje. Naším tajným želaním je väčší 
počet štartujúcich, ako divákov. 

tp 

Termín 2. ročníka Devínskeho 
duatlonu 1. máj 1992· sa 

nezadržatel'ne blíži. Pretekári, ktorí 
absolvovali 1 . ročník boli s trasou 
pretekov spokojní, avšak ve l'ké 
pripomienky mali k dopravnej situácii 
na križovatke Eisnerova - lstrijská 
/pozn. 1. ročník sa konal za plnej 
premávky/. Táto križovatka bola 
kritickým miestom celých pretekov. 
Na základe týchto pripomienok roz
hodol sa organizačný výbor 
obmedziť automobilovú dopravu 
na komunikáciách po ktorých 
povedie trasa bežeckej resp. cyklis
tickej trasy pretekov, ako aj 
presmerovať trasy autobusových 
liniek MHD č. 101, 61 a 51. 

Pre všetkých obyvate l'ov ONV 
prinášame krátky prehl'ad zmien trás 
dň91.5.1992 v čase od 11°0 do 1430 

hod. 
Linka č. 101 bude premávať po ceste 
11.1./00254. Vynecháva sa úsek 
E1~nerova- lstrijská- Magnezitova. V 
bhzkosti viaduktov budú zriadené 
provizórne zastávky 
Linka č. 51 nebude v uvedenom 
.čas~ premávať po Magnezitovej a 
lstn)skej ulici. Konečnú zastávku 
bude mať pri železničnej stanici ČSD. 
Linka č. 61 bude mat' skrátenú trasu. 
~onečná zastávka bude v uvedenom 
case na ulici M. Marečka. Nástupná 

Výs~edky ostatných dvoch kôl 
MUZ! A 

D.N_.Ves - Poz. stavby 2:1 
M 9oly: Sabol, Horváth 

atador - D.N.Ves 8:2 
9óly Horváth Vallo 

MUžts ' 
D.N.Ves - Rusovce 13:0 
BAZ iun.- D.N. Ves 1 :1 
STARší DORAST 
D.N.Ves - Poz. stavby 5:0 

OPRAVOPROJEKT BRATISLAVA A IUVENTA BRATISLAVA V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, 
MLÁDEŽE A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY USPORIADAJÚ 

Piatok 1. V. 1992 

TRASY SÚŤAŽNÝCH DISCIPLÍN SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

A- žiaci l. .6 - 10 r. F - juniori a juniorky 19-20 

B- žiaci ll. 11 - 12 r. G- ženy 21-35 

C- žiaci 111. 13- 14 r. H - ženy veteránky nad 35 

D - ml. dorast 15- 16 r. l -muži 21-39 

E- si. dorast 17 -18 r. J - muži veteráni nad 39 

Q-EX Trading a. s. - dodávate!' technických reklamných prostriedkov, Free-Sport spol. s r. o. 

OPUS Česko-slovenské hudobné vydavatel'stvo, BAFIUM Otrokovice a. s., Profesional Video 

Safari - und Abenteuerpark Gänsemdorf, lenka. Valent - Boutique, MOBILITA spol. s r. o. 

ČSPD - Lodná osobná doprava, ÁZIA spol. s r. o. International - vel'koobchod s hračkami 
fy 6P- hudobná skupina Fešáci, fy ROG!, ICT ~~~ 

T. Prachar, Bradáčová 1, 851 02 Bratislava, tel.: 07/827 350, Grafická úprava : BENY, 07/844 671 

spravodaja. 

r. 
r. 
r. 
r. 

r. 

zastávka tejto linky bude na 
Eisnerovej ulici /ulica 
P.Horova/.Veríme, že obyvatelia 
ONV pochopia nevyhnutnosť zmeny 
trás liniek MHD v uvedenom čase. 

Súčasne bude obmedzená aj 
individuálna automobilová doprava 
podľa dočasného dopravného 
značenia. Bližšie informácie 
prinesieme v budúcom čísle nášho 

Tomáš Prachar 
predseda org. výboru 

SAZ- D.N. Ves 0:0 Jurčák Ladislav 3 
MLADŠÍ DORAST Jurčák Branislav 3 
D.N.Ves- Poz. stavby 1 :O Verner Róbert 4 

SAZ- D.N. Ves 2:0 Zlocha Jozef 4 

STARŠÍ ŽIACI 
DORASTENCI V LIGE. lobodáš Andrej 4 
5. apríla 1992 sa konali za účasti 

Doprastav- D.N. Ves 2:3 Jurčáková Nikoleta 2 
~-tich družstiev Majstrovstvá Bra tis- Výsledky "8" družstva: D.N.Ves- SAZ 2:1 lavy šachových dorasteneckých 

MLADŠÍ ŽIACI A 
Horváth Karol o 

družstiev. Naše "A" družstvo si dru- Longauer Matej 0,5 
Doprastav- D.N. Ves 3:4 hým miestom vybojovalo postup Balog Martin 2,5 
D.N.Ves - SAZ 2:2 do najvyššej sútaže na Slovensku - Jurčák Stanislav 2,5 
MLADŠÍ ŽIACI 8 národnej ligy. "8" družstvo Zlochová Barbora 0,5 
Doprastav- D.N. Ves 2:1 skončilo na štvrtom mieste. Kováč Peter 4 
D.N.Ves- BAZ 4:1 O úspech sa zaslúžili bodovým Nositel'om IV. výkonnostnej triedy 

s ziskom z 5-tich partií: sa stal Peter Kováč. m 
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VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = Kčs 
1 písmeno -obyčajná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 0,50.- Kčs 
1 písmeno • polotučná sadzba (vrátane čiarok, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 14°0 do 
18°0 hod. 

, 
l ne 

01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 

iky 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 ·rozličné 

01 ·KÚPA 

111 Kúpim lepšie známky a celiny 
Slovenského štátu. Tel.: 822 956 

111 Kúpim starší klavír do 12 000,
Kčs. Adresa: B. Balážová, J. 
Smreka č. 1 

02 ·PREDAJ 

e Predám elektrický opekač 
hrianok. Tel.: 07/778835 

111 Predám plechovú skriňu z Ávie. 
Tel.: 775275 

111 Predám škrečka angorského. 
Tel.: 776640 

11 Predám športový kočík FRIZZO 
UL TI MA fialovej farby so vzorom v 
zánovnom stave. Cena 3.900,-
Kčs. Tel.: 775 861 

111 Predám hlboký kočík LIBERTA -
EXKLUZÍV zelenej farby za 
1.300,- Kčs. Tel.: 775 747 

e Predám miešačku 125 l, 
viacúčelovú okružnú 
pílu,tatranský profil a keramické 
nosníky. Tel.: 775 684 

o Predám hlboký modrý šuštiakový 
kočík LIBERTA "EXKLUSIV" za 
1.200,- Kčs. Tel.: 776 684 

e Predám rôzne ošatenie na 10-12 
ročné dievča. Aj z dovozu, vel'mi 
lacno. Tel.: 775 952 

o Predám detskú postiel'ku. 
Tel.: 777965 

03- VOtNÉ MIESTA 

e Rekvalifikačno-vzdelávavie 
zariaden ie h l'adá lektorov pre 
výuku profesie: obkladač 

inštalatér - sanity 
maliar 

l 
Informácie na tel. č. 243 800 kl. 
256 

04 ·SLUŽBY 

e Stavebná firma ·~ES" prevádza 
obklady, dlažby, prestavby 
bytových jadier, rekonštrukcie 
domov. Tel.: 776 018 

e Ponúkam zeleninové, kvetinové 
priesady a tahavé muškáty. 
Adresa: M.Šubín, F.Cvečku 30 

1111 Firma MERIDIÁN - oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 07/777 095 

e Montáž a oprava motorových 
vozidiel Lamač - Podháj 

Tel.: 816 910 
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Devínskeh es 
d 

Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať in
zerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo hl'adáte a adresu, alebo telefónne číslo, 
kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu realizovať. 

e Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. Tel.: 776 822 

e Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 527,220 005 

o Farebné ŽALUZIE Reluxa. 
Jednomesačná dodacia lehota. 

Tel.: 07/776 806 

e Čalúnictvo u Vierky firma Vojo. 
čalúnicke práce pre organizácie aj 
súkromníkov, opravy sedacích 
súprav a iného čalúneného 
nábytku, čalúnených dverí. 

Tel.: 776 711 , 312 814 

otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

ponúka 

e ovocie, zeleninu 
e trvanlivé potraviny 
e SEMENA kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19.00 

sobota : 7.00-14. 00 

06 • NEHNUTEtNOSTI 

• Dám do prenájmu rodinný dom v 
Rusovciach, vhodný na 

podnikanie. Tel.: 811 906 

e Realitná kancelária 

SPI RK 
Vám zabezpečí 

kúpu a predaj nehnutelhosti, 
spracuje ocenenie nehnutel'
nosti, 
vypracuje návrh kúpno-pre-

dajnej zmluvy. TeL: 776 728 

08 • ROZLIČNÉ 

e Vezmem do prenájmu priestory na 
lstrijskej ulici. Zn. na 5 rokov. 

r 

• Základná škola Pekníkova 6, 
Bratislava - Dúbravka otvára v 

školskom roku 1992/93 triedu 5. 
ročníka so športovou prípravou so 
zameraním na športy akido a 
stolný tenis. Prihlášky prijíma 
riaditelstvo školy do 30. apríla 

1992. Informácie na tel. 766 588. 

e Oznamujeme všetkým 
obyvate l'om Bratislavy, že nová 

adresa Obvodného súdu a 
Štátne.ho notárstva Bratislava 4 je 

Bratislava-Dúbravka, Saratovská 

ul. č. 1/A, PSČ 844 54. Tel. 784 

624, 784 901' 784 260. 

e Prenajmem stavebný výtah. 

Tel: 775 275 

čo poaúka 
DEV EX 

Veľkonočné pohl'adnice 
vel'konočné vajíčka mal'ované 6.· 
tričká 55.-'168.· 
tielka 48.· 
detské tep l. s úpr. 144.· 216.· 
pánske pyžamá 215.· 240.· 
šaty pre Barbie 50.· 60.-
rifle 350.-
obaly na videokazety 19.- 24.· 
čiernobiele a farebné filmy 
fotopapiere 9x13 
číre poháre 10.-13,.· 
semená izbových a okrasných 
kvetov 
magnetofónové kazety Samsung 
35.· 
sklenené svietniky 
olejové lampy 
varné sklo simax 
drevené rámčeky na obrázky 
obrázky od reprodukcií po orginály 
pracie prášky a kozmetiku 
slnečné okuliare /možnosť 
objednat/ 
posuvné dvere 80 cm, 2000.· 
l'udovoumelecké výrobky z dreva 
drevené garníže 

ponúka: 
.teplé jedlá po celý deň 
.svadby, promócie, recepcie 
/do kapacity 30 osôb/ 
.vodičom MHD poskytujeme zl'avu 1 O% 

ESPRESS R LAND 
Na hriadkach 49 Devínska Nová Ves 

v novootvorených priestoroch 
/kapacita 20 - 25 miest/ 

Tešíme sa na Vašu návštevu pri prechádzkach okolo rieky Moravy smerom na Devín 
tel.: 775 400 /od 10°0 do 20°0 ~od./ 

Realitná kancelária SPI RK 
Vám zabezpečí 

ekúpu a predaj nehnutel'nosti, 
.spracuje ocenenie nehnutel'nosti, 
.vypracuje návrh kúpno-predajnej zmluvy. 

Tel.: 776 728 

A G R O S T A V Spoločný podnik Galanta 

Ponúka voľnú kapacitu remesiel pre rok 1992: 

-práce HSV 

- elektroinštalačné práce 
- vodoinštalačné práce 

- inštalácie ÚK 
- klampiarske práce 

- stolárske práce 

- podlahy z PVC 
- tepelnoizolačné práce 
- živičné krytiny 

-výroba OK 
-montáž OK 

- armovačské práce 

vYSOKÁ KV AUTA· SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA- PRÍSTUPNÁ CENA 

je zárukou našich ponúkaných prác 

Informácie: smer.č. 0707 
tel.: 54-33 alebo 56-51 až 4 

kl. 18, 11' 3& 
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Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

príjme do zamestnania: 

- účtovníčku 
podmienky: min. prax vo vedení podvojného účtovníctva 3 roky 

prax v účtovníctve rozpočtových organizácií 
stredoškolské vzdelanie 
ovládanie práce s počítačom 

.. vedúceho ekonomického 
oddelenia 

podmienky: vysokoškolské vzdelanie 
minimálne 5 rokov praxe v riadení ekonomických 
činností v rozpočtových organizáciách 

-právnika: vysokoškolské vzdelanie so zameraním 
na všeobecné právo, prax minimálne 
5 rokov. 

Exkluzívne 
kožené 

topánky 
/č. 23-26/ 

pre mladé ženy 
od 270,- do 360,- Kčs 

zaujímavé 
prackové 

grécke vzory 

už dnes v D E V E X E 



ručované 

- V dnešnej dobe sa, často na 
dožadovanie ortopedické 
vložky predpisujú až Mie me 
plochonožie mimo už uvedenej 
prevencie nevyžaduje používanie 
ortopedických vložiek. U väčšieho 
stupňa plochonožia /posúdi odborný 
lekár/ avšak pri správnom /t.j. 
zvislom/ postavení päty sa zásadne 
doporučujú flexibilné - mäkké 
ortopedické vložky /kožené s 
dumovým klinom podopierajúcim 

Ížnu klenbu/. Tieto však 
me deťom až po 

prirodzenom vymiznutí tukového 
vankúšika, zhruba po treťom alebo 
štvrtom roku veku. Kovové vložky sú 

o 
z USA. 
Predvedie Jad ranka král'ovná 

pri jednoduchom plochonoží bez 
narušeného postavenia päty 
zásadne nevhodné. Svojou rigiditou 
/tuhosťou/ bránia totiž drobným 
svalom plosky nohy ich prirodzenej 
aktivite a vývoju. Chôdza pri 
nevhodne doporučených kovových 
vložkách, najmä po ich 
niekol'koročnom nosení je i po ich 
odložení "tarbavá", neelastická. 

- Použitie tvrdých vložiek je 
opodstatnené u detí len v prípadoch 
nesprávneh o postavenia päty, jej tzv. 
valgóznom postavení. Tu býva päta 
zatažovaná najviac na jej vnútornom 
okraji, topánky bývajú výrazne 
zošliapané taktiež na vnútornej 
strane podrážky. Ozaj, pri každej 
návšteve ortopedickej ambulancie 
nezabudnite dieta na vyšetrenie 
nôžok doviesť v staršej obuvi. Už 

spôsob zošliapavania podrážky 
odbornému lekárovi veľa napovie. 
Práve u nôžok s nesprávnym 
postavením pätovej kosti sú 
odôvodnené kovové ortopedické 
vložky /často zhotovované podla 
sadrového odliatku chodidla dietata/ 
s okolo päty vyvýšeným okrajom, tzv. 
korýtkové vložky, resp. vložky s 
"uškom" cielene usmerňujúcim 
postavenie pätovej kosti. 

i i 
sme vybrali z knihy J. Satinského 

Moji milí Slováci. 

A my - milí rodáci - sme si zvykli na 
výplatu a zálohu. Mnohí za 
ničnerobenie, za prezentáciu, za 
hlivenie bez nápadu. 

...................................................................................................................... ., .......... .... 

zo 

Tajnička z minulého čísla: Láska je túžba 
po kráse. 

Troch riešiteľov, ktorí správne vylúštia dnešnú 
krížovku odmeníme vecnými odmenami. 

Dnešnú krížovku obchod Devex. Pre 
krížovky v budúcich sponzorov. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l l l 

• 
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i 

možnosť pozrieť výstavku 
hod in ie k a šperkov firmy Helvetia/. 

-Kčs aj v predpredaji v Centre pre 
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podpis predplatitera 

Na konci roka vylosujeme lroch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Vinšujem Vám do toho 
Nového roku ve l'a tvorivého 
ve l'a chuti študovať cudzie jazyky 
študovať jednoduché i ' 
účtovní ct vo aj kybernetiku. A. 
predovšetkým študovať samých 
seba! Vydolovať zo seba nejaký 
nápad. 

Uprostred Budapešti je súkromný 
mestský záchod. Vstupné: vel'ká či 
malá potreba= 2 forinty. V záchode 
pracuje celá rodina. Otec, matka a 
dve pekné dcéry. Sú tam koberce 
asparágusy, znie tam hudba, dcéry~ 
minisukniach rozdávajú froté uteráky 
a mydlo zn. "Fa", otec, matka udržujú 
čistotu. Je tam tak čisto ako na 
operačnej sále. A pritom ide o hovno. 
Otec rodiny dostal nápad: rodina 
zarobí solídny peniaz a národ sa pri 
plnení občianskych povinností naučí 
čistote. 

VODOROVNE: 
A/ Ďatel'. po česky - pohnútka. B/ 

Ukrajinské mužské meno - druh 
papagája. C/ Pohl'adnica - chova( 
po česky. D/ Titul starých peruánskych 
vládcov- skratka Technických sluŽieb
typ strednej módy. E/ Slovko úcty v 

orientálnych krajinách - japonské 
mesto - staročeské zámeno. F/ 

Citoslovce upozorňovania - nebesá -
domček včiel. GI Zelenina- dedinské 
námestie. H/ Vymieňač iónov -
poplach /zastar./ 1/ Rímskych 450 -

mužské meno - MPZ vozidiel Peru. J/ 
Skratka súhvezdia Ursus - liehovina z 
ryže - kórejské mužské meno. K/ Druh 
plavidla - staročeské zámeno -
vyhrával. L/ Mravoveda- druh zmenky. 
M/ Kývalo - dotieravý hmyz. N/ Múza 
l'úbostnej poézie- odlišní, inakší. 

ZVISLE: 
1/ ZAčiatok tajničky. 2/ Sarmatka

ŠPZ áut okresu Rokycany - bývalý 
podomový remeselník. 3/ Terezka -
oblok- väčšia slivka. 4/ Staršia značka 
gramoplatní - skratka obvodného -
latinský súhlas - mesto v Thajsku. 5/ 

Skratka lekárskej knižnice - krátky 
husársky kabátec - hmotnosť obalu -
sídlo v Ča de. 6/ Zápach- bôl'ny vzdych 
- paznechtík ostnitý- staršie označenie 
druhu múky. 7 l Pádová otázka -
citoslovce - náter - slovenská rieka. 8/ 

Talianske mesto - vyhynutý kočovník -
dojnica. 9/ Poklesnú - znač.ka erbia -
žiak piatej triedy. 10/ Zakončenie 
tajničky /výrok Danteho/. 

POMÔCKY: B/ Kakapo. J/ Kim. 4/ 
Akai. 5/ Alo. 

EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky 
84i 07 Bratislava, Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov i4, Bratislava -Devínska Nová 
z dvora poštou). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena Kčs. Komprint spol. sr. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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Až neuveritelhý hnus dokázal 
spôsobiť televízny dokument o 
pôsobení americkej CIA v piatok 
24.4.92 pred polnocou. Človek, 
žial', musí uvidieť, aby uveril. Že 
politika často nie je len panské 
huncútstvo, ale nesie v sebe ove l' a 
viac špinavosti ako si jednoduchý 
človek dokáže predstaviť. 
Najsmutnejšie je, že pravdu sa 
človek dozvedá o mnoho rokov, ba 
desatročí neskôr, ako by mohol 
zareagovať. 

Mať otvorené oči môže žiadafiba 
naivista. V hre sú obyčajne 
peniaze. Velké a zväčša špinavé. 
Čistota víťazí obyčajne neskoro po 
doslova obrovských obetiach . 

Prečo o tom hovoríme práve 
dnes? Iste nás inšpiroval onen 
televízny dokument. Ale snaha 
orientovať sa v dnešných nových 
pomeroch hoci aj len trhovej 
ekonomike vedú kroky mnohých 
rôznymi smermi. Preto, bez 
akejkoll!ek snahy orientovať na 
ten-či onen smer, chceme 
upozorniť, že pravda a 
spravodlivosť nevíťazí iba v 
rozprávkach. Aj tie sú inšpirované 
životom. 

Byť spokojným znamená ... 
Položte si otázku pred rozhodnutím 
konať. Možno Vám to pomôže nájsť 
samého seba. 

Za trpezlivosť dočítať až do konca 
Vám dakuje 

vydavateľ 

res 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

30. 4. 1992 Ročník: II. Číslo: 9. Cena: 2,50 Kčs 

Aká by to bola Peľkonočná tradícia bez korbáčo!l. 

111 

l i li 
ED Intenzívnu starostlivosť podniku 

Denova o novovysadené stromky 
na našich sídliskách. Ale aj 
výmenu piesku na detských 
piesoviskách. 

e Že propagácia vlastnej činnosti 
zostáva často v intímnej polohe. 
Priestor v našich novinách ponú
kame. Všade byť nestihneme. 
Vydarenú akciu - Štúrov pamät
ník dostaneme aj do Devínskeho 
Expresu? 

• V Devínskej vraj funguje /fun
guje?/ sklenárstvo. Kde a kedy 
možno uplatniť požiadavky? 

e V Devínskom Exprese sa z času 
na čas objaví kritický materiál. O 
odozvu sa však už nik nestará. 
Dajte slovo kritizovaným! 

111 Hoci žabie koncerty znejúce od 
Moravy sú teraz najintenzívnejšie 
sú skutočne očarujúce. 

e V Bratislave začínajú 
majstrovstvá sveta hokejistov a 
Devínska akoby bola od tohto 
diania vzdialená na sto honov. 

uviedol do praxe nové aktívne 
nástroje pre vznik nových 
pracovných príležitostí 
rekvalifikácie, vytváranie nových 
miest v rámci verejno-prospešných 
prác a spoločensky účelných prác. 

Využite tiež ponuku Úradu práce, 
ktorý organizuje v spolupráci s 
odborníkmi rôzne rekvalifikačné 
kurzy a základné informačné kurzy 
pre záujemcov o malé a stredné pod
nikanie. 

Kontakt: 
Obvodný úrad práce 
Bratislava IV., 
Repašského 16; 
841 02 Bratislava; 
Telefón: 782 238 

"Električenky" 
Okrem toho, že "električenky" dos

tanete kúpiť v DEVEXE, pre 
obyvate l'ov kolónie a cestujúcim 
vlakom oznamujeme, že 
"električenky" dostanú už kúpiť aj v 
novinovom stánku v budove 
železničnej stanice. 

ll. 
Miestne zastupiteľstvo bude v dňoch 6. - 7. 5. 1992 

devínskeho duatlonu 

štátnej správy 
hlavného mesta Bratislav, 

BRATISLAVSKÁ SPRÁVA streda - 8°0 - 1530 hod. 
SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA IV 
Adresa: Košická 52, 82i 08 Adresa: Žižkova 26, 81 i 02 

Bratislava Bratislava 
Číslo ústredne: 2020111 Číslo telefónu: 312 800 
Riaditel': JUDr. Jozef Stanko Riaditel'ka: Ing. Eleonóra 
Stránkové hodiny: 
pondelok - 8°0

- 17°0 hod. 
streda - 8°0 

- 17°0 hod. 
DAŇOVÉ RIADITEĽ.STVO HLAV
NÉHO MESTA SR BRATISLA W 
Adresa: Žižkova 26, 8i 1 06 

Bratislava 
Číslp telefónu: 312 800, 3i 2 801 
Riaditel'ka: Ing. Viera Museva 

· Stránkové hodiny: 
pondelok - 9°0 

- 18°0 hod. 

Lukáčková 

Stránkové hodiny: Oddelenie daní 
a poplatkov MFS, Daňové úl'avy: 
pondelok - 9°0 

- 18°0 hod. 
streda - 8°0

- i 530 hod. 
Odvody do ŠR, Dôchodková daň, 

Po l'nohospodárska daň, Daň z 
príjmu obyvatel'stva, Daň z obratu a 
zo mzdy pre podni kate l'ov a 
organizácie: 
pondelok - 9°0 

- 1530 hod. 

Na stráňach Devínskej Kobyly 
kvitne v týchto dňoch aj Hlaváčik 

jarný. Vieme, že pokuta 500,- Kčs za 
jeden odtrhnutý žltý kvietok 
nepomôže vychovať. Veríme skôr v 
inteligenciu a vyspelosť našich 
obyvatel'ov. 

R & Fa DEVínsky EXpres 
pozývajú 1 . 5. 1992 na~. 

PRVOMÁJOVÚ 
VESELICU 

v priestoroch futbalového štadióna 
a reštaurácie R & F 

od 20°0 do 02°0 hod. 
do tanca bude hrať: 
skupina REFLEX 

diskotéka: 8. Závodský 
pečené ryby, klobása, cigánska, 
bohatý výber nápojov 



l 
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V minulých číslach našich 

novín ste boli informovaní o 
pripravovanej skládke škváry a 
popolčeka na katastrálnom 
území Záhorská Bystrica, 
pričom dotknutou obcou, pod l'a 
osobného vyjadrenia starostu 
mestskej časti Záhorská 
Bystrica Ing. Beleša, je 
i Devínska Nová Ves. 

Prešlo niekol'ko dní a z 
Večerníka sme sa dočítali. že 
Miestne zas tu pite l'stvo v 
Záhorskej Bystrici vyslovilo 
predbežný súhlas s výstavbou 
skládky na hranici nášho 
katastru pod agátovým lesom 
/jediným svojho druhu v ČSFR/ 

r 
• l 

a v blízkosti továrne 
VOLKSWAGEN, pri prameni 
vodného zdroja JALŠOVEC, ako 
i pri obydliach na Tehelni. 

V laň a jš ie protestné mítingy 
našich občanov zabránili 
vybudovať túto skládku priamo v 
našej obci. Mnohé strany a 
hnutia si toto vo volebných 
programoch predsavzali vyriešiť 
s konečnou platnostou pre našu 
obec tento problém - TERAZ 
NASTAL ČAS KONANIA' Sme 
pred parlamentnými vo !'bam i, 
mám za to, že všetky strany a 
hnutia, ak chcú presvedčiť nás 
občanov, musia v mestskej časti 
Devínska Nová Ves počítať s 

Tíeí-reklnmu. Nu lnu/ope So7.lc!Jll11 u/iri I<rusnoumwjcoP. 

l l 
aktivitu na pos

tavenie športovej v Devínskej N 
priestoroch na Eisnerovej ulici oproti 
stánku zmrzlina/. Nie sú však zatial' 
špecifikované predpokladané 
náklady. Ak aj klub Bella, ako samos
tatný právny subjekt, má predpoklad 
dostať dotáciu 4 mil. Kčs a náklady 
by boli napr. 7 x vyššie, je otázne, kto 
dokáže financovať dostavbu. 
Mestská časť ONV takúto sumu zo 
svojho rozpočtu kryť nedokáže. 

Teda ďalší oriešok na rozlúsknutie. 
Alebo sa nájde firma, ktorá by 
dokázala túto stavbu a činnosť 
sponzoroval'? 

~ Zaujímavou, do očí bijúcou, je 
chátrajúca budova na ulici Krasnoar
mejcov /tzv. Košťálka/. Je majetkom 
TJ Lokomotíva, pozemok v správe 
mestskej časti ONV. Mestská časť 

prejavila záujem budovu odkúpiť. /A 
iste nie je sama/. TJ nesúhlasí. A 
budova chátra! 

Dokedy? 

2 

náklonnosťou /i vo !'bou/ za pod
mienky, že vo svojom programe 
pre oblasť našej obce vyriešia i 
tento nedostatok: čistotu 

ovzdušia ako základ života. 

TERAZ NASTAL ČAS 
f<ONANIA i pre nás občanov' Je 
potrebné zmobilizovať všetky 
sily na zabránenie výstavby tejto 
smrtiacej skládky. Máme vo 
svojom chotári už dosť špiny /pri 
Morave, v Srdci i na Vápenke a 

v Tehelni/, zabráňme ďalšiemu 
množeniu, ktoré by z našej 

peknej obce spravilo šedú, 
neživú púšť. 

a čo odkážeme našim 
susedom v Záhorskej Bystrici? 
Že chceme s nimi, ako doteraz, 
v dobrom susedstve nažívať 
naďalej. Spojme sa spolu s 

Lamačanmi a Dúbravčanmi a 
zabráňme výstavbe skládky 
škváry a popolčeka na našom 

teritóriu. To sa nám totiž javí ako 
najpádnejší dôvod pre neskoršie 

umiestnenie spal'ovne, 

kontaminovaného odpadu a 
ktovie čoho ešte. 

KONAJME' 

F. Granec 

poslanec MsZ 

POZN. Svoje stanovisko 

tlmočte cez svojich poslancov, 
prípadne na Miestnom úrade na 
Komisii pre životné prostredie a 

verejný poriadok. 

Podnik Deno!JCl so denne 
stará o 
Iey 

strom-

Už od dnešného čísla 
nájdete pravidelne na 
tomto mieste informácie 
mestskej polície z ONV. 

Prehl'ad zásahov na obdobie 
18. - 24.4.92 

18.4. pomáhali členovia 
mestskej polície za
bezpečovať akciu FUN 
rádia v Devíne. Pri akcii 
zadržali vojaka základnej 
služby robiaceho 
výtržnosti. Odovzdali ho 
vojenskeJ polícii. 

V tomto období vybrali 
1420,- Kčs na pokutách 
/zaberanie vereJného 
priestranstva, státie 
osobných áut na trávniku, 
nepovolený predaj/. 

Na terase na ulici M. 
Marečka zrušili šesť 

nepovolených predajov. 

e Bez incidentov bolo 
vystúpenie v Centre pre 
vol'ný čas na Vel'konočný 
pondelok. 

• Zabezpečovacie 
zariadenie proti pohybu tzv. 
papuče začne mestská 
polícia v Devínskej Novej 
Vsi montovať na automobi
ly /aj nákladné/, ktoré budú 
parkovať na nedovolených 
miestach. 

Mestská polícia upozorňuje 
maj ite !'ov psov, že v o lhe 
pobehujúcich psov bude 
odchytávať a odovzdávať 
veterinárovi na utratenia. 
Pokutou bude riešiť pries
tupky, ak majitelia psov 
neopatria svojich zveren
cov košíkom a nebudú na 
vodítkach. 

Zmrzlfn(Íri priPÍ(a/ijar OkO Sfl {JfllrÍ. 

Kam 
so zubami? 
Bolesť môže mať rozličné podoby. 

Medzi tie najnepríjemnejšie patrí 
bolesť zubov. V čase od 22.4. do 4.5. 
/zatiaiY môžu obyvatel'ov Devínskej 
Novej Vsi bolieť zuby len od 715 do 
goo hod., teda v ordinačných 
hodinách zubárov na Gymnáziu 
Bílikova, ZŠ Nov_omeského. 
Gym.náziu L.Sáru, Z? Nejedlého, 
SPgS Bullova a na SPS elektrotech
nickej na ulici K. Adlera. 

Uvedené ordinácie nachádzajúce 
sa v lokalitách Karlova Ves, 
Dúbravka a Záluhy zastupujú 
chýbajúcich zubárov na ZŠ l. 

Voľba lekára 
platí, či nia? 

Kolektív pošty v Devínskej postihol 
nemusený problém. Mali možno sf si 
zvoliť svojho ošetrujúceho lekára. 
Vo l'ba nebola zložitá. Bývajú i 
pracujú v Devínskej, nužvolbapadla 

na lekárov v mieste bydliska i 
pracoviska. Zubnú ambulanciu už 
teda navštevujú v Devínskej. 
Obvodného lekára však nemajú. 

MUDr. Kóhnová nás do stavu 
zobrať nechce, pretože nik jej nes
tanovil počet pacientov. Kto sa nás 
teda ujme, ked'vol'ba síce platí ale 
dôvera v lekára nestačí? 

pp 

pokračovanie zo str.1 

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA BRATISLAVA IV 

Adresa: Trieda L. Novomeského 2, 
• 841 04 Bratislava 
Císlo telefónu: 721 306 

~re~nosta: Ing. Ivan Dananaj 
trankové hodiny: 

Pondelok _ 9oo _ 17oo 
streda _ 8oo _ 

1 6
oo 

Bukovčana a na zdravotnom stredis

ku v D.N.Vsi, ktorí neordinujú kvôli 

práceneschopnosti. A tak sa 

pätnásťtisíc obyvatel'ov ocitlo na ob

dobie dvoch týždňov /minimálne/bez 

zubného lekára. V prípade, že zuby 

začnú bolieť po 9°0 odporúčame 

liečbu starým osvedčeným 

spôsobom: na chorý zub priviazať 

cvernu, jej druhý koniec priviazať o 

kl'učku a ... ale veď to poznáte! 

Zaujímalo by nás iba jedno - kto 

navrhol takéto múdre riešenie. Alebo 

inak - kde zostala zodpovednosť 

zodpovedných. 

Oto Balogh 

ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Adresa: Klobučnícka 2, 811 01 
Bratislava 

Číslo telefónu: 333 202 

Prednosta: Ing. Vladimír Blažíček 

Stránkové hodiny: 

pondelok - 9°0 
- 18°0 

streda - 8°0 
- 1 Sl0 

Zemiaková lotéria, alebo 
poctivosť v odpadkovo It o l 

Každý obyv ate l' Devínskej 
Novej Vsi vie, že sieť obchodov 
v našej mestskej časti je 
nedostatočná. Situáciu sa 
snažia zachraňovať súkromní 
podnikatelia. Provizórne 
predajne, prenosné stánky, 
unimobunky a pod. nie sú síce z 
hl'adiska kultúrnosti životného 
prostredia bohvieakou výhrou, 
ale vďaka aj za ne. Keď už nič 
iné, aspoň ušetria našinca od 
vláčenia ťažkých nákupov z 
mesta. 

Z rovnakého dôvodu som sa 
asi pred mesiacom rozhodol 
nakúpiť v predajni zeleniny a 
ovocia na Eisnerovej ulici. Jej 
vlastníkom je pán Ing. Bočev. Až 
do onoho dňa som bol so 
službami, ktoré poskytoval, 
spokojný. Už, žia!', nie som. Na 
vine sú obyčajné zemiaky, zvané 
konzumné. Od milej predavačky 
som ich kúpil rovné tri kilogramy, 
za symbolickú cenu 8 Kčs/kg. Na 
večeru mali byť zemiakové 
placky. Neboli. Keď som sa vo 
večerných hodinách /to už bo l 
stánok zatvorený/ pustil do ich 
čistenia, čakal ma menší šok- z 
troch ki log ra mov bolo 
použitel'ných asi päť zemiakov. 
Zvyšok, znôška hniloby, plesne a 
ešte neviem čoho, skončil v koši. 

Teraz som v rozpakoch: ide 
majitel'ovi o rýchle zbohatnutie, 
a le bo o získanie dôvery 
zákazníkov? To prvé sa mu prav
depodobne úspešne darí, s tým 
druhým budú asi problémy. 
Jeden liek na vyriešenie tejto 
dilemy poznám - vstúpiť si do 
svedomia. Ak by nezabral, je tu 
ešte jedna možnosť- Slovenská 
obchodná inšpekcia. Návšteve 
jej pracovníkov by sa ale pán 
inžinier pravdepodobne 
nepotešil. 

Oto Balogh 

lfrle/ našiel! s/nrúch IIIÔ/11. 
Nôlcupyu PlliÍČenre. 

Viete že 
• V Devínskej vraj pracuje odbor 
Matice slovenskej? Kde sa však 
dá prihlásiť, kde organizuje 
činnosť, to sme sa zatial' nedoz
vedeli. 

• Výstavba bratislavskej 
rýchlodráhy je opäť aktuálna? 
Zástupcovia slovenských firiem 
už rokovali o podrobnostiach vo 
Francii a bližšie informácie 
prinesieme v niektorom z 
najbližších čísel. 

Tento "krásrwec" Bi\ V Hl- Ul "zrlohí" už Elsneronu nqjlqj ten túžderl, pk 
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československý červený kríž, Ob
vodný výbor Bratislava IV 

predkladá ponuku na,yriprav,?van~ 
integrovaný rekreacno-l1?cebny 
tábor pre telesne postihnute, deti a 
školopovinné deti s diagnozou -
ochorenia dýchacích ciest a 
skolióza. Letný tábor bude v 
rekreačnom stredisku "SLA TINA" 
BELUŠSKÉ SLA TINY. 

Termín: 28.6.1992 /nedel'a/ do 
11.7.1992 /sobota/ 

Program: rekreačno-liečeb~ý pobyt 
pre deti zamerany na 
rehabilitáciu, šport 
a kultúrno-zábavnú 
činnosť a vychádzky do 
okolia. 

Cena: do Kčs 1.100,- /pri získaní 
sponzorov bude zníž?ná/. 
Podnik resp. organ1zac1a 
môže prispieť 
zamestnancom na rekreáciu 
detí aá do plnej výšky na 
základe kolektívnej zmluvy. 
Cestovné je zahrnuté v 
uvedenej sume. 

Bližšie informácie môžete dostať 
na tel. čísle 767 648 u pani M. 
Rajchlovej. 

ÚSS, Mokrohájska 3 
Bratislava 

Obvodný výbor ČsČK 
Bratislava IV. 

r 
Chorvátsky kultúrny spolok v 

Devínskej predstavil v nedel'u 12. 
apríla poldruha ho?inové. P,ásmo 
zvykov a hier, ktore, s,a v1azu na 
vítanie jari a Vel'konocne sv1atky. 

Scenár celého pásma pripravil 
PhDr. Viliam Pokorný. 

Prostredie vel'kej sály Centra pre 
vol'ný čas vyzdob~né krasli?<:mi, 
výšivkami, medovmkml, klepacm1: 
rapkáčmi, korbáčmi ... navodil~. tu 
správnu atmosféru. Cibrili JU sol1s~1 
folklórneho súboru kobylka, detsky 
folklórny súbor Grbarčatá s 
prierezovým programom 
zameraným na vítanie jari tancom, 
piesňami, prekáračka,~i /~riprav1la 
vedúca súboru N. Kraj mova/ pnamo 
uprostred sály. 

Pri ukážkach používania dobových 

ú l'avách, ktoré môžu majitelia 

S štvornohých priatel'ov očakávat'. 

Tí ktorí sa nedostali na 
ust~novujúce zhromaždenie 
miestneho kynologického klubu oz
namujeme, že ešte stále majú 
možnosť sa prihlásit'. Najbližšie stret
nutie bude opäť v reštaurácii u 
Michala /na rohu Eisnerovej a 
lstrijskej ulice/ na poschodí o 19°0 

hodine v utorok. 

Pozývame najmä záujemcov, ktorí 
chcú absolvovať základný výcvik 
psov, majú záujem o informácie ~ 
činnosť klubu, o priestory vyhradene 
na výcvik a výbeh psov, ale aj o 

pk 

Dom kultúry Dúbravka pripravil pre milovníkov folklóru nasledujúce 
podujatia: 

15.5. _ 0 13°0 hod. vystúpenie detského folklórneho súboru STUDIENKA 

22.5. _ 0 1930 hod. reprezentačný program folklórnych súborov TECHNIK 
a TURIEC 

26.5. _ 0 1930 hod. zábavný program so súborom ZÁHORANKA 

30.5. -o 1 o00 hod. Ili. detsk~· folklórny majáles 

llíll 

l 

l 
Členovia Matice slovenskej v 

Devínskej boli doteraz organizovaní 
pri miestnom odbore MS vo štvrtom 
bratislavskom obvode. 

Po valnom zhromaždení v marci v 
Dome kultúry v Dúbravke vznikli 
regionálne odbory MS. 

predmetov /klepáče/ priblížili 
príležitosti a vysvetlili význam 
používania J. Baláž aG. Dvorský. 

Najrozličnejšie techniky zdobenia 

kraslíc predviedla a vysvetlila A. 

Krížová. 

Deti, tie najviac zaujímalo 
vyrezávanie píšťaliek a pletenie 

korbáčov. M. Encinger sa pri 
ukážkach musel veru zvŕtať. A prav
daže chodenie na chodúl'och tiež 
patrilo, najmä pre chlapcov, medzi tie 

nevšedné zážitky. 

Vkusná výstavka výšiviek, 

obrúskov, košíkov a domáceho 
pečiva, ktoré pripravili členky 

chorvátskeho kultúrneho spolku 

dotvárala príjemnú atmosféru. 

Takmer dvesto návštevníkov 
odchádzalo nadmieru spokojných. 
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Miestny odbor Matice slovenskej v 
Devínskej Novej Vsi vznikol v nede l' u 
26. apríla 1992. 

Zatial' nie sú vyriešené priestory na 
čin no sť. Pred pokladom čin nosti 
budú priestory kultúrneho s;redisk~. 
Záujemcovia o členstvo a cmnost v 
miestnom odbore Mat1ce slovenskej 
v Devínskej Novej Vsi si môžu 
vyzdvihnúť a vyplniťprihlášky v pries
toroch obchodu a služieb DEVEX 
/Krasnoarmejcov 14 z dvora - nad 
poštou/. 

mr 

Vdaka Vám Chorvátsky kultúrny 
spolok. Tradície sú krásne a veríme, 
že ich budete ďalej rozvíjať a 
odovzdávať dalšírn generáciam. 

-me-

NáklorUak zmizol, zostal le!l 
prínes 110 Pocllwrslcom rw u/iri S. 
l\ rr íl i ka 

dvoch 

3.5.-Galina; 

Lesia; 6. 5.-
7.5.-Monika; 8.5.-ln.grida; 
9.5.-Štátny sviatok CSFR; 
1 0.5.-Viktória; 11 .5.-Biažena; 
12.5. -Pankrác; 13.5. -Se.rvác; 
14.5.-Bonifác; 15.5.-Zofia. 
Blahoželáme. 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 hod., 
v nedel'u o 1715 a 1945 hod. 

2. - 3.5. BOD ZLOMU /ŠUP/ 
USA MP 12 s.t. 

7 .5. 9 a 1/2 TÝŽDŇA 
USA MN s.t. 

9. - 1 0.5. TEMNÝ ANJEL 
USA MP 12 s.t. 

i 4.5. KRIMINÁL 
USA MN s.t. 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 171 5 hod. 

2.5. MAGICKÁ HLBOČINA 
/ŠUP/ FR. .s). 

9.5. ŠERIF A MIMOZEMSTAN 
TAL. č.v. 

Detské predstavenia: 
v nedel'u o 1515 hod. 

3.5. SNEHOVÁ KRÁĽ.OVNA 
SNŠ s.v. 

i 0.5. CHAPLIN HASIČOM 
USA č.v. 

Na jún '92 p r i p r a v u i e m 
e: 

4. Danny šampión Ar>gl. 
6. - 7. Vrah Rosemary lJSA 

11. Reqiem pro panenku CES 
13. - 14. Nožnicovoruký Edward 

USA 
18. Man iac cop 2 USA 
20. - 22. Nočná mora z Elm. 

street 2 USA 
25. Mys hrôzy USA 
27. - 28. Studený, ako kameň 

USA 

POZNÁMKA: 
VSTUPNÉ -jednotné, na 

celovečerné a mládežnícke 
predstavenia /s vol'ným • 
výberom miesta/ i 0,- Kcs 
-detské predstavenia: 
deti 2,- Kčs; dospelí 4,- Kčs 

s.t., č.t. -slovenské alebo české 
titulky 
s.v., č.v.- slovenská alebo 

česká verzia /dabing/ 

tel.: 775104 

sa Maja Velšicová a 
Slivka na Vel'konočný 

v estrádnom pásme vo 
sále Centra pre voľný 

Ešte informácia záujemcom o 

predvádzané spodné prádlo. 

Americká firma ponúkajúca 

svoje výrobky organizuje módne 

prehliadky v reštaurácii Grand. O 

termínoch sa možno dozvedieť z 

reklám na plagátoch, v novinách, 

vo FUN rádiu. 

• Asi dobre položená 
~~:~ka v ~~vhodný čas. 

nie ko l'ko desiatok 
d však neo l'utovalo. 
Humorného slova bolo dostatok, 

možno uiclieť aj v 

výsledky 1 8. a 19. kola 
MUŽlA 
D.N.Ves-Devín 2:1 
ŠKP jun.-D.N.Ves 2:1 
MUŽI 8 
D.N. Ves-Svätý Jur 0:5 
Ekonóm-D.N. Ves 2:1 
STARŠÍ DORAST 
D.N. Ves-Svätý Jur 1 :O 
Vajnory~D.N.Ves i :1 
MLADSI DORAST 
D.N.Ves-Devín 0:2 
Vajnory-D.N.Ves 0:2 
STARŠÍ ŽIACI 
ŠKP-D.N.Ves 1:2 
D.N.Ves-ŠKP. 0:1 
MLADŠÍ ŽIACI A 
ŠKP-D.N.Ves 2:2 

. D.N. Ves -ŠKP 1:2 
MLADŠÍ ŽIACI B 
ŠKP-D.N. Ves 1 :1 

Peter Hečko nadviazal kontakt aj 

s tými skôr narodenými a 

krá l'ovná krásy zo Sarajeva 

Jadranka, pošteklila najmä 

mužov. Atmosféru Vám najskôr 

autor 

Jaäranka neuyoiedla z 
rovnováhy iba Miclwla Slivku 

som vlastne dva l 1 Í mesiace nejazdil, povedal Vojto pred pretekmi. 

Na prvé preJeky tohtoročných 
Majstrovstiev CSFR rýchlostných 
motocyklov, ktoré boli v nedel'u 26.4. na 
Masarykovom okruhu v Brne sa prihlásilo 
takmer 50 pretekárov. Na samotné 
preteky sa kvalifikovalo 23. 

A tréner Peter Baláž? 

- V prvom rade očakávam od svojich 
cov, aby do jazdili. U Vojta predpokladám, ak mu 
vydrží ruka, umiestnenie do 5. miesta. 

Nuž a Vojto prekonal sám seba. V silnej 
konkurencii -l. Majoroš z Prešova /skončil prvý/ 
a domáci jazdec J. Huleš z Brna /skončil druhý/ 
obsadil Vojtech Lednár pekné tretie miesto 
/23,32 sekúnd za víťazom/ a získal i O bodov do 
hodnotenia majstrovstiev ČSFR. 

Vojto Lednár z Devínskej Novej Vsi 
nastúpil na tréningy /skončil 4./ i preteky 
s handicapom. A nie malým. Iba v piatok 
dal /proti vôli lekára/ dolu sadru a pravá 
ruka bola nutne ešte stuhnutá. 

- Nie je to ono, pokúsim sa však urobiť 

rebríčkoch za rok 1991: 
Meno Ročník 

Dorastenci: 111. trieda: 
JURČÁK Ladislav 1976 49. Šachová škola - Lokomotíva ONV 1,5:6,5 
ŠVARC Ladislav 1978 69. Lokomotíva ONV- Dérerova NsP "B" 2:6 
JURČÁK Branislav 1977 72. 

Žiacka liga: 
Starší žiaci: ZŠ Dev. Nová Ves -ZŠ Nobelova námestie 0:4 
GAŠPARÍK Peter 1977 20. ZŠ Krajňákova "A"- zš Dev. Nová Ves 2,5:1,5 
ŠVARC Ladislav 1978 29. ZŠ Dev. Nová Ves -ZŠ Košická 3:1 
JURČÁK Branislav 1977 47. Tab~l'ka po 4. kole: BESEDA Damián 1978 55. 1. Z~ Krajňákova "A" 4 4 o o 13,5 : 2,5 8 ŽOVIC Milan 1979 79. 2. ZS Nevädzová 4 3 1 o 11 :5 7 

3. ZŠ Nobelova nám. 4 3 o 1 13 :3 6 Mladší žiaci: 
4. ZŠ Žehrianska 4 2 1 1 9,5: 6,5 5 ŽOVIC Milan 1979 24. 5. ZŠ Dev.N.Ves 4 1 o 3 6,5:9,5 2 ŽOVIC Martin 1980 25. 6. ZŠ Strečnianska 4 1 o 3 4,5:11,5 2 ALFÓLDY Juraj 1981 51' 7. ZŠ Košická 4 o 2 2 4 :12 2 CHYNORANSKÝ Juraj 1 979 54. 9. ZŠ Krajňákova "8" 4 o o 4 2 :14 o MICHAL! K Ľubomír 1980 62. 

Š EF ARA Andrej 1979 69. 

Mladšie 

P. 
snímka autor 

Bonus ove 
body 

880. 4 
1274. 3 
1325. 3 

300. 15 
498. 9 
984. 4 

1362. 3 
1942. 3 

348. 12 
360. 12 
888. 4 
936. 4 

1097. 4 
1418. 3 

D.N.Ves-ŠKP 2:1 ZLOCHOVÁ Zuzana 1979 37. 740. 3 Umiestnenie hráčov Lokomotívy Devínska Nová Ves na ZLOCHOVÁ Barbora 1981 
3 39. 785. 
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. sr. o. 
Wir suchen eine 

fUr unseren Betrieb in Bratislava 

Wir - sind der gräj)te Automobilproducent in Europa 
- biet en l hnen gut en Gehalt und ausgezeichneten 

Karrierechanzen 
- versprechen l hnen einen interesanten Arbeits

platz mit Zukunft, aber 
wir garantieren lhnen nicht immer nur 5 Arbeits
tage in der Woche und 8,5 Stunden am Tag 

SIE sind cca 20-35 Jahre alt und eine dynamische 
Persänlichkeit, sprechen und schreiben perfekt 
deutsch, gewunscht ist auch english 

- arbaiten gern im Team, sind selbständig, 
organisationsfähig, kännen Probleme läsen und 
wolen bei lhrer Arbeit in einen sympatischen 
Team eintreten 

- haben als Plus-Kenntnisse in der Arbeit mit 
PC und Kurzschreiben 

Rufen Sie unsere Personalwesen-Abteilung - Nummer 
775 875, 776 491 an oder schicken Sie l hre Bewerbung 
an uns. 

l 

03-

04-
05-
06- predaj) 
07- zoznámenia 
OB- rozličné 

02- PREDAJ 

Predám buginu zn. HERLAG. 
Cena 800 Kčs. Tel. :775 140. 

1111 Predám Š-1000MB po generálnej 
oprave motora, modrej farby. 
Cena 9.000,- Kčs. Tel.: 775 023. 

1111 Predám kočík LIBERTA 3-
kombinácia šedozelenej farby, 
menčestrový, po jednom diet~ti. 
Cena dohodou. Adresa: BOZIK 
Jozef, Kalištná 13, Dev. Nová Ves. 

VW Bratislava spol. s r. o. 
oddelenie 

843 01 Bratislava 

Tel.: 778 611 a 312 814. 

1111 Firma MERIDIÁN - oprava auto
matických práčok. 

Tel.: 07/777 095. 

~ Zhotovujem videozáznam 
všetkých udalostí. Tel.: 775 301. 

1111 Predám dom v Devínskej Novej 
Vsi so záhradou. Tel.: 826 369. 

08 - ROZLIČNÉ 

E!l Prosím nálezcu o vrátenie troj
farebnej dievčenskej vetrovky 
/ruž., zel.-modrá, biela/, ktorá mi 
uletela z balkóna aj so štipcami na 
ul. P. Horova pre Vel'kou nocou. 
Ďakujem. Tel.: 775 544. 

Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

príjme do zamestnania: 

-účtovníčku 
podmienky: min. prax vo vedení podvojného účtovníctva 3 roky 

prax v účtovníctve rozpočtových organizácií 
stredoškolské vzdelanie 
ovládanie práce s počítačom 

ú ho ekonomického 
oddelenia 

podmienky: vysokoškolské vzdelanie 
minimálne 5 rokov praxe v riadení ekonomických 
činností v rozpočtových organizáciách 

OPRAVY 
WC - BATÉRIE - KOHÚTIKY - ODPADY -

EL ZÁSUVKY- ZVONKY- OKNÁ- ZÁMKY 
Rýchlo - sporahlivo - lacno 

aj soboty a nedele 

Antonín Pašek '@' 761 883 

05- BYTY 

111 Vymením krásny družstevný 4-iz
bový byt s ve !'kou halou na 
zvýšenom prízemí, Petržalka
Lúky, za podobný i 3-izbový v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 826 369 -večer 

Exkluzívne 
kožené 
topánky 
/Č. 23- 26/ 

pre mladé ženy 
od 270,- do 360,- Kčs 

už dnes v D E VE X E otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 

04- SLUŽBY Na hriadkach 49, DNY lstrijská 81 

ponúka 
Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. Tel.: 776 822. 

Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 527, 220 005. 

Čalúnictvo u Vierky firma Vojto. 
Calúnicke práce pre organizácie aj 
súkromníkov, opravy sedacích 
súprav a iného. čalúneného 
nábytku, čalt'Jnených dverí. 

v novootvorených priestoroch 

jedlá po celý deň 
priestory na svadby, pl'omócie~ recepcie 

vo.au:om MHD poskytuje zľavu 10% 

Telťme sa na Vašu návätevu pd pr~chádzkach 
okolo rieky Moravy smerom na Oevfn. 

Tet:. 775 400 

<~~ovocie, zeleninu 
~~trvanlivé potraviny 
~~SEMENÁ kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19. 00 

sobota : 7.00-14° 0 
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Na Vaše otázky odpovedá ortopéd. 

6. Čo znamená pojem aktívne 
ortopedické vložky? 

- medzi aktívne ortopedické vložky 
radíme tzv. Helfetove pätné misky, 
krátke vložky z plastických hmôt 
miskovite obopínajúce pätu a 
usmerňujúce ju do správneho 
postavenia. Používajú sa pre deti s 
primeranou klenbou ale valgóznym 
postavením päty. Používajú sa v 
konfekčnej obuvi. 

Iným typom aktívnych vložiek sú 
tzv. rehabilitačné vložky. Ide o vložky 
s jednou alebo viacerými,gu!'ôčkami 
umiestnenými pod pozdlžnou klen
bou nohy. Gul'ôčka svojím tlakom na 
plochu nohy núti dieťa stavat'sa viac 
na vonkajšiu hranu nohy, čo vlastne 
napráva nesprávne postavenie päty. 
Tieto vložky pre svoj tlakový 
účinok možno používať iba v obmed
zenom čase - viackrát denne, 
maximum po 5- 1 O minút. 

často býva využívané i "prinútenie" 
päty dostat' sa do správneho pos
tavenia zvýšením vnútorného okraja 
pevnej šnôrovacej členkovej 
konfekčnej obuvi. 

7. Môže dieťa s plochou nohou 
používať ortopedické topánky? 

- U prevažnej väčšiny detí s bežným 
plochonožím korigovate l'ným 
ortopedickými vložkami vkladanými 
do konfekčnej obuvi nie je dôvod 
dožadovať sa zhotovenia 
ortopedických topánok. /Okrem 
nevhodnosti ich použitia pre bežné 
chyby nohy hovorí proti ich 
dožadovaniu sa i pomerne dlhá 
výrobná lehota- diet'a ich dostane už 
vlastne malé, resp. sú merané do 
rezervy až príliš ve l'ké, čiže 

neúčinné, i ich nie módnym trendom 
sa približujúci dizajn. Najmä väčšie 
deti ich pre svoju nápadnosť 
používaj(J nerady. V odôvodnených 
prípadoch treba k ich predpisu 
starostlivé Vjl'ietrenie u odborného 
lekára. 

MUDr. bb 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

Brežnev dostal pri jednej 
návšteve dvoje rifle. Pre seba 
a pre Kosigyna. 
Po dvoch týždňoch poslal 
telegram: 
Sú mi dobré. tie Kosigynove. 

z minulého čísla znie: 
milujeme, dotial' sme mladí. 

Z tých, ktorí zaslali správne 
vylúštenú tajničku sme vyžrebovali: 

Gizela Heroldová, Bridlicová 21, 
Jarmila Gazdová, F. Cvečku 59, 
Mária Tomanová, P. Horova 1. 

Poplatky za hranie na kurtoch pre 
rok 1992 

Výbor TK LOB schválil nasledovné 
poplatky pre rok 1992: 
1. Klubový poplatok (všetci 

členovia bez rozdielu vrátane 
10,- Kčs za čl. preukaz/ 40,- Kčs 

2. za hranie na 

a/ výkonnostní hráči, prípravke, 
tréneri a funkcionári /členovia 
klubu/ 100,- Kčs 

b/ rekreační hráči /členovia 
klubu/ 300,- Kčs 

cl prenájom - í h /v prac. dňoch 
do 1600 h/ 30,- Kčs 

dl prenájom - 1 h /v prac. dňoch 

Vecné ceny si môžu prevziať v 

DEVEXE. 

Dnešnú krížovku sponzoruje: 

Zelenina AMIS na lstrijskej ulici. 

Pred dvomi rokmi navštívil našu vlasť 
pápež Ján Pavol ll. Na záver 
povedal: " ... " Slová sú uvedené v 
tajničke. 

Menoa ................................................... . 

Ulica: .................................................................... . 
Miesto: ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 

Na konci roka troch nn~n•m"' 

Cena 

Cena je vrátane doručenia. 

ceny. 
štvrťročné ~·w.~alnl~nn 16 Kčs 

po 1600 h/ 40,- Kčs 
el prenájom - 1 h /sobota, 

nedel'a/ 40,- Kčs 
f/ celoročný prenájom dvorca /2 )( 

2 h v týždni 
od mája do septembra/ 

1.600,- Kčs 

g/ celoročný prenájom dvorca 12 
x 1 ,5 h v týždni 
od mája do septembra/ 

1.200.- Kčs 
h/ celoročný prenájom dvorca /1 

x2 h v týždni 
od mája do septembra/ 

soo,- Kčs 

Cudzinci k poplatkom 
pod. písm. c/ až h/ zaplatia Prt,Piatn~.fi 
vo výške 1 OO % príslušného IJUIJiat .• '"" 

ku. 

Poplatky za hranie na dvorcoch 
ostatných prípadoch bud 
stanovené dohodou strán. 

VODOROVNE: A/ Južný listnatý 
strom; ženské meno; meno jedného 
svätca z patrónov Európy. B/ ŠPZ 
Rakúska; začiatok tajničky; druhá 
časť tajničky. C/ Rozum; útok; 
eman, meracia jednotka; druh a 
radca Mohameda; hliník. D/ Rieka v 
Španielsku; osobné zámeno; 
Räntgen; meracie jednotky, meter+ 
Tesla; lzus Nazaretus Rex 
ludeorum; E/ Piata + šiesta + 
posledná časť tajničky. F/ Nanič, po 
česky; ukazovacie zámeno táto, po 
chorvátsky; hádanka. D/ Mesto v 
Polsku; skratka, pre titulo debito; 
podnik pre organizovanie stávok. H/ 
Tretia + štvrtá časť tajničky. l/ 
Domácke meno Otílie; epidémia; 
časopis, pre ženy - mesačník. 

ZVISLE: 1/ Kyslík; za hranicu, vo 
futbale; taliansky hudobný skladatel'. 
2/ ŠPZ Luxembursko; druk jedlého 
oleja; nerozhodne v šachu. 3/ 
Ženské meno; meno štvrtého evan
jelistu; číslica; ŠPZ Taliansko. 4/TU, 
po rusky; ukazovacie zámeno; Lexi
kon slovenskej literatúry. 5/ Meraqi~ 
jednotka, pre ampér; spojka; merná 
jednotka, pre coulomb; ženské 
meno. 6/ Malá Eva; príslovka. 7/ 
Ženské meno; živo, v hudbe. 8/ 
Mužské meno; otec, po nemecky. 9/ 
Vychovávate l' - otcovský radca; 
Slovenské národné divadlo. 10/ 
Španielske ženské meno; slabina; 
rieka v Taliansku. ii/Ihličnatý strom; 
dusík; bór; Západoslovenské 
kameňolomy Rohožník. i 3/ Bývalá 
stredná škola; stará plošná miera; 
rímska dvojka; urán; pozri, pri 
oslovení ba to l'at'a. 13/ ŠPZ 
Nemecko; litium; zvratné zámeno; 
skratka, pre anne -z lat. 

POMÔCKY: ANAS; TIT; KUK .. 

Jozef JURČÁK 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
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Cena 2,50 Kčs. Vytlačil: Komprint spol. sr. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné číslo: 1 03/90-R. 
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Cl 
Opýtal sa ma čitatel', čo mám 

proti americkej CIA. Áno 
inšpirovala ma k príhovoru v 
minulom čísle. Ale rovnaké alebo 

podobné spôsoby manipulácie s 

l'udtni nie sú zriedkavé ani v jednej 

krajine. Skutočne ani v jednej. 
Politika je ži al' taká. Preto mnohí od 

nej utekajú. Iní sa snažia, ale aké 
percento je spravodlivých? 
Objektívne spravodlivých? 

Minulých volieb som sa zúčastnil. 

Nie preto, že som si mal z čoho 

vybrať. Svoj hlas som dal na misku 
váh tým, ktorí mali prevážiť tých, 
ktorým som nedôveroval. 

Aj teraz pôjdem voliť. A opäť nie 
preto, že by som si mal z čoho 

vybrať. Ale opäť pôjdem dat' svoj 

hlas aby som posunul misku od 

tých, čo im najmenej dôverujem. 

Iste, rád by som volil politika, či 
stranu, ktorá by aspoň načrtla 

cestu hospodárskej prosperity. Nie 

cesty predaja nášho majetku, ale 
cestu hoci aj tvrdú, ale takú, čo by 
dávala perspektívu nám, nášmu 
urnu, našim l'udbm. Tam skutočne 

absentujú osobnosti. Žabomyšie 
Vojny zamestnávajú, berú čas a 

neriešia. Vel'a zastretého neveští 
nič dobré. 

Z bojiska však utekajú iba zbabel
Ci. Po boji síce udatne frfl'ú, ale 
Prečo by mali aj za nás. 

Pôjdem veru voliť. Aj keď 
nemyslím, že nájdem toho 

Pravého. Iba zmenším šancu tomu 
"l'avému". 

vydavatel' 

Na základe uznesen ia č. 166 
schválilo Mestské zastupitel'stvo 
premenovanie a pomenovanie 
názvov ulíc a námestí v Bratislave s 
účinnos tou od 1. júla 1992. 

Mestská časf Devínska Nová Ves 

premenoval': 

Krížnu ulicu na Delenú ulicu 

Ulicu Krasnoarmejcov na 
Novoveskú ulicu 

Ulicu Ferdinanda Cvečku na ulicu 
Na grbe 

Pre menované ulice v pri l'ahlých 
častiach uverejníme v najbližších 
číslach nášho časopisu. 

• Proces preberania obchodných 
priestorov bývalej Jednoty na ul. 
M.Marečka stále prebieha /?!/. 
Podl'a vyjadrenia nájomcu predajňu 
otvorí do dvoch mesiacov od 
pod pí sa ni a zmluvy. Zmluva však 
ešte dnes /24.4.92/ nie je podpísaná. 

Spotrebiteľom zrejme zostáva iba 
čakať. 

111 Úprava priestorov na lstrijskej 68 
-pekáreň, stolárstvo, kvetinárstvo je 
už v súčasnosti, zdá sa, vyriešená. 
Miestna rada prejavila dobrú vôlu a 
doporučila zoh l'adniť náklady 
investičného charakteru, súvisiace s 

V dňoch 27. a 28. júna sa uskutoční 
IV. ročník - Festival chorvátskej 
kultúry v Bratislave-Devínskej Novej 
Vsi. Organizátori očakávajú ve l'kú 
návštevu hostí aj zo zahraničia. 
Preto už dnes h l'adajú podporu 
sponzorov. Záujemcovia sa môžu 
kontaktovat': Ing. P. Čovej, Na vyh
liadke 38. Bližšie informácie 
v budúcom čísle. 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vruli!) ročník Devínslcelzo äuaUonu Zl'láclli organizátori Dopravoprojekt 
Bmtislcwa o ltwento BraUslcwoTw výbo mú. Výsleäky prinášame flo 5. 
strone. 

úpravou priestorov. 

Nájomníci sa zaviazali do 1.10.92 
vykonať stavebné úpravy, ktoré 
súvisia s účelom využitia týchto 
priestorov. 

V čom je pes zakopaný? 

@l Využitie viacúčelového zariadenia 
na Eisnerovej ulici /pred viaduktom 
na pravej strane sídliska Podhorské/ 
je zatial' nevyriešené. 

Vlastníkom objektu je mesto, ob
jekt je v správe mestskej časti DNV, 
firma, ktorá uzavrela zmluvu ešte s 
bývalým MNV a investovala už 
značné prostriedky, chce zobrať ob
jekt do vlastníctva, alebo vrátit' 
investované prostriedky. Tento 
oriešok rozlúsknu iba právnici? 

/A ty obyvatel' na služby čakaj./ 

lvliestny úrad a komisia výstavby a 
architektúry vyhlasuje v zmysle vyhl. č. 
43/1990 Zb.čl.5 UŽŠIU SÚŤAŽ na riešenie 
pamiatkovej zóny Dev. Nová Ves. 

Predmetom súťaže je architek
tonické stvárnenie asanovaných častí 
pamiatkovej zóny a prelúk na lstrijskej 
ulici od Kultúrneho strediska po budo
vu pošty, návrh funkčnej náplne a 
využitia tohto priestoru pri rešpektovaní 
miestnej kultúry, tradičnej zástavby, 
potrieb obyvatelbv. podnikatel'ských 
aktivít a požiadaviek investora. 

Oslovení riešitelia obdržia sútažné 
podmienky a podkiÓdové materiály 
do 22.5.1992. Terrrin ukončenia súťaže 
je 3.7.1992, vyhodnotenie a ozná
menie výsledkov uchádzačom bude 
vypracované do 15 dní odo dňa uzav
retia sútaže. 

V nedel'u 30. mája 

pozývame deti a rodičov 
na kultúrno-športové podujatie 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 
na štadióne TJ Lokomotíva ONV 

od 10°0 do 14°0 hod. športové sútaže 
od 16°0 do 19°0 hod. karnevalová diskotéka 

na záver vyhodnotenie masiek 

Na Vašu účast' sa tešia usporiadatelia 
R & F, DEVínsky EXpres, Miestny úrad a Základné školy 



STAROSTA 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

Ing. Marián Jurčák 
Bratislava, dňa 23.4.1992 

V zmysle zákona SNR č. 80/1990 
Zb. a v znení zákona SNR č. 
104/1992 Zb. o vo l'bách do 
Slovenskej národnej rady a v znení 
zákona č. 60/1992 Zb. o vo lb ách do 
Federálneho zhromaždenia 

vydávam 

toto rozhodnutie na zabezpečenie 
volieb, zriadenie volebných okrskov, 
stanovenie členov a zapisovatel'ov 
okrskových volebných komisií, 
volebných miestností a ďalších 
náležitostí v mestskej časti Devínska 
Nová Ves: 
1 ./ Zoznam voličov zostavuje a 

vedie za mestskú časť Devínska 
Nová Ves Miestny úrad. 

2./ Miestny úrad Devínska Nová Ves 
vyloží zoznam voličov najneskôr 
6.mája 1992. 

3./ Voličovi, nebude môcť 
voliť vo svojom volebnom okrsku, 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 
vydá na jeho žiadosť voličský 
preukaz a vyčiarkne ho zo 
zoznamu voličov. 

4./ Každý občan môže na Miestnom 
úrade v Devínskej Novej Vsi 
podať písomnú alebo ústnu 
námietku v prípade, že sa 
vyskytuje nesprávnosť vo 
voličských zoznamoch. 

5./ V prípade, že Miestny úrad 
námietku zamietne, môže ju 
občan predložiť Obvodnému 
súdu Bratislava IV. 

6./ Volebné okrsky pre vol'by do 
Slovenskej národnej rady a 
Federálneho zhromaždenia sú 
spoločné. 

7./ Stanovujem 11 volebných 
okrskov /viď príloha/. 

8./ Vo volebných okrskoch budú 
zriadené okrskové volebné 
komisie s minimálnym počtom 5 
členov. 

9./ Vymenúvam zapisovateľov 
okrskových volebných komisií: 

pre volebný okrsok č. 1 - Anna 
Mrázová 

2 -Ing. Soňa Kovaríková 
3 - Hedviga Milošovičová 
4- Zdeňka Paďourová 
5 - Marta Ladislavová 
6- Dagmar Ďurčeková 
7 - Ing. Zuzana 

Encingerová 
" 8- Vladimír Hrubý 
" 9 -Ing. Anna Krížová 
" 1 O - Viera Arbetová · 

- " - 11 - Stanislava Jurčáková 
1 0./ Každá politická strana, ktorej 

·kandidátna listina bola 
zaregistrovaná vo volebnom kraji 
Bratislava, môže delegovať 
najneskôr do 6.5.1992 jedného 
člena a jedného náhradníka do 
okrskovej volebnej komisie 
/listom na adresu Miestny úrad 

Devínska Nová Ves, lstrijská 49/. 
V prípade, že nebude dosiahnutý 
určený počet členov okrskovej 
volebnej komisie, vymenujem 
členov a náhradníkov na 
neobsadené miesta. 

11./ Miestny úrad zabezpečí, aby 
rozmnožené hlasovacie lístky, 
ktoré budú doručené predsedom 
krajskej volebnej komisie, boli 
doručené voličom najneskôr do 
2.6.1992 a v deň volieb všetkým 
okrskovým volebným komisiám. 

12./ Na volebnú kampaň politických 
strán zakazujem používať 
miestny rozhlas, s výnimkou 
prostého oznamovania konania 
volebných zhromaždení. Každé 
takéto oznámenie musí vopred 
schváliť Miestny úrad. 

13./ 48 hodín pred začatím volieb 
až do skončenia volieb je 
zakázaná volebná kampaň a 
agitácia v prospech politickej 
strany slovom, písmom, zvukom 
a obrazom vo verejných 
informačných prostriedkoch, v 
budovách, kde sídlia okrskové 
volebné komisie a vo volebných 
miestnostiach. 

14./ V priebehu volieb až do ich 
skončenia je zakázané 
zverejňovať výsledky volebných 
prieskumov. 

i 5./ Voliči sú povinní predložiť pri 
vo l'bách preukaz totožnosti. 
Miestny úrad zabezpečí 

informovanie voličov o ďalších 
potrebných údajoch ne
vyhnutných na nerušený priebeh 
volieb. 

1 6./ Miestny úrad zabezpečí, aby 
volebné miestnosti boli upravené 
tak, aby bola zaručená tajnosť 
hlasovania. 

17./ Vo volebnej miestnosti je 
neprípustná akákol'vek volebná 
agitácia. 

18./ Všetky pomocné prostriedky, 
najmä volebné miestnosti a ich 
vybavenie, ako aj pomocné 
pracovné sily zabezpečí pre 
okrskové volebné komisie 
Miestny úrad. 

19./ Právnicke osoby sídliace a 
pôsobiace v mestskej časti 
Devínska Nová Ves sú povinné 
spolupôsobiť pri vykonávaní tohto 
rozhodnutia. 

20./ Miestny úrad Devínska Nová 
Ves zabezpečí výrazné 
označenie miestností, v ktorých 
sa bude vybavovať volebná 
agenda pre občanov. Úradné 
hodiny pre týchto pracovníkov 
Miestneho úradu stanoví Miestny 
úrad v čo možno najväčšom 
rozsahu. 

21./ Ak toto rozhodnutie ustanovuje 
povinnosti Miestneho úradu, 
zodpovedá za ich splnenie 
prednosta Miestneho úradu. 

1. Zápsl. tehelne Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecav~, 
Bystrická, Ílova, Kremencova, Tehelňa, Devínska Nová Ves 
Tehliarska, Mečíková, J. Jonáša, Janšáirová, 
Záhradná 

2. Základná škola Na vyhliadke, Samova, Spádová, ul. 1. mája, 
Charkovská ul. Vápenka, Vápencová, Záveterná, Brežná, 

Bridlicova, ul. F. CVečku, Krasnoarmejcov, 
Krížna, Kosatcova, Magnezitová, Mlynská, 
Charkovská 

3. Kultúrne stredisko lstrijská /rodinné domy/, Na kaštieli, Na mýte, 
lstrijská 4 Eisnerova 1" Slovinec, Pod lipovím, 

Prímoravská, Zeliarska, Na hriadkach, Na 
skale, nám,S.apríla, Podhorská, Pieskovcová 

4. Detské jasle lstrijská 2-18, Kalištná, Krasnoarmejcov, 
lstrijská 22 Uhrovecká, Hradištná 

5. Základná škola l. Bukovčana 1-30 
l. Bukovčana 1 

.6. Základná škola J. Poničana 1,3,5,7,9,11,13,15, 
l. Bukovčana 3 M. Marečka 1 ,3,5,7,9.18,20,22 

7. Materská škola Eisnerova 3,5, 7,9, 11, 13, 15,17,19,21 
M. Marečka 20 M. Marečka 2,4,6,8,10,12,14,16 

8. Základná škola J. Smreka 2,4,6,8,1 O, 12,14,16,18,20,24,26 
P.Horova 16 

9. Materská škola Št.Králika2,4,6,8,1 o, 12,14,16,18,20,22,24, 
J. Smreka 8 26 

P. Horova 22,24,26 

1 o. Základná škola P.Horova 1,5,7,9,10,11,12,13,15,17,18,19, 
P.Horova 16 20,21 ,23,28 

11. Materská škola Eisnerova 38,40,42,44, 

i 
M. Marečka i 6 J. Smreka 1,3,5,7,9,11 
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• Posledný aprílový deň s 
venovali členovia me 
polície vrakom áut pre 
ubytovňou BAZ. Zistili 9vrakov 
predpokladajú, že časť z nich 
pochádza z krádeží. Preto roz
hodli, že túto oblasť bud 
častejšie kontrolovať. 

e Prvého mája zabezpeč 
členovia mestskej políci 
Devínsky duatlon. Akcia 
bez problémov. 
Štvrť hodinu pred polnoc 
požiadal vodič autobusu linky 
MHD č.1 01 o pomoc, pretože bol 
napadnutý cestujúcim 
Cestujúci, ohrozujúci vodi 
skončil na stanici polície 
Dúbravke. 

Pri kontrole 2.5. na trhovisku na 
terase na ul. M.Marečka zistili 
nepovolený predaj. 
Na majitel'a odstaveného vozid
la Š 1 OO, ktorému vytekal olej a 
znečistoval komunikáciu podali 
oznámenie. 

o V nede l'u 3.5.92 zistili t 
nedovolené parkovania n 
trávniku. Prítomný majite' 

·zaplatil blokovú pokutu 
neprítomných to ešte len čaká. 

• Opakovaná kontrola vrakov na 
parkovisku pred ubytovňou BAZ, 
v pondelok 4.5.92, zistila, že tri z 
vrakov zmizli. Hliadka objavila 
ďalší vrak bez ŠPZ na Kalištnej 
ulici. 
Pozn.redakcie: Uvedený "vrak" 
na Kalištnej ulici si majite 
opravuje. 

e V utorok 5.5. riešili členovia 

mestskej polície v troch 
prípadoch nepovolené státie na 
chodníkoch a dva nepovolené 
predaje. V ten istý deň dostali 
blokovú pokutu dvaja občania, 
ktorí robili výtržnosti na lstrijskej 
ulici. 

Mestská polícia upozorňuje 

majitel'ov nepojazdných a 

.mobilov /Vrakov/, aby ich odstránili 

z verejných priestranstiev. 

budú odstránené na nákla 

majitel'a. 

z miestneho 
zastupiteľstva 

7.5.1992 

8 
Miestne zastup~e.l'stvo ~~hvá.lilo 

Zšírenie kom1s1e soc1alne1 a 
ro ' d tn' tv bytovej 0 oblast z ra~~ 1~ a. 

O Odvolalo člena komiSie ~s~avby 
a architektúry J.Pelsnerovu, cl.ena 
komisie pre životné prostredie a 
ochrany ver;jnéh~ poriadku l.ng. 
V.Makovickeho, cle~ov ko~1s1.e 
sociálnej a bytoveJ O.Kicovu, 
R.Savku, člena komisie kultúry 
M.Marčákovú a čle_na k?misie 
organizačno spravneJ Ing. 
M.Ziaka. 

• Uložilo miestnej rade vypracovať 
návrh organizačnej štruktúry celej 
samosprávy mestskej časti ONV. 

8 Schválilo všeobecne záväzné 
nariadenie k parlamentným 
volbám 1992 na území mestskej 
časti ONV. 

e Schválilo doplnok všeobecne 
záväzného nariadenia o cenovej 
regulácii nájomného z nebytových 
priestorov. Ide konkrétne o 
výpočet nájomného za garáže v 
mestskej časti ONV. 

Pod l'a doplnku bude nájomné 
predstavovať 330 Kčs/m2/ročne. 

• Odvolalo riadite l'a Centra pre 
vol'nýčas Dr.Ondíkovú a súhlasilo 
s poverením vykonávať túto 
funkciu V.Petrášom. Zároveň mu 
uložilo v súčinnosti s kultúrnou 
komisiou predložiť návrh pos
tupných krokov pre nápravu 
činnosti Centra pre vol'ný čas. 

411 Odvolalo z funkcie miestneho 
kontrolóra Ing. M.Nemčíka. 

• Odvolalo J.Dzurillu z funkcie 
vedúceho miestneho podniku 
Denova na vlastnú žiadosť 
menovaného. 

• Schválilo odmeňovací poriadok 
samosprávy mestskej časti ONV s 
platnosťou od 7.5.92 a s 
účinnostou od 1.7.92. 

o Schválilo návrh mzdových taríf 
funkcií pracovníkov miestneho 
úradu na druhý polrok 92 a 
schválilo návrh mesačných od
mien funkcionárov na druhý polrok 
1992. 

e Schválilo zriadenie fondu 
mládeže, vzdelávania a športu a 
uvol'nilo z fondu rezerv 300 tisíc 
Kčs ako príspevok do tohto fondu. 

• Schválilo zriadenie verejného 
dobrovol'ného požiarneho zboru v 
mestskej časti ONV. 

e Schválilo poskytnutie príspevku 
základnej škole P.Horova a na 

al ý úra Devín 
Základná škola Dev. Nová Ves 

- Devín (Bukovčana č.i) 
usporiadala dňa 23.4.1992 
regionálnu súťaž pre žiakov v 
odbore slovesnom, výtvar
nom a hudobnom. 
v Súťaž bola o"tvorená pri 
Stúrovej lipe v ZS Devín, kde 
zaspieval spevácky súbor zo ZŠ 
Dev. Nová Ves, Bukovčana č.3 
národné piesne "Kto za pravdu 
horí" a "_!-1ej Slováci". 

Malý Stúrov Devín sa konal pri 
pr~ležitosti pamätného výletu 
Sturovcov na Devín 24. apríla 
1836. 

Štúrova lipa bola zasadená v 
roku 1966 pri príležitosti odov
zda~ia prístavby školy do 
prevadzky a pomenovania školy 
v Devíne po Ľ.udovítovi Štúrovi. 

Malého Štúrovho Devína sa 
zúčastnili žiaci zš Dev. Nová 
Ves - Devín (Bukovčana č. i) -
ako usporiadate!' ZŠ na ul. P. 
HorovazDev. Novej Vsi, ZŠ na 
ul. Borinská a W. Piecka z 
L~mača, ZŠ Pekníkova ul. z 
Dubravky. 

Tak ako Štúrovci po príchode 
na.Devín si zarecitovali básne a 
~P:~~~Ii .vlastenecké piesne i 
ast Ztact dokázali svojou vlast
n~u tvorbou, že nezabúdame na 
narodné tradície. 

v ~motná súťaž sa uskutočnila 
l'o . me kultúry v Devíne. Jej cie
. rn bolo poznávať históriu obce, 

JeJ okolia, zaujímať sa o 
súčasnosť a perspektívu svojho 
regiónu. 

Úlohou súťažiacich bolo výt
varne alebo slovesne spracovať 
určitú tému z minulosti, prítom
nosti, alebo budúcnosti nášho 
regiónu. 

Do slovesnej časti poslali žiaci 
46 prác. Rozdelené boli do 
týchto kategórií: 
Ocenené práce- tradície: 
'1. Vinše na rôzne príležitosti -

P .Štefanovičová, 8.roč.,ZŠ 
P.Horova. 

2. Chorvátske fašiangy- Ľ. Pa
nák, 7.roč.,ZŠ Devín 

3. Malí koledníci- J. Palečka, 
7. roč., ZŠ Pekníkova ul. 

4. Sv§ldba- M.Grožaj, 6.roč. 
,ZS Devín 

- spomienky na minulosť 
'1. Babičky spomínajú- M.Gro

žajová, M.Jurčáková, 
7.roč.,Devín 

2. Ako sa ~ilo za vojny - T.Lisá, 
7.roč.,ZS Devín 

3. Spomienka na rodičov a na 
školu - A.Sedlárová, 
7.roč.,ZŠ Devín 

-poézia 
'1. Dúbravka v budúcnosti

Z.Siáviková, 
5.roč.,ZŠ Pekníkova ul. 

2. Moja obec o 30 rokov
P.H!ocký, 5.roč., 
ZŠ Pekníkova ul. 

3. Rodný môj kraj - M.Vakeš, 
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rekreáciu zdravotne postihnutých 
detí v mestskej časti ONV. 

• Zaoberalo sa žiadosťami o 
uvoľnenie z funkcie prednostu 
miestneho úradu Ing. V.Mráza a 
zástupkyne starostu Ing. 
A.Krížovej. Záver? o vyjadrenie 
sme požiadali starostu mestskej 
časti ONV Ing. M.Jurčáka: 

redaktor: Po dnešnom rokovaní 
mám dojem, že riešenie vašej 
zástupkyne a prednostu je bez 
záveru. 
starosta: Odložením sa vytvoril 
určitý časový priestor, aby sme sa 
mohli týmito záležitosťami vážne 
zaoberať a riešiť ich. Odchod z 
funkcie troch funkcionárov 
považujem za vrchol určitej krízy, 
ktorá sa nedá už inak prekonať. 
Myslím, že táto kríza zatial' nenas
tala. 
redaktor: Mám skôr dojem, že kríza 
tu je. Nenastala však zo dňa na deň. 
Problém sa v úrade musel javiť dlhší 
šas a vyústil k tomuto vyvrvholeniu. 
Ziadosť troch funkcionárov o 
uvo l'nen ie považujem za isté 
vyvrcholenie. 
starosta: Na príčiny by sa bolo 
hádam treba opýtať tých, čo žiadosti 
uplatnili. 

Možno tu pôsobia objektívne 
príčiny. Dnes je spoločnosťv pohybe. 
Ľ.udia viac zarábajú na niektorých 

8.roč., ZŠ Devín 
-budúcnosť 
1 . Mo ja obec o 30 rokov -

B.Palečková, 8.roč., 
ZŠ Pekníkova ul. 

2. Moje mesto o 30 rokov
P .Lichanec, 8.roč., 
ZŠ P.Horova 

3. Dúbravka o 30 rokov
J.Červeň, 8.roč., 
ZŠ Pekníkova ul. 

-poviedky 
1. Bol to iba sen? -

L.Sányová, S. roč., 
ZŠ Borinská ul. 

2. Balón času- D.Belanová, 
6.roč., ZŠ W.Piecka nám. 

3. Korunovačné slávnosti -
L.Božíková, 6.roč., 
ZŠ W.Piecka nám. 

Cena poroty: Elixír mladosti
J.Mikletičová, ?.roč., 
ZŠ Borinská ul. 

Do výtvarnej časti bolo prih
lásených 47 prác. Autor víťaznej 
práce obdržal cenu Domu kultú
ry na základe diváckej ankety. 

'V . 

miestach, chcú zarábať aj na iných 

postoch. A pokial' rozdiel v 

odmeňovaní začne byť priepastný, 

tak konajú ako konajú. 

redaktor: Z účasti na dnešnom 
zasadnutí nevyznieva! ako hlavný 
motív otázka platov. Skôr nedostatky 
v organizácii práce. 

starosta: Myslím, že hlavným 
problémom je napätie vyplývajúce z 
nával u práce, prepracovanosti a tiež 
z problémov zabezpečovania 
kvalitného personálneho obsadenia 
zodpovedných funkcií samospráv. 

Problém zostal teda otvorený. Ako 

vyplýva z uznesenia miestneho 

zastupitel'stva, miestna rada má 

vypracovať návrh organizačnej 

štruktúry celej samosprávy mestskej 

časti ONV. 

Je však pred nami obdobie volieb i 

ďalších povinností voči občanom. 

Riešenie sa bude uskutočňovať za 

pochodu, tlaky nepol'avia. 

Čo prinesie l'udbm? O tom budeme 

môcť hovoriť za krátky čas. 

pk 

1. cena - M. Bado - ZŠ Pekní
ková ul. 

V hudobnom odbore odznelo 
16 málo známych piesní, ktoré 
sa šíria ústnym podaním z 
generácie na generáciu. 

Ľ.udové umenie je vzácne de
dičstvo, ktoré nám zanechali 
predkovia. Učiť deti poznávať 
kultúrne hodnoty takýmito metó
dami, aby k nim a k predošlým 
generáciám, ktoré vytvorili, 
nadobudli hlbší citový vzťah je 
záslužná práca. 

Cenné na našej súťaži bolo to, 
že deti sa zamysleli nad svojím 
regiónom, že hl'adali pod 
vedením dospelých a aj vlastnou 
aktivitou spoznali l'udové 
tradície a stali sa ich šíritel'mi. 

Ďakujem všetkým súťažiacim, 
ich pedagógom informátorom, 
porotcom, proste všetkým, ktorí 
prispeli k zdárnemu priebehu 
súťaže -Malý Štúrov Devín. 

L. Jaško 

Co ponúka obchod Devex 
e letné tričká od 55 Kčs 
111 exkluzívne topánky 
e slnečné okuliare (možnosť aj objednať z bohatého sortimentu) 
• čiernobiele a farebné filmy 
• fotopapier 
• magnetofónové kazety Samsung 
• varné sklo simax (misy, misky do mikrovlniek) 
e pracie prášky (za staré ceny) 
• parafínový olej do olejových lámp 
• sklenené svietniky 

15°0 -19°0 hod. 



([ ZOSOBÁŠILI SA 

Na obvodnom úrade Bratísalva IV. 
-matrika Devínska Nová Ves 
Ladislav Toman a Katarína 
Rubášová 
Peter Baláž a Annamáría 
Zerzánová 
Miroslav Farenzena a Martina 
Valkovičová 
Róbert Pozsonyi a Magdaléna 
Obyšovská 
Rastislav Beňo a Andrea Vlková 
Jozef Haško a Anna Hašková 

([ NAŠl JUBILANTI 

70 rokov 
Božena Vargová 
Jana Sládečková 
75 rokov 
František Enzinger 
Andrej Nagy 
80 rokov 
Mária Šimkovičová 
Mária Kovačičová 
Štefan Šubín 
90 rokov 
Hermína Martanovičová 
Blahoželáme 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

Mária Mrázová 
Oznamujeme príbuzným a 

známym, že 5.mája 1992 zomrel 
vo Švajčiarsku rodák z Devínskej 
Novej Vsí 

Ján Kralovič 
vo veku 52 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. 
Mária Královíčová 

J] 

l) 

Vám 
Nezasvätení nevedia, aká náročná 

je práca v materskej škole. To nie je 
len deň čo deň sa venovať hŕbe detí. 
Niektoré sú veselé, iné utiahnuté, 
roztopašné, uplakané ... Aby bolí spo
kojné, znamená dať im aj kus srdca. 

Ak teda dieťa rado chodí do škôlky, 
je to zásluha učiteliek. Keď ma syn v 
sobotu budí "Mami vstávaj, veď 
zmeškáme do škôlky", nehnevám 
sa. Viem, že sa mi oň celý deň starajú 
paní učítel'ky, že sa v škôlke cíti 
dobre. 

Preto chcem verejne podakovať a 
vysloviť pochvalu a uznanie celému 
kolektívu pedagogických pracov
níčok materskej školy na ulici M. 
Marečka 20 za ich svedomitú prácu 
pri výchove najmladšieho pokolenia. 

A viem, že to nepíšem iba za seba. 

Kornélia ludvigová 

LE y 
Dva husl'ové recitály 

na ZUŠ v DNV 

Spoločným cie l'om všetkých 
hudobných pedagógov je vštepovať 
deťom lásku k hudbe. Učitelia 
základných umeleckých škôl 
vychovávajú milovníkov hudby, 
u š l'achtílých pozorovate l'ov 
profesionálnych produkcií a 
hudobného diania, 
ale aj budúcich inter
pretov a popred
ných sólistov aj 
komorných hráčov. 
Medzí radostné 
chvíle učítel'ov ZUŠ 
preto patrí, ked 
medzí poslucháčmi 
koncertov na
chádzajú čo najviac 
svojích žiakov, no 
ešte viac ich teší, ak 
sí niektorí z nich 
zvolia hudbu za 
svoju celoživotnú 
náplň a stane sa ich 
zmyslom života. 

Základná ume
lecká škola na 
Dolinského ul. patrí 
medzi tie, ktorých 
absolventi študujú 
nielen na kon
zervatóriu, ale má 
žiakov aj na Vysokej 
škole múzických 
umení. Jednou z nich je aj Beata 
Magdolenová z Ili. ročníka VŠMU v 
hre na husliach z triedy odb. asisten
ta Mgr. Jindrícha Pazderu. Počas 
svojho štúdia na našej ZUŠ sa 
umiestnila pätkrát ako celoslovenská 
vítazka sútaží v hre na husliach ZUŠ. 
Siedmeho mája odznel na 
detašovanom pracovisku v 
Devínskej Novej Vsi na základnej 
škole l. Bukovčana jej husl'ový recitál 
pre žiakov ZUŠ. Za klavírneho 
sprievodu Mgr. Valérie Kellyovej od
bornej asistentky VŠMU predniesla 
B. Mag_dolenová Suitu v starom štýle 
od A. Smitkeho, sonátu pre husle a 
klavír G dur od Ludwiga van 
Beethovena a poém od E. 
Chanssona. B. Magdolenová patrí 
medzi mimoriadne talentované 
poslucháčky VŠMU, o čom svedčí 
nielen úroveň interpretovaných diel, 
ale aj fakt, že je členkou a sólistkou 
Mladých bratislavských sólistov, 
ktorí sa len pred nedávnom vrátili zo 
Španielska, kde koncertovali na 
medzinárodnom hudobnom fes
tivale. 

Medzí členov nedávno vzniknutého 
telesa patrí aj Ivo Raš ka, ktorý je tiež 
žiakom 111. ročníka VŠMU v hre na 
husliach z triedy Mgr. J. Pazderu. 
Jeho husl'ový recitál odznel na ZUŠ 
v DNV o niečo skôr 26. marca. Žiaci 
ZUŠ bolí jeho interpretáciou 
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nadšení. Za klavírneho sprievodu 
Mgr. V. Kellyovej predniesol diela 
W.A. Mozarta, G. Tartiniho, K. 
Szymanovského a J. Suka. 

Obidva huslbvé recitály priniesli 
hudobným pedagógom a žiakom na 
detašovanom pracovisku ZUŠ v 
DNV nielen bohatý umelecký 
zážitok, ale aj poznanie, že ak sa 
chcú rozhodnúť pre podobnú životnú 
dráhu, nič nie je zadarmo a čaká ich 
mnoho hodín učenia a 
predovšetkým hry na hudobnom 
nástroji, ktorý si zvolili. 

Súčasne pozývame občanov 
DNV na koncert našich žiakov, 
mladej hudobnej generácie, ktorý sa 
uskutoční 29.5.92 v svadobke v 
DNV (budova starej školy ZUŠ ved l' a 
bývalého MNV) o 18°0 hod. Tešíme 
sa na Vašu účasť. 

PhDr. Dana Jakubcová 

snímka autorka 

1;ién ak 1Juäé mat!člov.ek blízko 
k ilruliým l'Uilhm, pl'iblíii sa 
sám k sebe. 

tE R. BEfZHER 

Volba lekára 
platí, či nie? 

Slobodná vol'ba lekára nie je len 
záležitosťou pacienta, ale je 
podmienená i súhlasom zvoleného 
lekára. Ak počty pacientov presahujú 
možností poskytovania kvalitnej 
zdravotníckej starostlivostí, obvodný 
lekár nemôže priberať ďalších 
pacientov. 

Meniny v dvoch nasledujúcich 
týždňoch oslávia: 
16.5.-Svetozár, 17.5.-Gizela, 
18.5.-Viola, 19.5.-Gertrúda, 
20.5.-Bernard, 21.5.-Zina, 
22.5.-Júlia,Juliana, 
23.5.-Želmíra, 24.5.-Eia, 
25.5.-Urban, 26.5.-Dušan, 
27.5.-lveta, 28.5.-Viliam, 
29.5.-Vilma. 
Blahoželáme 

Program 
kfua 

DEVIN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 hod.; v 
nedel'u o 1i5 a 1945 hod. 

16. - 17.5. VRAŽEDNÝ TANEC 
Fr. MN s.t. 

21.5. KRÁĽ. RYBÁR 
USAMN č.t. 

23. - 24.5. FRANKIE A JOHNY 
USA MP 12 s.t. 

28.5. MYSLITE NA HEN
RYHO USA MP 12 s.t. 

Mládežnícke .wedstavenia: 
v sobotu o 17 5 hod. 

16.5. KARATE KID ll. 
USA č.v. 

23.5. ŠEHEREZÁDA A 
GENTLEMAN Fr.-Tal. č.v. 

Detské predstavenia: 
v nedel'u o 1515 hod. 

17.5. NEFŇUKEJ VEVERKO 
, ČES. č.v. 

24.5: ĎALŠIAŠEHEREZÁDINA 
ROZPRÁVKA SNŠ. č. v. 

POZNÁMKA: 
Vstupné: 
-jednotné na celovečerné a 
mládežnícke predstavenia 10,
Kčs /s vol'ným výberom miesta/. 
-pre detí 2,- Kčs; dospelí 4,
Kčs pri detských predstave
niach. 
- s.t., č.t. -slov., resp. české 
titulky 
-s. v., č.v.- slov., resp. česká 
verzia /dabing/ 
tel.: 775104 

Počet pacientov v našej 
už teraz presahuje únosnú 
súčasnom období sú v 
1 O 000 obyvatel'ov dvaja 
lekári. Nateraz sme schopní 
len k nám príslušiacích ~~·''0 ''rn' 
ktorí nemajú závodných lekároV 
Súrne a neodkladné prípa 
vybavíme vždy. Situáciu je 
riešiť jedine zriadením 
zdravotných obvodov. 

Podotýkam, že zdravotn 
problémy sa nevybavujú na pošte 
okienku, keď lekár platí inkaso. 

Kategória A -žiaci 6-1 O rokov 
i. Ondrej 0:06:54 
·2. Peter Tobolka 0:07:03 
3. Michal Ada~ , 0:07:05 

1. Edita ~?ernatov~ 0:07:18 

2. Klára cvikoto~a 0:07:29 

3. Michaela Kríva 0:10:09 
}(ategória.B -žiaci 11-12 rokov 
1. Martin Zovič 0:14:04 
2. Rastb Popík 0:14:43 

Marek Benco 0:15:25 
1. Ivana Rišňavská 0:18:08 
2. zuzana Tobolková 0:21:08 

3. Romana Rečková 0:21:09 
Kategória C - žiaci 13-14 rokov 

.1. Peter Benco 0:12:45 
.2. Milan Juráň 0:13:14 
3 .• Martin Miščí 0:13:15 
Zahraniční účastníci 
1. Katja Burou /D/ O:í 4:29 

Sandra Strotmayr/ä/ 0:18:14 
D - ml. dorast 15-16 rokov 

Gregor Fotul 1 :30:22 

uj 
Automobilový pretekár z Devínskej 

Jozef Studenič začal tohtoročnú 
sezónu úspešne. 

Na Mas~rykovom okruhu v Brne 
ll.-12.4.92, v rámci medzíná
ľGd.ných majstrovstiev ČSFR na 
VOZidle SUZUKI SWIFTvtriede A/do 
~300 cm3; vyhral. 

Na Vozidle VOLKSWAGEN GOLF 
i!;60-4x4 absolvoval v dňoch 25.
~ .4.1992 premiéru v rakúskom 
~;chbe~gu. Vel'ká cena Rakúska je 
Eu a~ena do pretekov Majstrovstiev 
Du~0PY, a zároveň do Al ps ko

.. aJskeho pohára. 

Dodo Studenič- reprezentant firmy 
Bratislava a Devínskej 

v triede A /do 3000 cm3 l 
na peknom treťom mieste a 

2. Michal Rzounek 
3. Leopold Hejniš 
Kategória E- st.dorast 17-18 rokov 
1 . Ivan Jonášek 1 :30:49 
2. Michal lichner 
3. Marek Pršan 

1:34:1 o 
1:34:44 

Kategória F- jun. 19-20 rokov 
1. Martin Parilák 1 :23:08 
2. Martin Hatal 1:23:30 
3. Martin Vojník 1 :27:29 

získal prvých 13 bodov do hod
notenia ME. 

Na štart sa prišli pozrieť aj druhý 
muž závodného oddelenia firmy 
Volkswagen Hanover pán Hensch a 
zástupca najväčšieho sponzora 
rakúskej firmy äMV pán Roth. 

V absolútnom poradí skončil Dodo 
na 14. mieste. /Keď11 automobilov 
bolo vlastne .formulových/. 

Výsledky 20. a 21. kola 
MUŽlA 
D.N.Ves- Ružinov 1:4 
/Horváth/ 
Trnávka- D.N. Ves 2:3 
/Sabol 2, Toth/ 
dohrávka 15. kola 

pk 

5 

Precl štartom dospelých 

Kategória l - muži 21-39 rokov 
1 Michal Adamec 1 :21:03 
2. Peter lalák 
3. Jozef Andrle 

1:21:05 
1 :21:07 

Kategória J- veteráni nad 39 rokov 
1. Jozef Múčka 1:24:43 
2. Vlast. Sosna 1:27:47 
3. Viktor Fotul 1:30:12 

Lamač - D.N.Ves 1:3 
/Kovarík 2, Komínek/ 
MUŽI B 
D.N.Ves -Ružinov 1:5 
Trnávka- D.N. Ves 
STARŠÍ DORAST 
D.N.Ves- Inter 0:1 
Trnávka- D.N.Ves 5:1 
MLADŠÍ DORAST 
D.N.Ves- Inter 0:3 
Trnávka- D.N. Ves 3:1 
STARŠÍ ŽIACI 
Poz.stavby- D.N. Ves 2:3 
D.N.Ve:_~: Poz.stavby 6:0 
MLADSI Z IACI 
Poz.stavby- D.N. Ves 3:5 
D.N.Ve_~: Poz.stavby 5:1 
MLADSI ZIACI B 
Poz.stavby - D.N.Ves 3:3 
D.N.Ves - Poz.stavby 
PRÍPRAVKA 

3:2 

Poz.stavby - D.N.Ves 7:1 
D.N.Ves- Poz.stavby 1:3 

Stnrl nujrnlnd:'nclz 

Kategória D+E - st. a ml. dorast 
1 . Rad ana Novotná 1 :38:12 
2. Pavlína Danečková 1:38:13 
3. Vlasta Švehlová 1 :48:45 
Kategória F+G -jun. + ženy 
1. Lenka Štancelová 1 :42:15 
2. Jana Lešková 1:47:01 
3. Silvia Partlová 1 :4 7:02 
Ďalšie umiestnenie žiakov zš z 
DNV 
mladší dorast 
11 . Ján Pešad ík 
15. Emil Slepčík 
starší žiaci 
4. Ladislav Švarc 
8. Milan Žovič 
12. Oliver Popík 
16. Stano Moller 
17. Pavol Mesíček 
18. Vlado Ludvig 
19. Ján Pešek 
najmladší žiaci - kat.A 
6. Richard Krupčík 
1 O. Luboš Adam 

Za 

lj-tp 
snímky pk 

družstiev sa !JsKtlluc• 

12. apríla 1992 
žiackych družstiev. Umiestnenie 
najlepších: 
1. Statiszka Budapešť 29,5 b 
2. Dunaj "A" Bratislava 24 b 
3. Dom ll. Dps Bratislava 23,5 b 
16. Devínska Nová Ves "A" 16,5 b 
23. Devínska Nová Ves "B" 14,5 b 
Výsledky našich hráčov: 
"A" družstvo: 
Jurčák Branislav 2 
Verner Róbert 2 
lobodáš Andrej 4 
Kováč Peter 5 
Zlochová Barbora 3,5 

Balog Martin 
Jurčák Stanislav 
Jurčáková Níkoleta 
Glatz Metód 
Jurčák Miroslav 

3,5 
3 
3 
1 
4 mj 



Stupava- LOB Devínska Nová Ves 3:4 
Plu nar - Alfi:ildy 6:4, 6:2 
Starek- Mihálik 4:6, 1:6 
Suško- Jurčák S. 6:1, 6:2 
Plunar, Starek - Alffildy, Mihálik 4:6, 4:6 

, LOB Devínska Nová Ves - Match bal Bratislava 0:9 
Alfi:ildy- Ďuriančík 0:6, 0:6 
Mihálik- Mamojka 0:6, 1 :6 
Jurčák S.- Bilic 5:7, 3:6 
Andráš - Šestýk 0:6, 1:6 
Zlochová B. - Mičianiková 1 :6, 1 :6 
Alfi:ildy, Mihálik- Ď!,lriančík, Mamojka 0:6, 2:6 
Jurčák S., Pánik- Sebo, Bilic 1:6, 1:6 
Starší žiaci • l !.trieda: 
Slávia STU "A" Bratislava - LOB Devínska Nová Ves 8:1 
Sekáč- Švarc 2:6, 1 :6 
Zvonček- Beseda 6:0, 6:1 
Monsberg~r- Žovič Milan 6:4, 6:3 
Záhorec- Zovič Martin 6:0, 6:0 
Babišová- Zlochoyá Z. 6:0" 6:0 
Sekáč, Záhorec- Zovič !Ylartin, Svarc 3:6, 6:1, 6:2 
Zvonček, Monsberger- Zovič Milan, Beseda 6:0, 7:5 

l 
01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. 
06 • (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
os • rozličné 

01 = 

111 Kúpim lepšie známky a celiny 
Slovenského štátu. Tel.: 822 956 

02- PREDAJ 

o Predám Š-1203 červenej farby. 
Tel.778589 

~ Predám 9-mesačnú fenu bul
teriera· s PP po výborných 
rodičoch. Tel.775 023 

e Predám väčšie množstvo 
napínacieho pozinkovaného drôtu 
<j>2,8mm. Tel.775275 

• Predám kočík Liberta /modrá 
strecha, biely výpleV za 500 Kčs. 

Tel.778 613 

• Ponúkam zeleninové, kvetinové 
pri_esady a ťahavé muškáty. 
M.Subín, F.CVečku 30. 

04- SLUŽBY 

e Nečakajte na koniec roka.· 
Ponúkam vo l'nú kapacitu 
jednoduchého a podvojného 
účtovníctva. Oprava a predaj 
rybárskych potrieb. Tel. 778 S23 

«~~ Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. Tel. 776 822 

~ Oprava el. bojlerov. 
Tel. 239 527, 220 005 

Detský folklórny súbor 

Vás srdečne pozýva na premiéru 
celovečerného programu 

ABY KLNKA DALA SLNKA 

dňa 18. mája 1992 (pondelok) 
o 18°0 hod. 

v Dome kultúry Dúbravka, 
Saratovská 12, Bratislava. 

o Zhotovujem videozáznam 
všetkých udalostí. Tel. 775 391 

o Firma MERIDIÁN oprava auto
matických práčok. 

Tel. 07/777 095 

e TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. 
F.Cvečku 43 v Dev. Novej Vsi. Tel. 
776 963. Nahlasovanie opráv po 
17.00 hod. 

otvorené až do i 9°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

ponúka 

• ovocie, zeleninu 
e trvanlivé potraviny 
e SEMENA kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8. 00-19. 00 

sobota : 7.00-14. 00 

06 - NEHNUTELNOSTI 

e Kúpim byt v Bratislave. 
Tel. 711 890 

6 

Maučeva, Babišová- Jurčáková, Zlochová Z. 6:0, 6:1 
Dorast· Ili. trieda: 
LOB Devínska Nová Ves - Pezinok "B" 6:3 
Jurčák L. -Grič 4:6, 3:6 
Švarc- Daniš 6:6, 6:1 
Jurčák B. - Kučerka 4:6, 6:3, 7:5 
Gašparík - Polák 6:0, 6:1 
Kočvarová- Šípková 6:3, 6:7, 0:6 
Pavlicová - Burdanová 6:2, 3:6, 6:4 
s>ašpar[k, Garaj Daniš, Polák 6:3, 6:3 
Svarc, Zovic Milan - GričJ Kučerka 6:4, 5:7, 6:1 
Kočvarová, Pavlicová- Sipková, Burdanová 7:5, 5:7, 4:6 
Dospelí· lll.trieda 
Priemstav "B" - LOB Devínska Nová Ves 0:5 
Šoltýs- Jurčák L. 2:6, 2:6 
Ondrejička- Švarc 5:7, 4:6 
Pohančeník -Jurčák B. 4:6, 3:6 
Ondrejička, Pohančeník- Jurčák L., Jurčák B. 5:8, 3:6 
LOB Devínska Nová Vf's -Slávia Medik Bratislava 3:2 
Jurčák L. - Surovčík 3:6, 3:6 
Švarc- Važan 6:1, 6:0 
Jurčák B. - Riečanský 6:2, 6:0 
Jurčáková -Tomanová 7:6, 6:3 
Gašparík, Garaj- Surovčík, Važan 3:6, 1:6 

rza 
,. 
l ho Expresu 

Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať 
inzerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo hľadáte a adresu, alebo telefónne 
číslo, kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu 
realizovať. 

l' 

05- BYTY 

e Vymením 1 a 1/2 izbový byt 

väčší. Tel. 638 

o Vymením vel'ký 2-izbový 

byt l. Kat., slnečný s vel'kou 

v ONV v Detských jasliach za 

izbový štátny byt v Bratislave 
Podmienka: manžel 

zamestnaný/á/ ako 
prípadne možnosť 7~rno<:tn" 

MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CENY 
1 cm2 = V o ' d b ( 't Vo k d 
1 

ísmeno - obycaJna sa z a vra <me c1aro , me -
·epr ... pomlčiek) = 0,50.- Kčs 

Zl .. v ' d b ( ' Vo k 
1 písmeno • polotucna sa z a vratane cac:uo , 
medzier a pomlčiek) = 1.· Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. v 

1/4 strana= 967.· Kcsv 
i/2 strana = 1.900.· !'cs 

1 strana = 3.800.· Kcs 
Príplatky:za uverejnenie inzerátu na prvej strane 
+100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6·7 +50% 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5% 

Zlavy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení· 10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 15°0 do 
19°0 hod. 

Spoločný podnik Galanta 

Ponúka voľnú kapacitu remesiel pre rok i 992: 

-práce HSV 
- elektroinštalačné práce 
- vodoinštalačné práce 
- inštalácie ÚK 
-klampiarske práce 
- stolárske práce 
-podlahy z PVC 
- tepelnoizolačné práce 
- živičné krytiny 
-výroba OK 
-montáž OK 
- armovačské práce 

vYSOKÁ KVALITA-SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA-PRÍSTUPNÁ CENA 

je zárukou našich ponúkaných prác 

informácie: smer. č. 0707 
tel.: 54-33 alebo 56-51 až 4 

kl. 18, 11' 38 

7 

·Neviete sa zabaviť? 

..- . rac1 ešt a 

ilia cl 
pozýva ctených návštevníkov 

do svojich priestorov 
na Vápencovej 6 (futbalový štadión) 

streda 

štvrtok 

sobota 

nedel'a 

piatok 

ÚDR A& 

F 

WC - BATÉRIE • KOHÚTIKY ~ ODPADY • 
EL ZÁSUVKY - ZVONKY - OKNÁ - ZÁMKY 

Rýchlo • spoľahlivo - lacno 
aj soboty a nedele 

Antonín Pašek 'mr 761 

Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

príjme do zamestnania: 

účtovníčku 
podmienky: min. prax vo vedení podvojného účtovníctva 3 roky 

prax v účtovníctve rozpočtových organizácií 
stredoškolské vzdelanie 
ovládanie práce s počítačom 

... vedúceho ekonomického 
oddelenia 

podmienky: vysokoškolské vzdelanie 
minimálne 5 rokov praxe v riadení ekonomických 
činností v rozpočtových organizáciách 

... právnika: 
počlmienky: vysokoškolské vzdelanie so zameraním 

na všeobecné právo, prax minimálne 5 rokov. 



Odbor turistiky TJ Dopravoprojekt 
Bratislava usporiada turistické 
podujatie 23. mája 1992- sobota. 
Prezentácia a štart Záhorská 
Bystrica, rázcestie žltej a modrej 
značky, 150m za konečnou 
autobusovej linky č. 1 02. 

Štart 7.00- 8.30 h. trasa 1 O km až 
do 11.00 hod. 

Ciel': do 18.30 hod. 

Trasa pochodu: A/ DP 42 km/1 060 
m - Záhorská Bystrica - Pajštúnsky 
hrad- Košarisko- Biely kameň- Biely 
kríž - Tri duby - Cimbal - Záhorská 
Bystrica. B/ TP 25 km/780 m 
Záhorská Bystrica- Pajštúnsky hrad 
- Medené Hámre - Zbojnícka studňa 
- Pekná cesta- Stánisko - Marianka 
- Záhorská Bystrica. C/1 O km/300 m 
- pre rodičov s detmi - Záhorská 
Bystrica -Cimbal -Hrubý Drieňovec 
-Snežienka. 

Vekové obmedzenie - DP sa 
možno zúčastniť po dovŕšení 15 
rokov, mladší len v sprievode rodičov 
alebo vedúcich TOM. Odmena -
Každý účastník, ktorý prejde 

Tajnička z minulého týždňa znie: 

Dovidenia na Slovensku. Z tých, 

všetkými kontrolnými stanicami, 

získa diplom. Deti po prejdení 1 O km 
trasy čaká sladká odmena. Trasa "A" 
sa započítava do podmienok VOPT 

a do "Malokarpatského dial'koplazu". 

Informácie - Ing. Vladimír 
Pukančík, Dopravoprojekt Bratis

lava, Kominárska 2, 832 03, Tel.: 

2043-283. 

Pochodu sa zúčastňuje každý na 

vlastné nebezpečie. Účastníkom 
doporučujeme lekársku prehliadku. 

Pochod sa koná za každého 

počasia. 

ktorí zaslali správne vylúštenie 
tajničky sme vyžrebovali: 

Michal Jankovič, Záveterná 15 

Jana Vašeková, Janšáková 11 

Mária Preisingerová, Spádová 7 

Vecné ceny si môžu prevziať u 

P+l3 4 5tf 8 9 IV l~ 

Na Vaše otázky odpovedá ortopéd. 

Noha di eta ta najmä v predškoskom 
veku je vel'mi citlivá na nevhodné 
preťažovanie. Celodenné pešie túry 
sú práve jednou z foriem takéhoto 
preťažovania /okrem obezity, príliš 
dlhého státia v jednej polohe ap./. 
Známy, dnes už nebohý, detský 
ortopéd profesor Dr. Jaroš 
doporučoval, aby dieťa v 
predškolskom veku prešlo denne 
celkove iba tol'ko kilometrov, kol'ko 
má rokov. Je to isteže údaj iba 
približný. Rozhodne však 
doporučujeme nechať na dieťa 
regulovať svoju pohybovú aktivitu. 
Prospešnejšie než celodenné túry je 
pre dieta pohyb na ihrisku či vo 
vol'nej prírode, s možnosťou 
striedavo pobehnúť, posedieť, či 
zabaviť sa na preliezke. 

MUDr. B.B. 

:; 
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Meno a ................................................... . 

Ulica: .................................................................... . 

Miesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ ................. . 

Dátum: ................... . 
podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka troch predplatitel'ov o zaujímavé ceny. 

Cena Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 
Cena je vrátane doručenia. 

Dve základné vrstvy 
spoločnosti: 

1. Snaživci - snažia sa vyžiť z 
13 tisíc Kčs mesačne. 
2. Špekulanti- špekulujú, ako vyžit' 
platu 2 tisíc mesačne. 

sponzora v zelovoci AMIS n 
lstrijskej ulici č. 81. 

Dnešnú krížovku spon"n''"'''
predajiía PHILIA. 

Upozorňujeme lúštite l' ov, 
vylúštenú tajničku treba zaslať 
týždňa od dátumu vyjdenia čísla. 

Vodorovne: N Začiatok tajničky 
samohláska;druhá časťtajn ičky. 
Verdiho opera; zlato, po smm""""'"' 
vel'ký dravý vták. C/ SPZ Pe 
kús~o;príslovka;kyslík+neptú 
Dl SPZ 
ka;druh umelého tuku. E/ 
ska rieka;piata časť 
mer; štvrtá časť tajni"lc\l'nr.rlr 
ňovacia spojka. F/ Vlákno 
rastlinného listu;veselo, po 
priestupok. G/ Zn.nobelín+čí 
rieka v ZSSR; vadán;oz.lietadiel 
darska;etruský boh neba. H/ curuu···,• 
sky literárny klub;usádzal sa· 
sko-karvinské elektrárne. 1/ "n,~ni.~r.Ya 
ska rieka;stará plošná miera; 
ta diel Talianska; zn .lambert; 
vina. J/ Rieka v Nórsku; no"''~'""· ·• 
rodné vodné plavidlá;domáce 
Viliama. K/ Rieka v Pol'sku; 
nemecky;aleja-stromoradie, po 
ky. Ll Tvoja po česky;ston v 
nom čísle;okresná rm~<r"''"''"' 
ca. M/ Bývalá stredná škola; 
tajničky;kancelárska skratka. 

Zvisle: 1/ Najnižší stupeň v 
skej hierarchii;zákaz činnosti 
notnom čísle. 2/ Miernosť v · 
pití;patriaca najstaršej d 'M'~"'"···~fiill .. 
nej. 3/ Dom.meno Edity; i 
nielsku;vel'ká nádoba na 
fosfor. 4/ Osobné zámeno; 
rebný kov;rieka v NeiTJe,cKui;SKI 
nášho štátu. 5/ ŠPZ 
nástroj zraku;pracovník v '"'""'rr1en1 
Matej po chorvátsky. 
európan; tretia časťtajn'.-.""'"'" .. " 
ZSSR. 7/ ŠPZ Luxe 
meno Ol'gy;oberal "'"~"''"'n"'n•n.,, 
8/ Autoopravovňa;oblasť 
západnom Slovensku;so 
vrelina;ozn.liet. l . 
fín .skratka pre ruč nnlm<>t171°r 

imitátiu ;o tÍ kalo ;ampér. 
na polievanie;žen.meno 
du. 11/ Juhoamerická 
posmel'ovanie k činu. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava -Devínska Nová Ves.
z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v .piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kčs. ačil: Ko int s sr. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. číslo: i 
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23.-24. týždeň 

one& t:i&le 

A sú tu vol'by, ktoré by mali 
potvrdiť správnosť nastúpenej 
cesty aktérov, ktorí nás viedli. 

Objektívne hodnotiť znamená 
mať dostatok podkladov. Tých sub
jektívnych je tol'ko, kol'ko je l'udí. 

Podaktorým chýbajú tabu l'ky, 
čísla štatistiky. Aby nehodnotili 
podl'a vlastných výsledkov, silne 
ovplyvnených vlastnými schop-
nostamí. · 

Rozdiely medzi moje a naše sa 
príliš silne zakorenili v tom 
predchádzajúcom zmysle slova 
"čo je tvoje ... " 

• Robím v súkromnej stavebnej 
firme. Tam ti za týždeň nevypijeme 
ani jedno pivo. A nik nezoberie 
domov ano klinec. Pravda, pod 

čistého, bez prezčasov nej-

Pozitívne zmeny, ktoré sa rodia. 
Vraj pomaly. Španieli budú mať 

a majú svetovú výstavu. 
nedávno sme takmer robili 

pre nich zbierku. 
~~kladiaky sa valia po ulici št. 

Krahka na Podhorskom /zavážajú 
Priestranstvo po stavbe/. To 
množstvo prachu je nedýchatel'né. 
Nemajú cisternu vody? Ešte 
nemajú. 

f ~sei ~osia tr~vniky o dušu. Je to 
a1n. Až na tych niekol'ko od

kosených mladých kvetov a kríkov. 
Dobehnúť trebárs Španielov, 

znamená nebežať bezhlavo. 
Strany a hnutia nám ponúkajú 

cesty a prograny. 

0 
budú osobnosti. Co 

Sobnosť znamená sme mali 
rnožnosť posúdiť z verejných 
vystúpení v parlamente. 
~rnócie neriadia rozum. Takže ... 
St'astnú ruku pri výbere Vám želá 

vydavateľ 

-------------------------~ 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

29.5.1992 Ročník: II. Číslo: U. Cena: 2,50 Kčs 

ríhovor k ol'bám 
povať v tých najdôležitejších 
veciach: 
- v rozhodovaní o štátoprávnom 
usporiadaní 

Vážení spoluobčania! 
V najbližších dňoch budeme mať prí
ležitosť svojim hlasom prehovoriť do 
smerovania vývoja nášho štátu, re
publiky, spoločnosti. Starostlivo 
zvážme, kam sme dospeli za 2 a pol 
roka od novembrovej revolúcie, kam 
smerujeme a akým spôso~om chce
me korigovať tento vývoj.Stvorročné 
obdobie, na ktoré dáme svojím hla
som mandáty poslancom za jednot
livé politické strany a hnutia bude 
určite základom dlhodobého rozvoja 
našej pospolitosti, ktorý určí naše 

Verejní oznámenie 
Miestny úrad vypisuje PONUKOVÉ 

KONANIE na vhodný podnikateľ
ský zámer pre rozostavaný objekt č. 
33 Zberné suroviny, na sídlisku 
Kostolné, pri výmeníkovej stanici. 

Podnikatel'ský zámer musí 
obsahovať spôsob využitia objektu, 
podmienky jeho využitia, finančné 
krytie a situačné riešenie areálu. 
Zadávate!' nebráni účastníkom 
doplniť svoj návrh o ďalšie prílohy 
podl'a vlastného uváženia. Termín 
ukončenia ponukového konania je 
do 20.6.1992 na Miestom úrade, 
oddelení výstavby. 

Vyhodnotenie ponúk vykoná 

esli val 
Do začiatku festivalu Chorvátskej 

kultúry v Bratislave Devínskej Novej 
Vsi v dňoch 27. a 28. júna chýba iba 
mesiac. 

V tomto roku na festivale vystúpia 
súbory z Čuňova, Jaroviec, 
Chorvátskeho Grobu, Devínskej 
Novej Vsi, ale aj z Maďarska, 
Rakúska a Chorvátska. 

Je chvályhodné, že o toto vrcholné 
kultúrne podujatie prejavili záujem aj 
sponzori. Tým, ktorí ešte nestihli, 
pripomíname číslo účtu na ktorý 
môžu prispieť a tak podporiťkultúrne 
podujatie : SŠS 531 848..019 NK 900 
Bratislava. Organizátori privítajú aj 
iné formy pomoci /kvetinová 
výzdoba, upomienkové predmety a 
pod./. Záujemcovia sa môžu 
kontaktovať: Ing. P. ČOrej, Na vyh
liadke 38. 

vztahy k jednotlivým národom a ná
rodnostiam, k okolitým štátom a zá
roveň i naše postavenie v Európe a 
v celosvetových spoločenských 
organizáciách. 

Od výsledku volieb takisto závisí 
ekonomické, hospodárske a du
chovné smerovanie našej spoloč
nosti. Starostlivo zvážme, čo nám 
hovoria jednotlivé politické strany a 
hnutia, kto stojí v ich čele, akých 
kandidátov navrhli za poslancov. Je 
na nás všetkých, aby sme spoločne 
rozhodli o tom, kto nás bude zastu-

Miestna rada do 15 dní odo dňa 
ukončenia konania a výsledok 
oznámi písomne všetkým uchá
dzačom. Rokovanie s uchádzačmi: 
Po obdržaní návrhov až do vyhod
notenia môže zadávate!' rokovať s 
jednotlivými riešitel'ni za účelom 
získania podrobnejších informácií. 
Výsledky týchto rokovaní nebudú 
zverejnené. 

-ev-

- pri tvorbe a schval'ovaní ústavy a 
zákonov 
- pri obsadzovaní najdôležitejších 
funkcií l'udlni fundovanými, vzdela
nými s vysokými morálnymi kvalitami 

Za toto rozhodnutie budeme niesť 
všetci spoločnú zodpovednosť. 
Nevoliť znamená, zbaviť sa tejto 

spoluzodpovednosti, znamená dať 
iným priestor rozhodovať o našom 
vlastnom osude. 

Ing. Marián Jurčák 
starosta 

EVínsky EXpres 
dostanete kúpiť už aj v stánkoch 

PNS 
e Na Eisnerovej ulici (v oboch 

stánkoch) 
e Na lstrijskej ulici (u pani 

Kubovej) 
o V stánku pri Volkswagene a 

BAZ 
Využite možnosti predplatného 

Takto bojovali deti sídliska stred na MDD pred niekolkými rokmL 
Rovnaké možnosti budú mať všetky deti z Devínskej v sobotu 30. mája 
nafutl?alovom štadióne Lokomotívy na Vápencovej ulicL 

Pozvánka -vsobotu3o.máia 
pre deti a rodičov ra kultúiT)O-špq,rtové P9dujatie 

MEDZINARODNY DEN DETI 
na štadióne TJ Lokomotíva DNV 

od 1 0°0 ·14°0 hod. športové sútaže 
od 1 6'0 ·19°0 hod. kamevalová diskotéka 

/zaujímavé sútaže pre najmenších, pre starších strelecké sútaže, beh vo 
vreci, súťaže šikovnosti, opekanie pri vatre .. ./ 

Na záver karnevalu vyhodnotenie masiek. 
Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia R & F, DEVínsky EXpres, Miestny 

úrad a Základné školy. 
/V prípade nepriaznivého počasia- dážď sa podujatie neuskutoční/. 



Nájomníci tzv. štátnych garáži 
poslali list miestnemu úradu, v 
ktorom žiadajú prehodnotiť 
výšku nájomného. Odpoveď 
starostu prinášame v plnom 
znení: 

Na základe Vášho listu v 
ktorom vyjadrujete nesúhlas s 
výškou nájomného za prenájom 
garáže Vám oznamujeme 
nasledovné: 

Podl'a vyhlášky č. 585/i 990 
Zb. MF ČR a MF SR o cenovej 
regulácii nájomného z 
nebytových priestorov § 1 
odstavec 1 l písm. b) je 
stanovená maximálna sadzba 
za prenájom garáže v sume 165 
Kčs/m2/rok. 

Odstavec 4/ tohoto paragrafu 
však umožňuje Miestnemu 
zastupitel'stvu Mestskej časti s 
prihliadnutím na atraktivitu 
prostredia alebo výhodnosti 
polohy nebytového priestoru, 
určiť objekty, prípadne lokality v 
rámci obce, kde ustanoví 
diferencované sadzby vyššie 
ako sú uvedené v odseku l/ 
prípadne, kde umožní dojednať 
nájomné bez obmedzenia (táto 
skutočnosť je na uvážení 
Miestneho zastupite l'stva). 

Mestská rada dňa 15. 
januára 1992 uznesením č. 
134 rozhodla o prenechaní 

nosti vo veciach 
cenovej 
za nebytové priestory na 
mestské časti v zmysle č. 1.57 
odst.4 Štatútu hl. m. SR Bratis
lavy. Toto rozhodnutie bolo 
schválené uznesením č.152 
Mestského zastupiteľstva. 

Na základe citovanej 
vyhlášky a rozhodnutia č. 
1/1992 Mestskej rady bolo 

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ 
FOND BRATISLAVA 

Adresa: Búdková cesta 36, 
814 31 Bratislava 

Číslo telefónu: 375 615, 
371 301 

Riaditel': Ing. František Bujalka' 

Nemajú určené stránkové 
hodiny 

Miestnym zastupiteľstvom 
Mestskej časti Devínska Nová 
Ves schválené Vše-obecne 
záväzné nariadenie č. 3/1992 
zo dňa 16.1.1992, v ktorom 
stanovilo výšku poplatku za 
prenájom priestorov 
uvedených v § 1 odst. 
1/písm.b) v sume 330 
Kčs/m2/rok. 

l keď v prílohe k tomuto 
nariadeniu neboli menovite 
uvedené garáže, považovali sa 
za priestory podobných 
úžitkových vlastností k vyme
novaným priestorom. 

Miestne zastupitel'stvo 
mestskej časti Devínska Nová 
Vesna svojom zasadnutí dňa 
7.5.1992 uvedené VZN znovu 
prejednalo a v bode S/písm. a) 
prílohy slovo garáže doplnilo 
z dôvodu zjednoznačnenia. 

Pokial' poukazujete, že výška 
nájomného za priestory na 
reštauračné účely je nízka, 
vzhľadom k tomu, že ich 
prenajímatelia dosahujú z tejto 
činnosti zisky, je Váš názor 
mylný pretože, VZN č.3/i 992 
rieši len nájomné za nebytové 
priestory, ďalšie poplatky·, ktoré 
sú podnikatelia povinní uhrádzať 
riešia iné právne predpisy. 

Vo Vašom liste tiež 
poukazujete na to, že ste zistili, 
že v iných mestských častiach 
sú sadzby nájomného nižšie. Je 
v právomoci Miestnych za
stupíte l'stiev, akú výšku 

Zatial' bez dohody o podpore 
činnosti skončilo rokovanie rady 
miestneho zastupitel'stva s členmi 
prípravného výboru Devínskeho 
spoločenstva vlastníkov pozem· 
kov. 

Motívom stretnutia bola žiadosť 
spoločenstva o podporu jeho 

štítnej správy 
mesta SR Bratislavy 

POZEMKOVÝ ÚRAD BRATIS
LAVA-VIDIEK 

Adresa: Krížna 50, 
821 08 Bratislava 

Číslo ústredne: 214 447 

Riaditell<a: Ing. Edita Tischle
rová 

Stránkové hodiny: 

pondelok - 8°0 
- i 530 

streda - 8°0 
- 1530 
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nájomného si určia. 

Z mne dostupných informácií z 
mestských orgánov s~mosprávy 
a klubov starostov MC viem, že 
sme naopak jednou zo štyroch 
mestských častí s najnižším 
nájomným v tejto kategórii. 

Poslanci miestneho zastu
pite l' stv a Devínska Nová Ves 
svoje rozhodnutie v rozprave 
zdôvodňovali nie Vami 
uvádzanou atraktivitou a 
výhodnosťou polohy garáží, ale 
nákladmi spojenými s ich 
prevádzkovaním a najmä 
absolútnym nedostatkom garáží 
v Devínskej Novej Vsi a cenami 
garáží vo výstavbe na sídlisku 
Podhorské. 

Ďalej uvádzate, že spôsob 
"Dohody o zmene nájomnej 
zmluvy" nenasvedčuje dobro
voľnému prejavu dvoch strán. 

V prípade, že o nájom garáže 
za stanovené nájomné nemáte 
záujem, môžete ·od nájomnej 
zmluvy odstúpiť a garáž 
odovzdať prenajímatel'ovi. 

Pre prípadné ďalšie vyjas
nenie si problematiky som 
ochotný po dohovorení termínu 
s Vami, prípadne Vašimi zástup
cami sa stretnúť. Prosím Vás o 
oboznámenie s týmto listom i os
tatných dotknutých 
spoluobčanov. 

Ing. Marián Jurčák 

starosta 

činnosti. Popri už konkrétnej 
materiálnej pomoci, bola predložená 

·aj žiadosť o finančnú podporu. 
Rokovanie o podpore zostalo 

neukončené ... 
Problematickými sú predovšetkým 

niektoré nejasnosti v postavení 
spoločenstva, jeho orientácii, v 
stanovách, doterajšej činnosti 
spoločenstva, majetkových 
otázkach a pod. 

Napriek diskusii sa všetky sporné 
veci nepodarilo objasniť. Preto ten 
otvorený kooniec. 

miš 

Dom kultúry 
Dúbravka 

pripravil pre milovníkov folklóru 

5.6. o 1930 vystúpenie Sť.UKu 
Vstupné 30.- Kčs 

19. 6. o 1 g3o vystúpenie 
Vojenského umeleckého 

súboru s programom 
"Múdry Maťko" 

Vstupné 20.- Kčs 

27. 6. o 1 0°0 Detský juniáles 
Vstupné iO.- Kčs 

Pre hl' ad zásahov za obdobie Od 
14.5. do 21.5.1992 
14.5. boli zistené tri prípady státia 

na trávniku, z toho jednému 
vytekal z nádrže benzín /bol 
roztečený asi na ploche 
20m2/. 
Ku všetkým prípadom bola 
spracovaná dokumentácia 
+foto. 

15.5. boli zistené a zdokumen
tované tri skládky odpadu a 
jeden vrak automobilu. 
Okrem toho bolo zaz
namenaných a zdokumen
tovaných 8 prípadov státia 
na chodníku alebo na 
trávniku. 

16.5. sa hliadky zamerali na státie 
nákladných a osobných 
automobilov na nepovo
lených miestach, chod
níkoch a trávnikoch. Bolo 
zaznamenaných 9takýchto 
prípadov ku ktorým bol 
spísaný záznam a spra
covaná dokumentácia. 

17.5. bolo zistených 6 prípadov 
státia automobilov na 
chodníkoch a na trávnikoch 
a jeden prípad znečis
ťovania životného pros
tred ia - vod i č umýval 
automobil saponátom na 
ulici a používal pri tom pitnú 
vodu .. Všetky prípady boli 
zdokumentované. 

18.5. opätovne kontrolovali 
parkovisko SAZ. Boli 
objavené tri osobné 
automobily s vypáčenými 
oknami, ktoré boli 
odomknuté a sedem vrakov 
osobných automobilov. 

19.5. hliadky zdokumentovali päť 
skládok a zistili jedno státie 
na chodníku a jedno 
znečistenie životného 
prostredia - umývanie auta 
saponátom na verejnom 
priestranstve, aj na tieto 
prípady bol spísaný 
záznam a spracovana 
fotodokumentácia. 

20.5. hliadky zistili 7 nepovole· 
ných státi automobilov na 
chodníku a trávniku. K 
týmto prípadom bola 
spracovaná dokumentácia. 
Okrem toho boli zistené a 
zdokumentované 2 skládkY 
a jeden vrak osobného 
automobilu. 

21.5. boli zrušené dva nepovo· 
lené predaje zeleniny n~ 
trhovisku terasa a boli 
zdokumentované 3skládkY 
stavebného materiálu. 
popoludňajších hodiná~.~ 
na zástavke autobusu rieslll 
občana, ktorý tu robil 
výtržnosti, blokovoU 
pokutou 100.- Kčs. 

•·~~~•tavaJe•a Vá• 
Obvodný 

ír ad práca 
Bratislava IV. 

Proces privatizácie ~ reštruk
turalizácie ekonomi~Y .~~ne 
odkryl aj jedno, z ~~Jť~zs1ch 
bremien predchadzaJuceJ eko
nomiky skrytú n;za':le;tnanosť 
a mnoho neefektlvneJ vyro'r:!ý. 

Ideologické dôvody zamest
návania l'udí na zbyto~ný~h 
pracovných miestach pom1nuh a 
takbolaodrazuv? vel'mi krátkon; 
čase naša spolocnosť postave na 
pred nový problém - čo s 
rastúcou nezamestnanosťou. 

Základným článkom štátnej 
správy zaoberajúcim sa za
mestnanosťou sa stali obvodné 
úrady práce. Obvodný úrad prá
ce pre ~ratislavu ~V ~íd li. ~a 
R~pašskeho 16. o~;::an~a mozu 
jeho služby vyuz1vať denne 
okrem piatku v čase od 7.45 do 
14 hod. Komu môže úrad práce 
poslúžiť a v čom? 

Každý občan má možnosť 
požadovať na úrade práce 
informácie o súčasnej legislatíve 
v oblasti nezamestnanosti, má 
možnosť požiadať o radu pri 
svojom ďalšom pracovnom 
uplatnení, má možnosť nahliad
nuťdo zoznamu vol'ných pracov-

ných miest a v Bratislave má 
evidovaných 3500 vo l'ných 
pracovných miest a tento zoz
nam sa denne aktualizuje. 

Nezamestnaný občan má 
možnosť požiadať úrad práce o 
sprostredkovanie zamestnania. 
Ak sa do 7 dní od podania žia
dosti občan nezamestná, má 
nárok na hmotné zabezpečenie. 
Hmotné zabezpečenie sa 
vypláca 3 mesiace vo výške 60% 
a ďalšie 3 mesiace vo výške 
50% z čistého priemerného me
sačného zárobku z posledného 
zamestnania. 

Zamestnávate l' je povinný 
informovať úrad práce o vol'ných 
pracovných miestach. Ak vytvorí 
nové pracovné miesta a zamest
ná na ne občana evidovaného 
na úrade práce, môže požiadať 
o finančnú dotáciu až do výšky 
24 000 Kčs. Tieto možnosti môžu 
využívať najmä začínajúci pod
nikatelia a vznikajúce firmy. 
Možnosť pracovať v zahraničí- o 
tejto možnosti sa tiež možno 
informovať. V súčastnosti je 
uzavretá dohoda s vládou SRN 
o zamestnávaní našich občanov 
vo vybraných profesiách buď na 
3 mesiace, alebo na 1 rok. 
Okrem toho príležitostne 
prichádzajú aj ďalšie ponuky, 
napr. naposledy na Cyprus. 

Zamestnávanie cudzích 
štátnyc!, príslušníkov v prípade, 
že zamestnávate l' nemôže 
obsadiť vo)'né pracovné miesta 
občanom CSFR, môže požiadať 
úrad práce o povolenie na za-

mestnanie cudzinca. 
Občania so zmenenou pra

covnou schopnosťou - títo 
občania sú zákonom zvlášť 
chránení, preto zamestnávate l' 
musí pred rozviazaním pracov
néhopomerusobčanomso ZPS 
žiadať o súhlas úrad práce. 

Mimoriadne starobné dô
chodky - občan, ktorý bol 
uvo l'nený z organizačných 
dôvodov a má do nástupu do 
starobného dôchodku menej ako 
dva roky, môže požiadať o 
mimoriadny starobný dôchodok. 
Potrebuje k tomu potvrdenie od 
úradu práce, že pre neho nie je 
vhodné pracovné miesto. 

V týchto oblastiach môže úrad 

Budúcnosť? Ešte len pred namL 

práce pomôcť občanom. Je prav
dou, že zatial' je obvykle spojená 
návšteva úradu práce s dlhým 
čakaním. Vyplýva to z 
nedostatočného personálneho 
obsadenia úradou, ked' na 
jedného sprostredkovate l'a 
práce pripadá až 6x viac 
uchádzačov o zamestnanie, ako 
vo vyspelej Európe. Ale môžem 
vás ubezpečiť o tom, že napriek 
svojej preťaženosti sa pracovníci 
úradu práce snažia vyjsť v 
ústrety občanom. A snažia sa 
hlavne o to, aby bolo úradom iba 
podl'a názvu. 

lng.Ján žatko 
riaditel' 

ÚRAD PRÁCE HLAVNÉHO 
MESTA BRATISLA W 
Adresa: červenej armády 4, 
811 09 Bratislava 
Číslo telefónu: 583 68 
Riaditel': Ing. Miroslav Danihel 
Stránkové hodiny: 
pondelok - 8°0 

- 1 ef'0 

utorok - 8°0 
- 1 6°0 

streda - 8°0 
- 1 6°0 

štvrtok - 8°0 
- 1 ff'0 

OBVODNÝ ÚRAD PRÁCE 
BRATISLAVA IV 
Adresa: Repašského 16, 
841 02 Bratislava 
Číslo telefónu: 782 238 
Riaditeľ: Ing. Ján Žatko 
Stránkové hodiny: 
pondelok - 8°0 

- 1 ff'0 

utorok - 8°0 
- 16°0 

streda - 8°0 
- 1 6°0 

Štvrtok - 8°0 
• 1 ff' 0 

7 D SA70RO VOLEBNÉHO PROGRAMU HZ 7 

1. Demokratickým a legitímnym spôsobom zavŕšiť emancipačný 
vývin Slovenska: vyhlásiť zvrchovanosť Slovenskej republiky, 
prijať ústavu Slovenskej republiky, usilova 
medzinárodno-právnej subjektivity, 

suverenite a o novom usporiadaní vzťahov s :::~~Jrl~l~~~~!~!~l·········· 
2 • Zastaviť zhoršovanie životných 

sociálne slabých vrstiev a.,., .... .".,.,","' 
mravný, kultúrny a 
spoločnosti, v tomto 
diferencovanú sociálnu oom:IIKU. 

3. Rozhodnejšie 
hodnoty. 
2aviesť7iiol~nr>n•í 
prip 

ho7no:or-i'fnt•rl~nio>nlcv pre politickú 
ľudských práv. Zjednotit'štátnu 
Vytvoriť sústavu autonómnych 

a preniesť na ňu časť štátnej moci. 

5 • Pokračova~v ·· ·• •· ickej transformácii stratégie, zohľadňujúcej 
jej sociálny, ekologický a protimonopolný rozmer. Formovať 
trhové zmiešané hospodárstvo s využitím zamestnaneckej 
účasti. 
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6 .Posilniť ekonomický obsah privatizácie, aby sa vytvorilo 
konkurenčné prostredie, a aby vznikla silná domáca 
podnikateľská vrstva. Zabrániť lacnému národného 
h odhalili 
prípady 

7. Oživiť 
pod ni ""::~X~!'iM.ft!: 
tímov 
zamestnanosti 
podnikov, s ,",., ... h.úrni irn~<:o·..tí ... 

pomocou zahran 

8. Zastaviť d'alší úpadok v 
na zabezpečenie 
výživy /prostred 
vývozov a dovozov a 

9. Podporovať vzťahov, pomáhať pri 
a duchovnej a 

spolupráci s rôznymi 

1 O. Zaručiť plnohodnotný rozvoj národnostných mensm a 
etnických skupín v súlade s medzinárodnými konvenciami. 
Ustanoviť používanie slovenčiny ako štátneho jazyka na celom 
území Slovenska. 



ZOSOBÁŠILI SA l) 
Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
-matrika Devínska Nová Ves 

Jozef Valo 
Klaudia Šteflovičová 

NAŠl JUBILANTI 

80 rokov 
Ján Kostolanský 
Karolína Orthová 
85 rokov 
Bernardína Preisingerová 
91 rokov 

l) 

Pavlína Poláková 

Blahoželáme 

Pri príležitosti druhého ročníka Devínskeho duatlonu vystúpil aj detský 
folklórny súbor Studienka pôsobiaci pri Slovenskom dome detí a 
mládeže Iuventa z Bratislavy na tr. L. Novomeského. 

Centrum pre vol'ný čas v Devínskej Novej Vsi 
usporiada v nedel'u 7. júna 92 
HODOVÚ VESELICU 

v kultúrnej záhrade na lstrijskej ulici. 
Začiatok o 18°0 hod. vstupné 20.- Kčs 

Do tanca hrá VESELÁ MUZIKA 

Urbárska spoločnosť Devínska Nová 
Ves 

vo vel'kej sále kultúrneho strediska lstrijská č.2. 
Na programe bude: 
-informácia o založení organizácie a plnení úloh od prvého valného 
zhromaždenia 

- dalšie úlohy a príprava jesenného valného zhromaždenia. 
Prosíme podielnikov, aby dočasne odovzdali doklad o majetkovej podstate 
!kópiu výpisu poz. knmihy a presné adresy vlastníkov podielov, ich čísla 
vložiek/. 

n 
Ako sme uviedli v minulom čísle 

Základná škola Devínska Nová Ves 

-Devín /Bukovčana č. 1 l usporiadala 

23.4.1992 regionálnu sútaž žiakov v 

odbore slovesnom, výstvarnom a 

hudobnom. Dnes prinášame ukážku 
z vlastnej detskej tvorby. 

Pracovné predsedníctvo urbáru 

Milujem zem túto, vlasť mojich 
otcov, 
nech Slovensko má dobrých 
vodcov. 
Sláva národu slovenskému 
po stáročia tupenému. 
A ty mocná Tatro - Slovákov 
mati, 
daj nech sa čas slávy 
Slovensku vráti. 
Nech je požehnaný tvoj l'ud, 
nech necíti viac za národ svoj 
stud. 

4 

Nová služba 
Kresťanskodemokratický klub v 

ONV bude zabezpečovať pre 
zamestnaných občanov novú službu 
- poradenstvo v oblasti právnych 
predpisov o zamestnaní a informácie 
o pracovných možnostiach v Bratis
lave. 

Záujemcovia môžu prísťkaždý prvý 
pondelok v mesiaci do Centra pre 
vol'ný čas na lstrijskej 4. Prvé stret
nutie bude už nasledujúci pondelok 
1.6.1992 medzi 17 a 18 hod. 

Informácie bude podávať riaditeť 
Obvodného úradu práce Bratislava 
IV a budú poskytované bezplatne. 

upónová 
privatizácia 

Objednávanie akcií privatizova
ných akciových spoločností začína 
18. mája a končí 8. júna 1992. 
Informácie získate v časopise 
Kupónová privatizácia, ktorý 
predávajú po 1 O Kčs na poštách. 

Nech je pamiatke Bernoláka, 
Štúra, Hlinku vždy sláva, 

nech Slovensko už nemá 
nepriatelbv, tak ako ich 

malo oddávna. 

Od Javorinyvcez Bratislavu, 
Tatry až po Ciernu nad Tisou 

národ slovenský nech vlas
teneckou žije silou. 

Michal Vakeš 8.A 

ZŠ Bukovčana 1 

Meniny v nai'bližších dvoch 
týždňoch oslávia: 
30.5.-Ferdinand, 31.5.-Petro. 
nela, Petrana, 1.6.-žaneta, 
MDD, 2.6.-Xénia, 3.6.-Karolí
na, 4.6.-Lenka, 5.6.-Laura, 
6.6.-Norbert, 7.6.-Fióbert, 
8.6.-Medard, 9.6.-Stanislava 
1 0.6.Margaréta, 11.6.-Dobro: 
slava, 12.6.-Ziatko. 
Blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: 

vo štvrtok, sobotu o 1945 hod. v 
nedel'u o 1 i 5 a 1945 hod. 

30.-31 .5. Služobníčkin príbeh 
USA MN 

4.6. Danny Šampion 
Ang. MP 

6.·7.6. Vrah Rosemary 
USA MN 

11.6. Req"l,em pro panenku 
Ces. MN 

Mládežnícke predstavenia: 

v sobotu o 1i5 hod. 

30.5. Highlander ll. USA 

6.6. Danny šampión Ang. 

Detské predstavenia: 

v nedel'u o 1515 hod. 

31.5. Tobogán čes. 

7.6. Král' 8abar Kan. 

Poznámka: 

Vstupné: 

-jednotné na celovečerné á 
mládežnícke predstavenia 10.
Kčs l s vol'ným výberom mies
ta/, pre deti 2~- Kčs, dospelí 4,; 
Kčs pri detských predstave
niach. 

-s.t.,č.t.-slov. resp. české titulky 

-s.v.,č.v.-slov., resp. česká ver-
zia /dabing/ 

tel. 775104 

Električenky 
Predplatné kupóny na 

mestskú hromadnú dopravu 

dostanete kúpiť aj V 

Devínskej Novej Vsi 

e v predajni DEVEX za poštou 

o v novinovom 

stanici 

Najlepší jednotlivci súťaže: . Konečná tabul'l~a Ili. triedy: 

eodoiiÝ zisk ostatných hráčov 

1. Jurčák Marián /Lokomotíva Dev. Nová Ves/ 
8,5 

1. Dérerova NsP "8" 

2. Lokomotíva MDDM 

IO 9 O 1 51 : 25 18 

1070349:3114 
LOkomotívy ONV: 
Zlocha Jozef . 
Jurčák Branislav 
vemer Róbert 
Jurčák stanislav 
Horváth Karol . 

2,5 
3,5 
2 

2. Jurčák Ladislav /Lokomotíva Dev. Nová Ves/ 
7,5 3. Hydrostav "B" iO 5O 5 46,5:33,5 iO 

3. Haimová Júlia /Dérerova NsP "8"/ 7 4. lokomotíva Dev. Nová Ves 
10 5o 5 39: 4110 

3 4.-5. Hrivnák/Dérerova NsP "B"/ 6,5 
5. Šachová škola i o 5 o 5 39 : 41 1 o 

1 o i o 9 23 : 55 2 L,obodáš AndreJ Opálek /Dérerova NsP "B" 6,5 6. Kablo 

Devín s y duatlon 
Skončil sa 11. ročník jednej z 

najväčších špo;tov~ch s0ťa~í 
poriadaných v DevmskeJ NoverVsl
Devínsky Duatlon. Celkove sa ho 
zúčastnilo 186 pretekárov, z toho 14 
zo zahraničia: 8 z Nemecka, ·3 z 
Rakúska, 2 z Maďarska, 1 z 
Luxemburska. 

oproti predošlému ročníku bola ce
lá príprava a priebeh akcie pozn!:!
čená množstvom organizačných 
problémov vyplývajúcich z nedostat-

kutočnili.Aj za takto sťažených pod
mienok sa podarilo tohto roku obo
hatiť celý priebeh o niekol'ko novi
niek, ktoré posunuli latku kvality sú
ťaže. Športové podujatie spestrili 
vystúpenia detského folklórneho 
súboru Studienka a tanečnej skupiny 
country tancov Petronela z Bratis
lavy. 

Novinkou bolo premietanie video
záznamu z priebehu pretekov 
premietaného už 20 min. po 

Peter Lalák (v strede) pred štartom ešte netušil, že nájde premožitel'a. 

kufinančných prostriedkov, materiá- skončení pretekov a možnosť 
lového zabezpečenia a podpory zo objednať si jeho kópiu. 

strany profesionálnych pracovníkov Detský duatlon, novinku tohto 
. a členov únie. Ako "sám vojak v poli" ročníka, spestril slon Jumbo, maskot 
· sa touto húštavou predieral hlavný jedného zo sponzorov-Safari park 

organizátor pretekov Tomáš Pra· Gänserndorf. 
chár, ktorého húževnatosti a príklad
nému nadšeniu nakoniec podl'ahla 
sk,upina verných. Tí za podpory nie
kol'kých sponzorov a športových 
nadšencov, predsa len preteky us-

Výsledky 22. a 23. kola 
MUŽlA 
D.N.Ves - Krásňany 3:1 
/Toth,Vallo,Sabol/ 
Kablo - D.N.Ves 4.1 
/Kovaríkf 
MUžts 
D.N.Ves- doprastav 2:0 
Maringues- D.N. Ves 5:1 
STARší DORAST 
D.N.Ves -Doprastav 2:0 

- D.N.Ves 5:1 
DORAST 

1:3 
5:0 

Samotní závodníci iste najväčšmi 
ocenili fakt, že tento rok jazdili bez
pečnejšie, vďaka výluke dopravy. 
Týmto činom začína dlhý rad výpoč
tu všetkých, ktorým patrí podako-

MLADŠÍ DORAST 

D.N.Ves- Doprastav 1:2 
Spoje - D.N.Ves 4:2 
STARŠÍ ŽIACI 

SVätý Jur - D.N.Ves 0:2 
D.N.Ves- Vajnory 8:0 
MLADŠÍ ŽIACI 
SVätý Jur - D.N.Ves 0:1 
D.N.Ves- Vajnory 8:2 
MLADŠÍ ŽIACI 8 
Svätý Jur - D.N.Ves 2:10 
D.N.Ves- Vajnory 3:0 
PRÍPRAVKA 
Svätý Jur - D.N.Ves 0:4 
D.N.Ves -Vajnory 3:0 

s 
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Na štarte i na trati sa predstavili i tí skôr narodení. 

vanie za úspešný priebeh pretekov. 
Za hlavného organizátora a.s. Do
pravoprojekt- riaditel'ovi pretekov T. 
Pracharovi, vedeniu spoločnosti, 
hospodárskej správe, pp. Krajčíro
vi, irdzekovi, Kačovi, Smotlákovi, 
Valentovi, Blažíčkovej, Vargovej, 
Sokolóvej, Surovému, Lipkovi, 
Martanovičovi, za IUVENTU - pp. 
Čambalovej, Balážovej, za Miestny 
úrad - pp. Grancovi, Krížovej, za 
Mestskú políciu - oddeleniam v De
vínskej Novej Vsi, Devíne a Karlovej 
Vsi a jej 16 členom, za odstavenie 
dopravy- DPMB p. Kajdimu a všet
kým chápavým vodičom, za zdravot
nú výpomoc · FN telovýchovného 
lekárstva ·p. S lepčanovi a 
manželom Hrbatým. 

Za chod kuchyne - rodine Hanyo
vej a M. Glosíkovi, za pekné ceny 
sponzorom pretekov : fy Cash + Ca
ry, O-EX Trading, fy l CT, fy SP-Fešá
ci, Tree-sport, Opus, Barum, Profe· 
sional Video, Safari parku Gänsern
dorf, Lenka Valentová, fy Mobilita, 
česko-slovenská plavba dunajská, 
fy Ázia, fy Beny ,za pomoc pri obsta
rávaní materiálu a občerstvenia -pp. 
Rumanovskému, 

a mnohým ďalším anonymným po-

o stupienok 
wv 11111 vyss1e 

Na štart rýchlostných motocykle-
vých pretekov majstrovstiev ČSFR 
s medzinárodnou účastbu 16.-17.5. 
92 v Mestci Králové sa postavil Vojto 
Led nár z Devínskej do prvej rady. 
Oprávňoval ho k tomu štvrtý najlepší 
čas v tréningoch.Štart, kl'účová zále-
žitosť pretekov sa tentokrát vydaril 

Pohodu využili všetky divácke 
kategórie. 

mocníkom'l;t priatel'om. Ďakujeme! 

ev 
snímky pk 

Vojtovmu rivalovi i Bma J. Hulešovi. 
Sto metrový náskok, ktorý na štarte 
získal sa žiadnemu z konkurentov 
nepodarilo zlikvidovať. 

Vojto, hoci znížil náskok súpera na 
desať metrov, skončil na druhom 
stupienku vítazov. 

Ak mu však tento trend v domácich 
súťažiach vydrží, pravidlo hovorí, že 
tretí závod v Pi'erove ... 

Nič nezakríknime. Držíme však 
palce už na najbližších pretekoch /v 
čase vyjdenia čísla už výsledok bude 
známy/ 23.-24.5. v Belgii. Zo 72 
jazdcov sa bude Vojto usilovať už v 
tréningu kvalifikovať sa na preteky. 
Takže výsledok sa dozviete v 
najbližšom čísle. 

pk 



Pozvánka R&f Inzertné 
rubriky 

usporiada v i.·N®i!J31@ljUije[š1J!ICdfi;..l 
hodové zábavy 

01 ·Kúpa 
02· Predaj 

v priestoroch reštaurácie 
na itadióne 

03- Voľné miesta (ponúka, 
hľadá) 

v reštaurácii: diskotéka 

04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 

terasa: tanečná zábava so skupinou Relax 

06 •· nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 • zoznámenia 
08 • rozličné 

01- KÚPA 

• Kúpim lepšié známky a celiny 
Slovenského štátu. Tel.: 822 956 

l 02 ·PREDAJ 

e Predám detskú postiel'ku cena: 
700.- Kčs Tel. 777965 

e Predám hlboký modrý šuštiakový 
kočík Uberta "Exklusiv" za 11 OO.-
Kčs. Tel. 776 684 

• Lacno predám rôzne dievčenské 
ošatenie na 12-13 rokov /aj 
zahraničné/. Tel.775 952 

• Predám lacno zachovalú 
trojkombináciu Uberta po dvoch 
detbch. Cena dohodou. 

Tel. 777348 

e Predám detský kočík Uberta cena 
200.- Kčs, detskú trojkolku do 3 
rokov cena 100.- Kčs. Tel. 777559 

e Predám detsk~ ošatenie 0-3 rokov 
aj letné. Ďalej predám kočíkovú 
súpravu /vankúš, paplon, deku do 
kočíka, páperovú vložku 
štvorcovú/. Všetko lacno! 1 kus 
ošaten.)a asi 15.- Kčs. Tel. 777 559 

• Predám šedú sedaciu súpravu 
rozkladaciu 3+2+1, dovoz 

Juhoslávia, cena 15.000.-
Tel. 775273 

• Predám dvojlôžkovú sedaciu 
súpravu nepoužitá, cena: 9500.

Tel. 778389 

e Predám 9-mesačnú fenu bul
teriera s PP po výborných 
rodičoch. Tel. 775 023 

e Máte vinohrad? Predám väčšie 
množstvo napínacieho 
pozinkovaného drôtu <1> 2,8 mm, 

Tel. 775275 · 

e Predám Š-1203 červenej farby. 
Tel.778589 · 

l 03 = VOtNÉ MIESTA ] 

e Espresso Rolando príjme kuchára 
/aj dôchodcu/. 
Informácie Espresso Rolando, Na 
hriadkach 49 v čase od 11°0-24°0 

hod. 

e Obchodná spoločnosť príjme 
krafčírky db zamestnania. 
PÓdmienky: vyučný list v odbore. 
Prax 1 rok. 

. Adresa: Krasnoarmejcov 1 6/23 
D.N.V. 

e Po !'nehospodárske družstvo 
Devín v D.N.V. príjme do živ. 
výroby dojičky, ošetrovatel'ov 
hosp.zvierat !krilličov/, údržbára l 
podmienka platný zváračský 
preukaz/. Tel. 775 862 

A G R O S T A V Spoločný podnik Galanta 

Ponúka voľnú kapacitu remesiel pre rok i 992: 

. -práce HSV 
- elektroinštalačné práce 
- vodoinštal~čné práce 
- inštalácie UK 
-klampiarske práce 
- stolárske práce 
- podlahy z PVC 
- tepelnoizolačné práce 
- živičné krytiny 
-výroba OK 
-montáž OK 
- armovačské práce 

WSOKÁ KVALITA-SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA-PRÍSTUPNÁ CE: NA 

je zárukou našich ponúkaných prác 

informácie: smer. č. 0707 
tel.: 54-33 alebo 56-51 až 4 

kl. 18, 11' 38 
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~ Centrum pre vol'ný čas v D.N.V. 
príjme na plný úväzok knihovníčku 
s praxou. Záujemkyne sa môžu 
hlásiť u p. Petráša na lstrijskej ul. 
č. 4. 

na sídlisku Kostolné - J. Poničana 9-11 
špecializované na mlieko a mliečne výrobky 

pozývajú ctených zákazníkov 
otvorené od 630 hod. 

• Vyhotovujeme kvalitné maliarske 
a natieračské práce. 

Tel. 771 864 večer 

e Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. Tel. 776 822 

• TV servis Ba1áž poskytuje opravy 
TV prijímačov na ul. F. Cvečku 43 
v Dev. Novej Vsi. Tel. 776 963 

otvorené až do 19°0 

Ovocie- zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

• zelenina a ovocie 
• trvanlivé potraviny 
e semená kvetov 

a zeleniny 

ÚDR 

Nahlas ovanie opráv po 17°0 hod. 

• Firma Meridián oprava automat
ických práčok. 

Tel. 07/777 095 

• Zhotovujem videozáznam 
všetkých udalostí. Tel. 775 391 

• Oprava El. Bojlerov. 
Tel. 239 527 220 005 

·BYTY 

e Vymením krásny družstevný 4-

izbový byt s vel'kou halou na 
zvýšenom prízemí, Petržalka
Lúky, za podobný i 3-izbový v 
Devínskej Novej Vsi. Tel.: 776413 

• Vymením 3 izb. družst. byt za dva 
-1 ,5 a 1 izbový. Tel. 776 217 

08 • ROZLIČNÉ 

• Ponúkam prácu pre mužov i ženy 

so stálym a čiastočným finančným 
zabezpečením. Tel.: 988179 

WC • BATÉRIE - KOHÚTIKY • ODPADY • 
EL ZÁSUVKY • ZVONKY • OKNÁ • ZÁMKY 

Rýchlo • spoľahlivo • lacno 
aJ soboty a nedele 

Antonín Paiek im' 883 

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

INZERCIE: 

1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno :~byčajná sad~ba (vrátane čiarok, med~ 
:zler a pomlcuek) = 0,50.- Kcs . . 
1 písmeno- polotučná sadzba (vrátane čiarok, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zl~vy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení -10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od i 5°0 do 
19°0 hod. . 

l • 
O Vašu dôveru sa uchádzajú kandidáti: 

do SNR 
PhDr. Eva PERAŠÍNOVÁ 
psychologička 
Devínska Nová Ves 

do SNR 
Ing. Imrich VAŠ 
stavbyvedúci 
Karlova Ves 

do SN FZ 
PhDr. Eva SLAVKOVSKÁ, CSc. 
vedecká pracovníčka 
Karlova Ves 

do SĽ. FZ 
MUDr. Ján MIHÁLIK 
lekár 
Lamač 

-

Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

príjme do zamestnania: 

- účtovníčku 
podmienky: min. prax vo vedení podvojného účtovníctva 3 roky 

prax v účtovníctve rozpočtových organizácií 
stredoškolské vzdelanie 
ovládanie práce s počítačom 

... vedúceho ekonomického 
oddelenia 

podmienky: vysokoškolské vzdelanie 
minimálne 5 rokov praxe v riadení ekonomických 
činností v rozpočtových organizáciách 

.. právnika: 
poämienky: vysokoškolské vzdelanie so zameraním 

na všeobecné právo, prax minimálne 5 rokov. 

Miestna organizácia SDĽ. pozýva občanov 
30. 5. 92 od 1700 hod 

do priestorov kultúrnej záhrady - lstrijská 4 - na 

posedenie pri dychovke 

s kandidátmi na funkcie za poslancov SDĽ.. 
Do tanca a na počúvanie bude hraťVeselá muzika. 

O občerstvenie je postarané. 

Propagovanie a reklamu strán a hnutí v predvolebnom čase 
realizuje redakcia ako objednanú platenú reklamu bez osobného 

vzťahu redakcie. 

• 
Samostatné Slovensko 
- nAša budúcnost" 

Piliere volebného programu Slovenskej národnej 
strany: 

Vyhlásenie štátnej samostatnosti Slovenskej 
republiky 

Daňovou politikou podporovať tvorbu 
pracovných príležitostí 

Zabezpečiť štátnu starostlivosť o mládež, mladé 
· rodiny a dôchodcov 

- Podporovať malých a stredných podnikatel'ov 

Zamerať sa na duchovnú a kultúrnu obrodu 
slovenského národa 

l • 

"Krajania, čas je, čas, aby sme sa už prebudili a prebrali, čas je, čas, aby sme sa o samých starať začali." • 
· · (Ľudovít Stúr) 
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Dcéra sa ešte upravrge. Prečo 
zatiaľ neskočíte domov a 
neurobíte to isté ... ? 

čo ponúka 
obchod 
e letné tričká od 55 Kčs 

e·. knihy pre deti i dospelých 
e pracie a čistiace prostried-

ky 
e /za výhodné ceny l 
e slnenčné okuliare/možnosť 

aj objednať z bohatého sor
timentu/ 

e cigarety, zápalky 

e parafínový olej do olejo
vých lámp .. 

• sklo /varné, poháre, sviet-
niky/ 

e drevené držiaky na nábytok 

e dreve11é garníže 

e lovecké nože 

e exkluzívne topánky 

s výber darčekových pred
metov 

Objednávací lístok 

DOSPELÍ 111. trieda: 
Slávia Právnik C-lOB D.N.Ves 5:0 
Bogdalík-L.Jurčák 

Patorčev-Švarc 
Varga-B.Jurčák 

Masaryková -Jurčáková 
Varga,Bogdalík
Gašparík Švarc 
DORAST lll.trieda 
Inter C-lOB D.N.Ves 
Adamovič-Švarc 
červík-Gašparík 

6:0,6:0 
0:6,6:0,61 
6:1,6:1 
6:3,6:3 

6:3,6:3 

4:5 
1:6,0:6 
1:6,0:6 

~ Krížovka ~ 
Tajnička z minulého čísla znie: Kde 

je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
Z tých, ktorí zaslali správne· 
vylúštenie tajničky sme vyžrebovali: 

A.Bmová, Bridlicova 15 

Objetfnávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Tóth-Garaj 
červík, Tóth
Jurčák, L.Žovic ml. 

STARŠÍ ŽIACI ll. trieda 
LOB D.N.Ves-Spoje 
Žovic-Minarovič 
Žovic-Štefenčík 
Jurčáková-Straková 
Zlochová-Z.-Tubelová 
švarc-Révay 
Beseda-Strelník 
Jurčáková,Ziochová
Straková-Siovíčková 
Švé!rC, Žovic Mii.
Revay,Strelník 

6:0,6:0 

2:6,3:6 

6:3 

6:0,6:4 
1:6,2:6 
0:6,0:6 
6:1,6:0 
6:4,4:6,6:3 
0:6,1:6 

6:1,6:0 

A.Matušovichová, Na vyhliadke 35 

O.Ebringerová, Záveterná 3 

Vecné ceny si môžu prevziať u 
sponzora minulej krížovky • 
predajne PHILIA na ulici 
I.Bukovčana. 

Dnešnú krížovku sponzoruje 
predajňa kvetov na lstrijskej ulici 
·BEGRA 

Meno a priezvisko (firma): .............•....................................•. 
Ulica: .......................•.............. , .............. : .•........ • •.... 
Miesto: .•....................•..................... PSČ ............... · •.. 

Dátum: . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ................ ·. · · · ·. · · · • · · · · · · • 
podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch _pr~~ platiteľov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 

Cena časopisu je vrátanE! doručenia. 

Beseda,Šefara-Minarovič, 
štefančík 7:5,6:2 

MLADŠÍ ŽIACIII.trieda: 

Danubius Bratislava-
LOS ~vínska Nov.ves 7:2 

Vika - Afoldy 4:6,5:7 
Bachratý-Mihálik 7:5,6:4 

Hriešik-Jurčák S. 

Drozdík-Paník 

Vika-Bachratý
Aifoldy-Mihálik 
Urban-Drozdík 
Jurčák S.-Kirsch 

6:0,6:1 
6:0,6:2 

4:6,0:6 

6:0,6:3 

Upozorňujeme lúštitel'ov, že 
vylúštenú tajničku treba zaslať do 
týždňa oq dátumu vyjdenia čísla. 

VODOROVNE: N Predložka s 2. 
pádom - ruské ženské meno. B/ 
Predné časti nôh -soviestky 
vzpierač. C/ Vyperiem - ruské 
ženské meno. Dl Neusporiadajú do 
tried. E/Len -sídlo rehole. F/Posýpa 
so l'ou začiatok tajničky 
/slovenské l'udové príslovie/ -
značka prvku protaktínium. G/ ŠPZ 
okresu Ti'ebíč - telocvičné úkony -
tamhl'a, tamto. H/ Značka oerstedu
pokladnička /hovor./ - kruhové 
útvary. 1/ Český karikaturista /so 
skratkou mena na začiatku/- sídlo v 
Nórsku. J/ Zariadenie, v ktorom 
možno sledovať vplyv na organiz
mus. Kl Nevesta, po česky- polokrík. 
U Vel'ký jedlý morský červ z teplých 

. morí - koniec tajničky. M/ 
Zakrpatený človek {hovor.pejor./ -
mesto v ZSSR na brehu Kras
nojarskej vodnej nádrže. 

ZVISLE: 1/ Zhon, po česky -príkaz 
na zstavenie - skratka 
plánovací komise. 2/ Pop, 
anglicky - vrch pri Ti'ebechoviciach 
ťaví kríženec. 3/ Oblepila -
Chateaubriandova novela. 
Pokračovanie tajničky - brechanie. 
5/ CUdzie ženské meno- prehŕiíali 
v niečom. 6/ Jeleň, po anglicky -
planiem /expr./ - sídlo v Kirgizskej 
SSR. 7/ Drobnohl'ad. 8/ ŠPZ 
Trebišov - pol'ské umelé vlákno 
kóma, po česky. 9/ Otáčavé 
meračských prístrojov - vták 
farby. 1 O/ Domáce meno Márie • 
bielizriík/zastar./. 11/ Áziat, po českY 

druh koh ú ta /nár./. 1 
Nesústredený odtok dážďovej 
po svahu - typ osobn 
automobilov NSR • obec v 
Galanta. 13/ Značka čistidla 
- indická rieka. 

POMOCKY: 1/ J. Barták. 
Abakan. 2/ Pope. 6/ Deer. 8/ 
13/ Reca. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava- Devínska Nová V~s: 
z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: v štvrtok 'každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mestacl. 

50 Kčs. :Ko sr. o. Stromová 833 58 Bratislava. číslo: 103/90-R. 
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Hody a vol'by charakterizovali 
uplynulý víkend. Uplakaná sobota 
žičila záhradkárom. Dážď vyčistil 
vzduch, pozm_ýval-- prach, 
rozzeleňoval trávvu i\tromy. 
Kolotoče a atrakcie zívali 
úrázdnotou. Ešteže v nedel'u si 
prišli na svoje aj deti. 

Vol'by ukázali akí sme, možno aj 
to čo chceme. Až teraz po ich 
ukončení však budeme čakať či 
naše predpoklady budú zvolené 
strany plniť. Praha sa obáva, my ... 
Hádam nie vlastných. Nakoniec 
štyri roky vydržíme. Dosť jasne 
sme dali najavo, že s doterajším 
vývojom sme nie celkom spokojní. 

to boli hlasy proti osobnos
To vari skôr. Škoda, že 

programy boli strohé. Pochopiť, že 
len náročnostbu možno dosiahnúť 
prosperitu, treba nášmu človeku 
Vysvetliť širšie. Dokazujú to aj 
možnosti, ktoré poskytuje mestská 
časť. Po ich zverejnení sa obyčajne 
prihlásia jednotl[vci, výber je úzky, 
ale po ňom nasleduje frflanie, 
Výhrady a nel'úbosť. Zaspať na 
štarte znamená pripraviť sa o 
možnosť urobiť dobŕý výsledok. 
Spohodlneli sme a škoda, že učiť 
sa mumsíme na vlastných 
chybách. 

Optimizmus je pekná vlastnosť. 
Ono je však ovel'a lepšie, ked' je 
Podložený rozumnou prípravou. 

Vera síl do dalších dníVám želá 

vydavatel' 

Najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 

bude 2. júla 1992. 

Prečo 
aabolo 

Najskôrvel'ká pozvánka a potom ... 
V sobotu 30. mája malo byť na fut
balovom štadióne kultúrno-športové 
podujatie v rámci Medzinárodného 
dňa detí. Nebolo. 

Už na začiatku týždňa sa 
organizátori dozvedeli, že MDD 
organizujú zvlášť školy, zvlášť pod
niky, zvlášť organizácie. A tak z 
obavy o účasť miestnym rozhlasom 
oznámili zrušenie akcie. Nie každý 
sa dozvedel a v sobotu na štadión 
zopár detí i s rodičmi prišlo. 
Organizátori sa im ospravedlňujú. 
Veria, že v budúcnosti sá podarí 
zosúladiť zámery-tak, aby-neprišlo ku 
kolíziám. · 

. .. leto 
Máj - lásky čas len nedávno 

prehupol do júna. Od nepamäti sa k 
tokajúcim jedincom prírody pridával 
človek . Viditel'ne, nejmä tá časť, 
ktoej vek končil na "nást''. 

Aj pod našimi okanami sa dajú 
počuť mládenci. Nie gytarové 
serenády nepočuť. ale slovník ten je 
pozoruhodný. Ako l'ahko podl'a neho 
rozoznať úroveň používatel'a. Aké 
prostredie ~ ktoro .. m vyrastal 
mládenček.Skoda, že rodičia 
nemajú možnosť počúvať svoje 
ratolesti. pat 

Významnou udalosťou predchádzajúcelw víkendu boli volby. Ich 
úspešnosť budeme môcť hodnotiť až s odstupom času, podľa tolw, čo 
zmeny v spoločnosti prinesú občanom. 

DEVínsky 
dostanete kúpiť už aj v stánkoch 

PNS 
e Na Eisnerovej ulici (v oboch 

stánkoch) 
e Na lstrijskej ulici (u pani 

Kubovej) 
e V stánku pri Volkswagene a 

BAZ 
Využite možnosti predplatného 

Deti základnej umeleckej školy 
pozývajú na zábavné popoludnie 
20.6.92 o 15°0 hod. do vel'kej sály 
Kultúm.eho strediska. 
čaká vás prekvapenie! 

e Miestna rada doporučila 
menovať do funkcie hlavného 
architekta mestskej čast DNV 
Ing. arch. Evu Vargovú. 

e Du funckie meistneho 
kontrolóra doporučila Štefana 
Tótha. 

• Do funkcie velitel'a miestneho 
požiarneho zboru doporučila 
Jozefa Dzurilu. 

Možnosti oyužlť /wdooé atrakcie boli minulú sobotu ešte ovplyonené 
dažďom. 

~ Dopporučila vybudovať hokej
balový šatdion v priestoroch pri 
železničnej trati, na okraji 
súdliska Kostolné. Okrem 
toho, že ide o vyhovujúce mies
to, bude športovisko vybavené 
sociálnym zariadením, 
sprchami a tiež zabezpečené 
občerstvenie. 



1111 Velmi by ma zaujímali zámery 
kompetentných, keď od i .7."1992 
sa má zvýšiť nájomné za nebytové 
priestory pre drobných 
podnikatel'ovo 1 OO%. Už dnes ex
istuje ako sa l'udovo hovorí " s 
odretými ušami ". Hoci pos
kytujeme služby, vytvárame 
konkurenčné prostredie, sme 
vlastne iba experimentálnym 
prostriedkom ako pomôcť tým 
silnejším, ale nám hrozí 
zaniknutie. Ďakujem pekne za 
také perspektívy. 
Na ilustráciu si zoberte iba fakt, že 
súkromný podnikatel' 
podnika te l'ka nemá nárok na 

St'ažnost' 
Keď sa zriadbvali dielne 

vodárenských opravárov na 
Bridlicovej ulici, nikto z 
obyvatel'ov ulice netušil, že 
vedl'a bude vybudovaná aj 
rampa, na ktorej budú 
opravovať a umývať náklad né 
autá a mechanizrTiy', vypúšťať 
nepotrebné oleje a ostatnú 
špinu, čím budú znečisťovať 
okolie a životné prostredie 
/apríl '1992/. Bohužial', nezas
tihli sme vinníka. Až počas 
dažďa stekala olejová špina 
dolu uli,cou a končila 

mastnými mlákami pod 
rodinným domom č. 21 a i 9. 

Dňa 31.5.1992 v nedel'u 
poobede o i 6°0 hod. sf]le sa 
dočkali nového prekvapenia, 
keď vedúci vodárenskej čaty 
požičal hadicu na vodu a ot
voril hydrant pred domom č. 
i 2 vodičovi hrubo 
znečisteného nákladného 
auta č. BY 75-i 2 
Pol'nohospodárske stavby 
závod Malacky. Pri protes
toch obyvate l'ov ulice sa 
vodič hrubo správal a 
oponoval, že má na to 
povolenie, ktoré však nechcel 
predložiť. Znova všetka voda 
s nánosom blata končila už 
pred vyše spomínanými 
domami. 

Protestujeme nad takýmto 
znečisťovaním životného 
pr,ostred ia a žiadame, aby boli 
vinn1c1 braní na. 
zodpovednosť. Zároveň 

žiadame písomnú odpoveď. 

štyri podpisy 

ošetrovanie člena rodiny /OČR/. 
Ak je živitelbm rodiny, čo mu 
vlastne zostáva? mp 

1111 V stredu 27.5.92 traja 16-17 roční 
chlapci o 21 45 hod. ukradli z dvora 
na llovej ulici dva bicykle. 
Naštastie boli spoznaní a oznámili 
ich mená polícii. Zaujímalo by ma 
či rodičia detí vedia, kde sa ich deti 
pohybujú a ako činnosťou sa 
zaoberajú? ČO by sa dtalo, keby 
ich prichytil dobre stavaný muž? 

ab 

Iii> O prepade vo vchode na ul. Št. 
Králika 4 iste nevie ani polícia, ani 
nikto ďalší. Občan prepadnutý 
dvoma počernými spoluobčanmi 
si poradil vďaka "ozbrojeniu" 
fl'aškami piva. Od toho okamihu 
bude chodiť iba s nožom. Ďakujem 
pekne za takú demokraciu. 
Alebo... mg 

e Takmer bleskovou by sa dala 
nazvať akcia so žltou Škodovkou. 
Objavila sa pod skalou pod 
dierami /cesta smerom na Devín/ 
v jeden deň 22. týždňa. Už na 
druhý deň bola vybrakovaná. Ak to 
nie je krádež, tak majitel' sa l'ahko 
zbavil vraku. Kto vie, či číslo 
motora i karosérie dokáže príčinu 
náhlej zmeny miesta i vzh l'ad 
uvedeného vozidla. Pri takomto 
postupe sa však Devínska ako 
okrajová štvrt' mesta môže l'ahko 
stať smetiskom. A ro by sme asi 
neradi. pm 

111 K rieke Morave sa nemôže chodiť 
na motocykloch. Ani rybári. Je to v 
poriadku. Prírodu si treba važiť. 
Ako však posudzovať šantenie 
majitelbv motorových člnov na 
tejto J;ieke? Na nich neplatia 
žiadne pravidla? mg 

Bola to "bleskooka". Vjeclen cleií sa objaoilo auto Škoda 1 OO pod skalou 
(cesta smerom na Deoín) a na clruhý cleŤluž zostal/en o rak. Takéto akcie 
by nemali ujsť miestnej polícii. 

OBVODNÝ ÚRAD BRATIS
LAVA IV. 
Adresa: Trieda L. Novomes
kého 2. 
842 i O Bratislava 
Číslo faxu: 728 961 

Vedúca referátu obvodného 
lekára: MUDr. Elena Ďurišová 
č. dv. 207, št. linka 727 580 
Vedúca oddelenia 
regionálneho rozvoja: 
Anastázia Pittnerová, 

Zoznam vedúcich pracovníkov 
Číslo ústredne: 725 303, 

726 308 
Prednosta: Ing. Stanislav Nytry, 
č.dv. 313, kl. 300. 
št. linka 728 940 
Zástupca prednostu: 
JUDr. Stanislav Fordinal, 
č.dv. 315, kl. 222, 
št. linka 721 402 
Referát CO a mobil. úloh: 
č. dv. 503, št. linka 724 961 
Referát kontroly: č. dv. 205, 
št. linka 720 667 
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č. dv. 318, kl. 305, 
št. linka 721 662 
Vedúca oddelenia sociálnych 
vecí: Mgr. Jana Kostanjevcová 
č. dv. 201' kl. 260, 
št. linka 723 162 
Vedúca ekonomického od
delenia: Ol'ga Plisňáková, 
č. dv. 506, kl. 310, 
št. linka 727 549 
Vedúca živnostenského od
delenia: Viera Bošanská, 
č. dv. 401/c, kl. 230, 

22.5. - v priatich prípadoch 
porušovate l'ov z 
motorových 'lOZidiel 
Nesprávne parkovanie n~ 
trávnikoc 

zdokumen.tovan 
fotografiami bude 
majitel'ov vozidiel nejakú tú 
korunu. 
Aj skládka odpadu na 
Mlynskej ulici je zachytená 
na snímkach a pôvodca 
bude postihnutý pokutou. 

23.5. našli sed 
porušovatel'ov parkovania. 
Opäť na trávnikoch a 
chod~í~?ch a štyri skládky 
matenalu. Z priestorov 
chránenj oblasti Devínskej 
Kobyly, kde je 
vstupu, bola vykázaná 
skupiny mládeže od 1 o do 
15 rokov. 

24.5. - okrem už tradičného 
riešenia nesprávneho 
parkovania automobilov a 
nepovolených skládok, 
riešili nepovolený predaj na 
terase pred potravinami na 
ul. M. Marečka, zistili 
výtržníka, ktorý v pod
napitom stave prevracal 

,koše na odpadky. Po 
udelení pokuty musel po 
sebe poupratovať. 

e V ďalšom období, podl'a 

všeibecne záväzného 

nariadenia, budú kontrolovať aj 

platnosť rybárskych lístkov. 

1111 Okrem denných služieb. 

rozšíria 

hodiny. 

e V čase volieb zabezpečovali 

členovia mestskej polície 

poriadok a dodržiavanie 

pravidiel v tieto významné dni. 

• V najbližšom čísle budú 

uverejnené telefónne čísla 

stanice mestskej polície v 

Devínskej Novej Vsi. 

št. linka 727 167 
Vedúca registrácie podnikania: 
Antónia Richterová, 
č. dv. 401/c, kl. 268, 
št. linka 721162 
Referát inšpekcie 
podnikatel'skej činnosti: 
č. dv. 401' kl. 200, 
št. linka 721 162 
Stránkové hodiny: 
pondelok - 9°0 

- 18°0 

streda - 830 
- 1630 

PriemernÝ hcll:lin~vý zárobo.~ je 
v jednotlivych provmctach 

hybuje sa od 12 do 16 kanad· 

5~~h dolárov, v stavebíctve je.ešt; 
vyšší. Mnohé ce~y ~ popl_?tky su pn-

l 
.• odlišné, takze Je tazko porov-
ts ·'k • · k l'k 'vať ale na ukaz u aspon nte o o 
~~a~. Za byt vrátane inkasa zaplatí 
uriemerný Kanadan 20-30% príjmu, 
peny áut predstavujú 4 a viac-me
cačný zárobok. Vel'kých amerických 
; koráboV ciest" ubúda. Momentálne 
sa však vel'kej obl'úbe tešia rodinné 
mikrobusy 5 - 8 miestne /cena je iba 

1 o% vyššia ako u osobného auta/. 
cena 1 litra benzínu predstavuje 
mzdu za 2 minúty práce. Napriek 
tomu chodia z pohraničných oblastí 
.kupovať benzín a mnoho iných 

'tovarov do USA, čo je pre nich ešte 
d'aleko výhodnejšie. Využívajú to 
hlavne dôchodcovia, ktorí z cien i tak 
výhodných dostávajú ďalšiu zl'avu. 
potom sa niet čo diviť, že Kan a dania 
všade jazdia autami, čo je pohodlné, 
ale na druhej strane, pri ich 
vzdialenostiach aj nutné. potom sa 
človek ani nečuduje, keď6 prúdové 
dial'nice /V jednom smere/ sú v 
špičke plné a kolóny sa pohybujú 
krokom. Kilo chleba stojí asi 4-1 o 

Každý z nás si rád zaspomína na 
pekné detstvo, hlavne na šibálske 
kúsky, za ktoré sme boli potrestaní, 
ale aj na dobré činy, ktoré boli 
odmenené dobrým slovom. 
Keď sme navštívili babičky v 

Devínskej Novej Vsi- tetu Marčulku, 
Francku B., Marišku, Agnešku a 
opýtali sme sa ich, či si rady 
spomínajú na svoje detstvo a 
mladosť, ich tváre ožili. Hoci mali 
tažší život ako my, spomienka na ich 
prežité roky bola o to radostnejšia. 

Do školy chodili len niekedy a 
podl'a toho, či si mali čo obliecť a 
obuť. No tie 4-6 tried sa im podarilo 
Vychodiť. teta Francka dokonca 
nemala zošily, ale písala na per
gamen. Tie mladšie už písali do 
Zošitov. 

.Vyučovanie sa vždy začínalo mod
litbou. Učili sa 3-4 hodiny 
g?~oludnia. Cez prestávky tiež boli 
·ZIVI. Chlapci vždy niečo vypáratili a 
ZViedli to na dievčatá. No výplata 
b?la s trstenicou a modré zadky, že 
Si Potom ani sadnúť nemohli. 

Najstaršia z babiečiek má 94 rokov, 
at; mad'arské a nemecké úryvky z 
~asní si dodnes pamätá. Učili sa v 
Skole - ako to samy nazvali -
trojjazyčne. Jedna z babičiek sa priz
nala: "Po ukončení trojjazyčnej školy 
som písala frajerovi list na štyri 
strany, no nebol tam ani jeden y." 

Ráno pred vyučovaním roznášali 
Paničkám mlieko, a tak si privýrabali 

minútový zárobok, kilo mäsa 30-60 
minút. Našinca prekvapí, keďpri po
kladni mu k uvedenej cene na tovare 
pripočítajú prirážku. Tá je zpravidla 
15 % a je to súčet federálnej a 
provinčnej dane, tzv. luxusnej. Tá 
sa pripočítava prakticky\ ku všet
kým tovarom, okrem základných 
potravín. Alkohol a cigarety sú 
vel'mi drahé, čo je jeden z prajavov 
boja proti obom. V potravinárskom 
obchode spravidla nedostanete kúpiť 
cigarely. Cena za krabičku z 20-timi 
cigaretam reprezentuje 11 litrov ben
zínu. V Guelphe je jediný obchod, 
kde dostanete kúpiť víno a iné 
alkoholické nápoje. Liter Whisky stojí 
cca 2 hodinový zárobok, teda 60 
litrov benzínu. l keď pre našinca cez 
kurzový prepočet je všetko vel'mi 
drahé v porovnaní s ich zárobkami a 
cenami u nás, treba konštatovať, že 
potraviny majú vel'mi lacné. Snaďi 
preto sa väčšinou stravujú v reš· 
tauráciách /závodné jedálne 
neexistujú/ a bufetoch, ktoré sú na 
každom kroku a ponúkajú bohatý 
výber jedál zo všetkých kútov sveta. 
požiadavky zákazníkov sú iste rôz
norodé, veď tu stretnete l'udí všet
kých rás zo všetkých kontinentov a 
vyzerá, že nažívajú v úplnej zhode i 
keď otázka osamostatnenia Quebe-

nejaké korunky. Veru často museli 
naň dlho čakať v chatrnom oblečení 
v zime a vo fujavici. 

Ako 9-ročné chodili do bohatých 
rodín varovať detí a chlapci pomáhali 
na "pánskom" u Židov. 

eu je na programe, dňa. Otázka znie 
trochu inak ako v CSFR a to: "Kana
da - rozpad, alebo rekonštrukcia?" 
Takže už v otázke nepripúšťajú 
ponechanie doterajšieho stavu. 

sa však k 
chodom. 

Otvorené sú pod l'a potrieb 
zákazníkov, otvárajú sa o 9 až 1 O-tej 
ráno a končia o 20- 22oo hod., a to 
aj v sobotu. Mnohé potravinárske aj 
v nedel'u. Pritom sa predbiehajú v 
službách. Parkoviská sú v tesnej 
blízkosti nákupných stredísk. Zakú
pený tovar si vozíkom môžete do
viezť k autu, alebo vám ho doprav
ným pásom dopravia na parkovisko, 
kde si ho vyzdvihnete, počas vášho 
nákupu sa vám postarajú o dieťa, 
alebo tu máte grátis vozík obchod
ného domu, aby ste si ho mohli voziť 
sami. Deti vôbec sú takmer 
nedotknutel'né, v obchodoch sa so 
všetkým hrajú, rozhadzujú a 
predavačka čaká, kým dieťa odíde, 
aby mohla tovar znovu poukladať. 
Všeobecným javom je, že tovar 
možno ohmatať, ochutnať, 
ovoňať, vyskúšať. Takmer všade sú 
k dispozícii vzorky. Personál, ktorého 
je mimochodom v porovnaní s našim i 
obchodmi podstatne menej, je vám k 
dispozícii splniť každé želanie. Rady 
na košíky či vozíky /ak vôbec sú/ 
neexistujú a ak pri pokladni čakajú 
3-4 .zákaz~i, prichádza ďalšia 
poktadníčka·do susednej pokladne. 
Platí sa spravidla kreditnými kartami, 
málokto u seba z rôznych dôvodov 
nosí hotovosť. Ceny tovarov samo-

v ktorých vôbec nevedela chodiť. 

"Išla som ako koza, ale išla som." 

Na takéto divadelné predstavenia 
l'udia vel'mi dlho spomínali. Malo to 
však jednu chybu. Teta Mariška 
Medy ešte slobodná/ aj dva týždne 

Dnes prinášame dalšiu z ukážok vlastnej tvorby detí zo sútaže Štúrov 
Devín/23.4.92 Základná škola DNV- Devín, l. Bukovčana 

Teta Mariška si spomína na 
posúchy z otrúb: "Aké len boli dobré, 
aj pripálené nám chutili." 

Do roka nacvičili aj tri divadelné hry 
rôzneho žánru, no im, ako 
chudobnejším, sa ušli len úlohy 
slúžok. Rady spomínajú na úlohu 
paničky z Rumenska a starej 
zamilovanej slúžky. Doobliekali sa 
tak, že ich nikto nespoznal. Až 
neskôr sa zistilo, že to boli ony. 

Teta Mariška, keď hrala 
zamilovanú slúžkuAnkerštínku 
Kotršálovú, sa pekne zrichtovala. 
Kus čipky z gatí jej trčal zpod sukne 
, lebo bola krátka. Na krku mala 
vysokú čiernu kožušinku. V jednej 
ruke držala kabelku na dlhej 
mašličke, v druhej ruke lorňon a pod 
pazuchou dalšiu vel'kú kabelu. Keď 
išla, vel'ký širák sa len tak pre hýbal a 
čipky lompotali. Na nohách mala 
obuté topánky na vysokých štekloch, 

3 

sa bála ísť do dediny, lebo sa hanbila. 

"Ako deti sme sa vel'mi rady kúpali 
v rieke Morave", spomínajú babičky. 
Hoci bolo horúco a slnko vel'mi pálilo, 
my sme museli pracovať na 
pánskom. Unavené od práce a 
horúčavy sme si neraz želali, aby už 
bol ve~r. Keď padol súmrak, roz
behli sme sa k Morave. Zhodili sme 
zo seba šaty a poskákali do vody. 
Keď sme sa jej nasýtili, sadli sme si 
do priekopy a spievali sme pesničky. 
Z druhej strany nám Rakúšania 
kričali: "Es istschon!"Amynatešené, 
že nás niekto chváli, spievali sme 
dalej. 

"Raz sme sa rozhodli, že pôjdeme 
do Rakúska," spomínajú naše 
babičky. Vyzliekli sme si šaty, iba v 
gatiach sme ostali a mali sme ešte 
také záste% čo sa zapli vzadu 
špendlíkom. Saty na hlavu a podho 
cez Moravu. Potom sme vyšli na 

zrejme nie sú rovnaké, i keď niet ani 
vel'kých rozdielov. Denne sú však 
rôzne akcie, na ktorých sa dá ušetriť. 
Tieto akcie bežia hlavne v predvia
nočnom období, platia všelijaké 
kupóny, žetóny, poukážky, zl'avy, naj
viac pri nákupe viac kusov. Napríklad 
čokoláda stojí 1 dolár, ale 2 kusy 1,8 
dolára. Zákazníka si získavajú aj 
obalmi. Každý tovar vám zabalia a 
vložia do svojej reklamnej ta~ky z 
igelitu, samozrejme zdarma. Dalšie 
služby ako bufety, kaviarne, 
reštaurácie, banka, informácie atď. 
sú samozrej-mosťou v každom ob
chodnom dome. Tu sa treba zmieniť 
o starostlivosti, ktorú venujú 
vozičkárom. Všade, skutočne všade 
sú bezbariérove vstupy: z ciest na 
chodníky, do obchodov, reštaurácií, 
uspôsobené WC, otváranie dverí, 
šírky prechodov atď. Majú or
ganizovaný spoločenský, kultúrny i 
športový život. Všetci l'udia sú k nim 
ohromne ohl'aduplní a slušní. 

O športovom vyžití 
verejnosti 

by sa dala napísať celám kapitola. 
Už pri návrhu výstavby sídliska 
/nie sídliska v našom ponímaní, ich 
sídlisko sú spravidla z 80 % rodinné 
domy, musia byť podmienky na 
športovanie zohl'adnené. Spravid
la je sem zahrnutá výstavba vodnej 
plochy, krytej plavárne a telocvične, 
golfového ihriska a iných športovísk 
pre verejnosť. 

Z cesty v Kanade sa s našimi 
čítatel'mi podelil Ing. J.K 

hradskú a zrazu sa pred nami zjaví 
pán financ. 
Začne samozrejme po nemecky: 

"Stát1" 
"Máte pasy?" 
Moja kamarátka si myslela, že sa 

pýta čí máme psa a hovorí mu: "Áno, 
doma na reťazi." 

Ja som ju okríkla: Da bud ticho!" 
Potom sme sa s ním ešte chvíl'u 
rozprávali, odprevadil nás až k 
Morave a povedal: "No a teraz pekne 
domov!" Co sme malí robiť, museli 
sme ísť domov. 

A predstavte si, keď som sa vtedy 
nedostala do Húfku, potom sa mi to 
nepodarilo už nikdy. 

Bývalo pekným zvykom vždy v 
druhú májovú nedel'u oslavovať Deň 
matiek. Bol to vel'mi sviatočný deň. 
Začínal sa svätou omšou, na ktorej 
sa vzdala úcta a poďakovanie 
matkám. Vyvrcholenie tohto sviatku 
bolo popoludní pri Morave a na iných 
miestach dediny, kde deti zo školy 
pripravili kultúrny program: 

Recitovali básničky, spievali 
pesničky a tancovali. teta Marčulka 
si dodnes pamätá celé básničky, 
ktoré nám aj zarecitovala. 

Náš rozhovor s tetou Marčulkou, 
Franckou, Maríškou a Agneškou sa 
končí a my sme rady, že tie veselé a 
radostné chvíle ich mladosti sme 
mohli v spomienkach prežiť spolu s 
nimi. 

Nikoleta Jurčáková 
Martina Grožajová 
VIl. A 
ZŠ Dev. Nová Ves, Bukovčana 1 



[ ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

sú /ie hocly'? 

Neposlušná Anička a 
škriatok Adam ko je leporelo, 
ktoré dostanete v Devexe. 

---------------~--- ---

Členot•ia volebnej komisie o detsk!}chjasliach na Istrijskej 22 mali clwíl'i 
pokoja iba ked' dobre lialo 

• l 

Almkcie tw Eisnerotn:j prilákali llllacl!}ch i t;írh skôr naroden!}ch 

:: ,· 

:: 
; : 

Meniny v nasledujúcich dvich 
týždňoch oslávia: 
13.6.- A!lton, 14.6.- Vasil, 
15.6.- Vrt, 16.6.- Blanka, 
17.6.- Adolf, 18.6.- Vratislav 
19.6.- Alfréd, 20.6.- Valéria,' 
21.6.- Alojz, 22.6.- Paulína, 
23.6.- Sidónia, 24.6.- Ján, 
25.6.- Tadeáš, 26.6.- Adriana 
Blahoželáme 

Celovečerné pradstavenia:Vo 
štvrtok, v sobotu o 1945 hod. 

13.-14.6. Nožnicovoruký Edvard 
USA MP 

18.6. Maniak Cop 2 
USA MN 

20.-21 .6. Nočná Mora v Elm 
Street 2 USA MN 

25.6. Mys hrôzy 
USA MN 

Mládežnícke Predstavenia: v 
sobotu o 1715 hod. 

13.6. Úder s otvorenou dlaňou 
Čín. 

20.6. Anna Nem. 

Detské predstavenia : V nedel'u 
o 1515 hod. 

14.6. Chlapec, alebo dievča 
Pol'. 

21.6. Muž s medvedbu kožou 
Nem. 

Poznámka: Vstupné -jednotné 
na celovečerné a mládežnícke 
predstavenia 10.- Kčs /s 
vol'ným výberom miesta/. 

-pre deti 2.- Kčs, dospelí 4.- Kčs 
pri detských predstaveniach 

-s.t.,č.t.- slov. resp. české titulky 

-s.v.,č.v.- slov., resp. česká ver-
zia /dabing/ 

Tel. 775104 

p • l d jú ho ll' v u ca 

Najbližšie číslo DEVínskeho 
EXpresu -i 3 vyjde 26. júna 
1992. Uzávierka čísla bude 
19. 6. 1992. 
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Viem, že môj príhovor nepoteší 
všetkých. Hovoriť ma však nútia 
nepríjemné zážitky. Najmä v lete v 
prostriedkoch hromadnej dopravy sú 
často l'udia natlačení, v špičkách a ... 
Vel'mi cítim neumytých. Je to priam 
hrozné, keď sedíte a postaví sa_ k 
vám človek, ktorý zabudol na funkciu 
obyčajnej vody. Obraz takého 
človeka nestrácam celé dni. Nech by 
takýto človek prišiel pýtať dcéru o 
ruku ... , alebo prišiel so žiadostbu do 

úradu. A fajčiarov najmä tých 
ranných, čo pred vstupom do 
autobusu, či električky práve zahodili 
cigaretu, tých by som natlačila do 
sardinkovej škatul'ky, aby si dýchali 
jeden druhému do tváre, ako to 
dokážu v autobusoch. 

Nehnevajte sa. Blížia sa horúčavy 
a ja opäť budem pozerať na vás 
podl'a toho ako vás budem cítiť. 

a a 

DOSPELÍ- lll.trieda: 

08 Devínska Nová Ves - Banka "B" Bratislava 4.: 1 
L ·'k L Kečka 6: O, 6: O Jurca ·-
čvarc- Tallo 6: O, 6 :O 
;určák 8. - Šaran di 6 : 2, 7 : 5 
Jurčáková - Gabulová 1 : 6, o : 6 
Gašparík, Garaj - Kečka, Tallo 6 : 2, 2 : 6, 6 : 3 
DORAST -111. trieda: 
Slávia STU "8" Bratislava - LOB Devínska Nová Ves 7 : 2 
l:JjházY -.Jurčák L. 6: 3, 7 : 5 
šereš - Svarc 3 : 6, 1 : 6 
Sekáč : Jurčák B. 6 : o, 6 : 1 
pápež- Garaj 6: o, 4: 6, 6: 4 
sabišová - Kočvarová 6 : O, 6 : 1 
Takáčová - Pavlicová 6 : 3, 6 : 4 
Ujházý -Sekáč - Jurčák L., Jurčák B. 7 : 5, 6 : 3 
Babišová, Takáčová- Kočvarová, Jurčáková 6 : 4, 6 : 4 
starší žiaci - ll. trieda: 
Slávia právnik Bratislava- LOB Devínska Nová Ves IS : 3 
Mojžiš - Žovi: Milan 3 : 6, 6 : 1 , 6 : 2 
ozorovský - Zovic Martin 2 : 6, 2 : 6 
Hanajík -Šva rc 2 : 6, 1 : 6 
Stanzel - Beseda 6 : 1 , 6 : 1 
Ušiaka vá - Zlochová Z. 6 : 2, 6 : 1 
Masaryková - Jurčáková 6 : 1 , 6 : 2 
Hanajík, Mojžiš - Šefara, Žovic Martin 7 : 5, 6 : 2 
Stanzel, Ozorovský - Švarc, Žovic Milan 3 : 6,, i : 6 
Masaryková, Melišová- Zlochová Z., Jurčáková 6: o, 6: 1 
MLADŠÍ ŽIACI - ll. trieda 
LOB Devínska Nová Ves -Spoje Bratislava 0~9 

Alfoldy - Minarovič 1 : 6, o : 6 
Mihálik- Sitek 6 : 4, 4 : 6, 4 : 6 
Jurčák S. - Zrelák 3 : 6, 2 : 6 
Pánik - Staň o 6 : 7, 3 : 6 
Alfoldy, Mihálik - Minarovič, Sitek 2 : 6, 4 : 6 
Jurčák S., Kurina- Zrelák, Staňa 1 : 6, 3 : 6 

Umiestnenie hráčov lokomotívy Devínska 
Nová Ves na rebríčkoch za r. 1991 

Meno: 

Dorastenci: 
Jurčák Ladislav 
švarc Ladislav 
Jurčák Branislav 
Starší žiaci: 
~šparík Peter 
Svarc ladislav 
Jurčák Branislav 
l?eseda Damián 
Zovic Milan 
~ladši žiaci: 
?ovie Milan 
ZoVic Martin 
Alfoldy Juraj 
Chynoranský Juraj 
~ihalik Ľ.ubomír 
Sefara Anadrej 
Mladšie žiačky: 
Zlochová Zuzana 
Zlochová Barbora 

Výsledky 24. a 25. kola 
Muži A 
?·N.Ves- Jarovce 
Horvát, Sabol/ 

D.N.Ves - Rača 
MužiB 

Ročník: 

1976 
1978 
1977 

1977 
1978 
1977 
1978 
1979 

1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 

1979 

2:3 

1:1 /Maďar/ 

Kraj ČSFR Bonus. body 

49. 880. 4 
69. 1274. 3 
72. 1325. 8 

20. 300. 15 
29. 498. 9 
47. 984. 4 
55. 1362. 3 
79. 1942. 3 

24. 348. 12 
25. 360. 12 
51. 888. 4 
54. 936. 4 
62. i097. 4 
69. 1418. 3 

37. 740. 3 
39. 785. 3 

D.N.Ves- Doprastav 5:2 
D.N.Ves -Rača 1 :O 
Starší do rast 
D.N.Ves- Jarovce 3:1 
odložené 
Mladší dorast 
D.N.Ves- Slovan B 0:1 
odložené 
Starší žiaci 
Vajnory - D.N.Ves 4:2 
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Muži ŠK Albatros postúpili z 
mestkej sútaže ll. triedy do l. triedy 
mestskej súťaže v basketbale. O 
postup sa zaslúžili: l. Doubek, J. 
Silván, P. Štibrányi, Ľ. Ševčík, M. 
Lupták. T. Chateruch, L. Sojka, J. 
Silverberg, M. Váry, J. Bahník, T. 
Gregor, M. Berček 

ZŠ l. Bukovčana 3 spolu s Basket. 
oddielom ŠK Albatros zriad'uje v 
školskom roku 1 992/93 triedu 5. 
ročníka so športovou prípravou 
zameranou na· basketbal 
dievčatá, chlapci. 

Prihlášky žiakov /terajších • 
štvrtákov/ na adrese školy - ZS - l. 
Bukovčana 3.841 07 Bratislava 
informácie tel. č. 778 338 
do 30.6.1992. 

Žiacka liga: 

Bas~etbalový oddiel ŠK Albatros 
pri ZS Bukovčana 3 organizuje 
Letný basketbalový kemp - 2 
ročník pre žiakov a žiačky ZS od 3. 
roč. po 9. roč. začiatočníkov aj 
pokročilých. 

Ponuka : 2x denne basketbalový 
tréning, loptové hry, tenis, st.tenis, 
plávanie, turistika, cykloturistika, 
video, anglická terminológia 
vyučovaná americkým trénerom, od
meny, suveníry. 

Cena: 300.-Kčs v cene desiata, 
obed, olovrant, ubytovanie nepos
kytujeme. 

Termín: 17.8. až 21.8.1992., 
denne od 8°0

- i 7°0 hod., 

Nástup 17.8. o 8°0 hod. 
Po obdržaní prihlášky s menom a 

adresou uchádzača Vám obratom 
zašleme šek. Informácie ZŠ 1. 
Bukovčana 3, Tel. 778 338. 

Prihlášky do 30. Vl.1992. 

tch 

ZŠ Devínska Nová Ves -ZŠ Strečnianska 4 : o 
ZŠ Nevädzová- ZŠ Devínska Nová ves 2 . 2 
Tabul'ka po šiestom kole: 
1. ZŠ Krajňákova "A" 6 6 O O 21 : 3 12 
2. ZŠ No belavo námestie 6 5 o 1 20,5: 3,5 1 o 
3. ZŠ Žehrianska 6 3 1 2 13,5:10,5 7 
4. ZŠ Nevädzová 6 31212:127 
5. ZŠ Devínska Nová Ves 6 3 03 13,5:10,5 6 

6. ZŠ Košická 6 1 2 3 9:15 4 
7. ZŠ Strečnianska 6 1 o 5 4,5:19,5 
8. ZŠ Krajňakova "B" 6 O O 6 2:22 

:IC ni hy 
Berteantová- Edit Piaf 25.
Staalesen - 2 x vražda vo fjorde 

30.-
Walace- Lukostrelec 30.
Updike- Dvojice 35.
Bevilacqua _Taká láska, 

Parmský sviatok 15.
Figuli- Babylon l a ll spolu 40.
Rendelová- Jeden klame, druhý 

hynie, Prefíkaný trik, Tvár 
démona 25.-

Greene- Monsignor Quijote 30.
Laxnes- Gerpľa 12.-
Kele - Moje dotyky s Everestom 

42.-
Kele - K trblietavým výšinám 

Karakoramu ??.-
detské knižky /ženilo sa motovidlo 
a i./ 12.-
Kniha o Slovensku /430 strán/ 

49.-
dostanete kúpiť v DEVEXE 

Danubius- D.N.Ves 5:1 
Mladší žiaci A 
Vajnory- D.N. Ves 2:3 
Danubius- D.N.Ves 0:2 
Mladší žiaci B 
Vajnory - D.N.Ves 0:5 
Danubius- D.N.Ves 8:1 
Prípravka 
Vajnory - D.N.Ves 5:1 
Danubius- D.N.Ves 2:0 s 

Novým prí~astkom v rodine 
motoristických pretekárov z 
Devínskej Novej Vsi je i 7 ročný 
Igor Šimkovič. V tíme LUGAS 
bude pretekať na motokáre v 
kubatúre F/125 cm3

/. 

Motokáru získal iba nedávno, 
takže svoje prvé preteky absol
voval až v nedeľu 31. mája i 992 
na majstrovstvách Slovenska 
motokár v Mlackách. Z 
osemnástich štartujúcich skončil 
Igor na peknom šiestom mieste. 
Držíme mu palce, aby tento 
úspešný vstup zúžitkoval a 
zaradil sa medzi reprezentantov 
nielen Devínskej Novej Vsi. 

Z tímu LUGAS očakávame aj 
ďalšie výsledky. Ján Ludvig sa 
chystá absolvovať preteky na ok
ruhoch na automobile SUZUKI v 
triede do 1300 cm3

. O výsled
koch budeme čitate l'ov 
informovať. 

pk 



Mini burza 
Devínskeho Expresu 

zdarma 
Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať 

inzerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 
Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 

veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne . Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo hľadáte .a adresu, alebo telefónne 
číslo, kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu 
realizovať. 
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Čo ponúka obchod DEVEX 
• letné tričká od 55 Kčs 

• slnečné okuliare od 120 Kčs 
(možnosť aj objednať z bohatého 
sortimentu) 

• lovecké nože s puzdrom 75.-

• šaty na Barbie 70.-

• magnetofónové kazety Samsung 
35.-

• autoalarm 890.-

pávy a holubice z dyhy 

Inzertné 
rubriky 

01 ·Kúpa 
02- Predaj 
03- Voľné miesta '(ponúka, 

hľadá) 
04- Služby (ponúka, hl'adá) 
05- byty 
06- nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07- zoznámenia 
08 - rozličné 

l 01- KÚPA 

• Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky Slovenského 
štátu . č.t. 822 956 

l 02- PREDAJ 

• Predám dvere z kuchynskej linky, 
č.t. n7o97 

• Predám 4 árovú záhradu v 
peknom prostredí v DNV. č.t. 

779071 /volaťpo 19.oo hod ./. 

• Predám novšiu junior Tenis raketu 
DUNLOP do 10 r. Kčs 1.000.-

č.t. 776 538 

• kaktusy a sukulendy 

• parafínový olej do olejových lámp 

• (farebný v rôznych vôňach) 

• sklo (varné, poháre a svietniky) 

• exkluzívne topánky 

• drevené držiaky na nábytok 

• drevené rámiky na obrázky 

• výber darčekových predmetov 

• pracie prášky a drogériu 

• Predám hlboký šuštiakový kočík 
zelenej farby zn. LIBERTA za 
1000.- Kčs. Volaťpo 20.00 hod. 

č.t. 778 672 

• Predám postel' s úložným pries
torom a malý detský písací stôl -
rovnakej farby. Cena pod l'a 
dohody. č . t. do práce 315 688 

l 03 - VOC.NÉ MIESTA ] 

• Centrum pre vol'ný čas prijme na 
plný úväzok knihovníčku s 
praxou. Záujemkyne sa môžu 
hlásiť u p. Petráša na lstrijskej ul. 
Č.4 . 

• Po l'nohospodárske družstvo 
Devín v D.N .V. príjme do živ. 
výroby: dojičky, ošetrovateľov 
hosp. zvierat /krmičov/, 

údržbara, /podmienka platný 
zvárací preukaz/ informácie na 

t.č. ns 862 

l 04- SLUŽBY 

• Stavebná firma Elíz Vám ponúka 
svoje služby. č.t. ns 882 
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Ak mám posledných päť dolárov, tak štyri z nich 
venujem na reklamu. 

FORD 

Aj tento _ priestor 
mohol byť 
práve Vás. 

Mohli ste získať 
zákazníkov, 

ponúknuť svoj tovar 
alebo služby. 

Dom kultúry 
Dúbravka 

• Oprava elektrických bojlerov 

č.t. 239 527, 220 005 

• Tv servis BALÁŽ poskytuje opravy 

TV prijímačov na ul. F. CVečku 43 

v Dev. Novej Vsi, č.t. ns 963 

Nahlas ovanie opráv po 17°0 hod . 

• Zhotovujem záznam všetkých 

udalostí. č.t. ns 391 

• Firma MERIDIÁN oprava auto

matických práčok. 

č.t. 07/777 095 

Konzorcium 

AN VIKO 
poľovnfcke a zabfjačkové 

špeciality 
D•vrn - Kr•m•ľská 122 

utorok - nedera 
11°0 

- 24°0 hod. 
Kapacita 40 miest vo vnútri 

40 miest na terase 

svadby, promócie, 
spoločenské udalosti 

pod starobylým Devinom 

tel. 777 330 

19.6. o 1930 vystúoenie 
Vojenského umeleckého 

súboru s programom 

"Múdry Maťko" 

Vstupné 20.- Kčs 

27.6. o 10°0 Detský juniáles 

l 

Vstupné 10.- Kčs 

otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

~~~ij~ ~j~j~~~ 
• zelenina a ovocie 
• trvanlivé potraviny 
• semená kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8. 00-19. 00 

sobota : 7. 00-14. 00 

05- BYTY J 
• Vymením štátny 3-izbový byt za 

dva byty : 2-izbový a l-izboVÝ 

/alebo garsónku/. Adresa : Peter 

ZEMAN, Š. Králika 18, ONV. 

l 08 - ROZLIČNÉ ] 

• Vezmem do prenájmu skladové • 
príp. obchodné priestory v D.i..J.V. 
a v okolí. č.t. 777 035 

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, 
medzier a pomlčiek) = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zl'avy: Pri S a viacnásobnom uverejnení -10% 
pri celoročnej objednávke 20% 

Bankové spojenie: yšeobecná úverová banka -
Bratislava mesto 
č. 8249-062/0200 
Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVínsky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb' 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 15°0 do 
19°0 hod. 

Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

príjme do zamestnania: 

- účtovníčku 
podmienky: min. prax vo veden(podvojného účtovníctva 3 roky 

prax v účtovníctve rozpočtových organizácií 
stredoškolské vzdelanie 
ovládanie práce s počítačom 

-vedúceho· ekonomického 
oddelenia 

podmienky: vysokoškolské vzdelanie 
' minimálne 5 rokov praxe v riadení ekonomických 

činností v rozpočtových organizáciách 

-právnika: 
poämienky: vysokoškolské vzdelanie so zameraním 

na všeobeellé právo, prax minimálne 5 rokov. · 

ÚDRŽBA & OPRAVY 
WC - BATÉRIE - KOHÚTIKY - ODPADY -

EL. ZÁSUVKY - ZVONKY - OKNÁ - ZÁMKY 
Rýchlo - sporahllvo - lacno 

·aj soboty a nedele 

Antonrn Paiek fi 761 883 
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VOLKSWAGEN Bratislava spol. sr. o. 

vypisuje konkurz pre budúcich spolupracovníkov v novovzniknutom 
závode v Devínskej Novej Vsi 

1. pre úsek prípravy a realizácie 
(Fabrikplanung) 

-špecialistu pre slaborpúd 
(telefón, požiarne a zabezpečovacie systémy) 

-špecialistu pre vodu a zásobovanie plynom 
(technologické zariadenie, čistiarne a úpravne vôd) 

-špecialistu v oblasti bezpečnosti práce 

2. pre údržbu budov a zariadení 
(lnstandhaltung) 

-špecialistu v oblasti zdravotnej inštalácie -
kúrenie, klimatizácia 

Predpoklady: 

prax a znalosť nemčiny 

Písomné žiadosti doložte životopisom a prie
beihom praxe a zašlite do 30.6.1992 na adresu: 

Volkswagen Bratislava spol s r.o . 
personálne oddelenie 
Devínska Nová ves 
843 01 

VYUŽIJTE MOŽNOSŤ PERSPEKTÍVNEHO 
ZAMESTNANIA 

A G R O S T A V Spoločný podnik Galanta 

. fPonúka voľnú kapacitu remesiel pre rok 1992: 

-práce HSV 
- elektroinštalačné práce 
- vodoinštalačné práce 
- inštaláci.e ÚK · 
- klampiarske práce 
- stolárske práce 
- podlahy z PVC 
- tepelnoizolačné práce 
- živičné krytiny 
-výroba OK 
-montáž OK 
- armovačské práce 

VYSOKÁ KVALITA-SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA-PRÍSTUPNÁ CE~ 

je zárukou našich ponúkaných prác 

informácie: smer. č . 0707 
tel. : 54-33 alebo 56-51 až 4 

kl. 18, 11' 38 

Volkman INTRONIC s reproduktorom 
a rádiom z 1300.- Kčs zlacnený 
na 989 .- Kčs v DEVEXE. 



V tomto období kvitne lipa. O tom, 
že kvet lipy je liečivý netreba vari 
presviedčať. Dnes prinášame text o 
zbere účinkoch a používaní. 

Zber: Zbierame kvet, a to ručne 
celé súkvetie aj s blatnitými 
jazykovitými listeňmi v čase, keď sa 
rozvíjajú l na začiatku kvitnutia a nie 
neskôr, keď kvety odkvitajú, prípdne 
sa vyvijaJU už aj plody/. 
Nepoškodzujeme pritom strom a 
nelámeme konáre. Kvet ukladáme 
zl'ahka do košov, potom ešte prez
rieme, odstránime primiešaniny 
/napr.listy/ a sušíme pri teplote do 35 
oC bez obracania, obozretne, aby sa 
nezaparili a nestratili vôňu. Pred us
chovou zhrnieme do kôpok. 
Uschovávame dobre uzávretý a 
chránime pred svetlom a vlhkom. 
Dlhším uskladnením stráca na · 
kvalite. S každým druhom 
manipul ijeme oddelene. 

Účinok a použitie: Hlavný účinok 
·lipového kvetu je potopudný, znižuje 
teplotu a diureticky účinkuje pri 
chrípke, bronchitickom katare, 
angíne, pneumónii /zápale pl'úc/, 
horúčkovitých stavoch, zápaloch 
obličiek a močového mechúra, 
uretritíde. predpisuje sa aj ako 
protizápalový prostriedok pri 
zápaloch dýchacích ciest, funkčných 
ochoreniach žalúdka i ako 
choleretický prostriedok. Zistený je aj 
utišujúci a spazmologický účinok. V 
l'udovom liečitel'stve sa používa na 
kúpele pri neurózach a na kloktanie 
hrdla a ústnej dutiny. Vnútorne 
používame lipový kvet vo forme 
záparu z dvoch až troch lyžičiek 

drogy a 250 ml vriacej vody. 
Necháme vyluhovať 20 minút, 
precedíme a naraz vypijeme /dve až 
tri šálky denne/. 

Objednávací lístok 

Problém pani N.L. Môj 
jedenásti-očný syn máva v pos

lednom období obtiažepri hraní 
futbalu. pri prudkom vystretí dolnej 
končatiny, najmä pro kopnutí do 
lopty ho zabolí v kolene. Lekár nám 
po vyšetrení povedal, že ide o 
ch o ro bu Ossgod -Sch latter. 
Neostanú synovi nejaké následky? 

Chvíľka· 
orla édom 

odpoveď: Chroba Ossgod -
Schlatter je ochorenie typické pre 
deti v období rastu. Postihuje najmä 
chlapcov v školskom veku a 
skutočne sa prejaví najmä pri fut
bale. Jedna sa o tzv. "aseptickú 
nekrózu" hornej rastovej platničky 

[( Krížovka ~ 

Ano, minulú krížovku zasiahol 
tlačiarenský škriatok. Zámena 
obrazca a legendy spôsobila, že 
krížovka bola vlastne nelúštitel'ná. 
Čitateľom sa ospravedlňujeme a 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

Objednávam""'"' , ....... ,1 odber časopisu DEVínsky EXpres 

holennej kosti /pri kolene/ v mieste 
kde sa upína štvorhlavý stehenný 
sval /práve pri vykopnutí lopty sa 
zvýšene napína l je hmatné bolestivé 
zdurené miesto-pri napnutí 
stehnového svalu sa bolesť zvýši. 
Ochorenie sa potvrdí i pomocou rtg 
snímku. Uečba nie je náročná. U 
prevažnej väčšiny detí stačí šetrenie 
kolenného kÍbu a prechodný zákaz 
športu s krátkodobým oslobodením 

· od TV. Pri závažnejších bolestiach je 
možné dieťatu aplikovať na RHb 
oddelení elektroliečbu- najčastejšie 
mezoakinovú ionoforézu. Kolenu 
možno dočasne obmedziť hybnosť 
elastickým obväzom, zriedka 
sádrovou dlážkou. Len výnimočne 
sa proces hojenia urýchl'uje 
operačne. Choroba pri rešpektovaní 
uvedených liečebných pokynov 
nezanecháva trvalé následky. 
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MUDr bb 

veríme, že podpbný zádrhel' sa nám 
už vyr.obiť nepodarí. 

Napriek tomu sme dostali aj 
sparávne vyleštenie. Jeden z našich 
čitatel'ov sa popasoval a obrazce 
krížovky si vytvoril a aj tajničku 
vylúštil. 

Dnešnú krížovku teda spon· 
zoruje BEGRA, predajňa kvetov 
na lstrijskej ulici. Veríme, že 

8 9 10 11 12 13 14 

l 

Meno a priezvisko (firma): ................................................... . 

Ulica: ............................................................... · · · · · · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ ................. . 

Dátum: ................... . 
podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatiteľov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 

Cena časopisu je vrátane doručenia. 

/stá francúzka firma na výribu 
prostriedkov na schudnutie 
umiestnila na obal výrobku 
upozornenie:" Po použití nášho 
prostriedku sa zdržujte v blízkosti 
WC. Náš prostriedok je rýchlejší než 
Vy!" 

Pätročné dievčatko prišlo s plačom 
na políciu v Káhire a prdniesJo 
neobyčajnú prosbu, aby policajti 
konečne prinútili otca, nech jej kúp; 
nové šaty. Už chceli dievčatko s 
úsmevom vyprevadiť, keď im 
povedalo, že jej otec nie je 
chudobný, má peňazí celé zväzky, 
lebo si ich sám tlačí ... Na to policajti 
odprevadili dievčatko domov. A 
otecka chytili pri "práci" v pivnici, kde 
so svojimi kumpánmi tlačil bankovky. 

tentokrát už bude môsť odmeniť 
správnych lúštitel'ov. 

Upozorňujeme lúštitel'ov, že 
vylúštenú tajničku treba zaslať do 
týždňa od dátumu vyjdenia čísla. 

Vodorovne: A. Tajnička 1.

B.Značka našich elektrospotrebičov 
- trasochvost biely /česky/. -
C.Ženský volhý, obyčajne krátky 
plášť-označenie lietadiel Haiti
belgická letecká spoločnosť.
D.Hmly nad horami-sídlo v Keni-cud· 
zie ženské meno.- E.Domáce meno 
Zoltána-robila,vykonávala-riečica.

F. Byliny s drobnými žltými kvetmi -
tajnička 2 - roztavuj-G.Ukazovacie 
zámeno-filmoví pracovníci -
solmizačná slabika.-H.Celistvá • 
obíjal latami.- !.Námorník /zastar./. -
oduševnene /hud/. 

ZVisle:i .Vec prevzatá do úschovy 
podl'a zmluvy alebo podl'a súdneho 
rozsudku.- 2.Súvisiaca s etapou-
značka prvku vápnik.-
3.východoslovenské obce-
bezkmenná drevina - 4 lver /nar/ -
pili-5.Spojovacie klince-kameň, po 
chorvátsky.-6.Skratka ·bývalej ob-

c h o d n e 
spoločnosti-naháňaná-7 .značka 
kiloampera-otrhaný človek,trhan.-

8 podmienková 
spojka,prehrabávala-9.Žni-Staroge 
rmán.-1 O. Odlišne-mongolskí pastieri 
dobytka.-1 1.Hiupák,maml'as/expr./ 
-škriatok,ponemecky.-12.Vojenská 
otravná látka-ženské meno.-
13.Kazeínové vlákno vyrábané z 
odstredeného mlieka-značka prvku 
astát.-14.0zdravovalo. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9 -osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava - Devínska Nová Ves • 
z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Kčs. Vytlačil: Komprint spol. sr. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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štedré slnenčné lúče praJU 
vegetácii, tlmia aktivitu i pozornosť. 
Ako by navrávali "keď politici 
pokazia, príroda nahradí". 

Rozkolísaná politická hladina 
vyplavuje na povrch všeličo. Stále 
sa iba učíme. Škoda, že často na 
vlastných chybách. Správne 
posúdiť dokážeme až s odstupom 
času. s vel'kým odstupom. 

Je pravda, že politici nemôžu hrať 
s otvorenými kartami. Opozícia vie 
zneužívať. 

Nakoniec aj tak riešia ve l'ké 
problémy. Kto bude ministrom, ako 
usporiadať vztahy medzi štátmi, čo 
sa deje v Amerike ... 

A ty volič, riešiš také drobné 
problémy - či budeš zamestnaný, 
kol'ko stoja tenisky pre dorastajúce 
deti, čo nakúpiť, čo uvariť. Občas aj 
začo? .. 

.. Potom si prečítaš ako v dnešnom 
Clsle, kol'ko maloletých fetuje, ako 
sa starajú o športovanie vKanade, 
~ akými problémami zápasia 
sportovci ·mládežníci. .. 

Tým, že problémy, najmä 
tnládeže, neriešime hned', 
Pomáhame vlastne tvorbe ďalších. 

Je pravda, že tak ako ovplyvnili 
" ~aši rodičia svojim spôsobom Váš 

ZIV?t, rovnako silne ovplyňuje Váš 
Pľlklad život Vašich detí. 
Spoločnosť žiadame iba pomôcť 
"Ytvárať podmienky. 

. P!i formovaní vztahov, hl'adaní 
rresení a vytváraní podmienok pre 
spokojné dni Vám vel'a rozumných 
rozhodnutí želá 

vydavateľ 

26.6.1992 

Rokovanie miestneho 
zastupiteľstva bude 

2. júla 92 v svadobke. 

Skutočne kultúrnym sviatkom 
možno nazvať Festival 
CHORVÁTSKEJ KULTÚRY v dňoch 
27. a 28. júna v Devínskej Novej Vsi. 

Program festivalu uverejňujeme na 
3 strane. 

Upozorniť i pozvať chceme na fes
tivalový sprievod ulicami Devínskej 
Novej Vsi, bude v nedeľu. Vyjde o 
1330 hod. od kultúrnej záhrady 
/lstrijská 2-6/ a pôjde po Eisnerovej, 
M.Marečka, cez l. Bukovčana na ul. 
na Grbe /bývalá Cvečkova/, Na vyh
liadke a späť na lstrijskú až po 
kultúrnu záhradu. Zaradiť do 
sprievodu sa môžte hneď na 
začiat.ku, počas prechádzania 
ulicami, alebo na troch stanovištiach, 
kde budú vystupovať súbory · na 
rohu Eisnerovej a M. Marečka l pri 
zmrzlinárovi/, pred reštauráciou Na 
vyhliadke a pred radnicou. Po 
príchode do kultúrnej záhrady začne 
hlavný festivalový program. Vystúpia 

Leto je tu v plnej paráde 

v ňom zahraničné i domáce súbory a 

detské súbory. Záver festivalu bude 

patriť veselici. 

Takže? 

Nenechajte si ujsť jedinečnú 

príležitosť byť priamymi účastníkmi 

festivalu · tohoto najväčšieho 

kultúrneho sviatku Devínskej Novej 

Vsi. Prídte potešiť srdce, pozdvihnúť 

ducha. 

Srdečne Vás všekých pozývame. 

Vel'a l'udí je presvedčených o bla
hodárnych účinkoch slnečných lú
Čt:JI/. V podstate sa nemýlia. V ostat
nom čase však hrozba ochorení z 
predávkovania spôsobená najmä 
poruchami v ozónovej vrstve našej 
planéty varuje. Nezaškodí si preto 
povedať niekol'ko slov o tom, ako 
slnko využiť a pri tom ne utrpieť ujmu 
na zdraví. 

Na produkciu vitamínu D stačí v 
strednej Európe 15 minút denného 

slnenčného žiarenia. Dlhší pobyt 
na slnku je zbytočný, pretože 
koža stráca citlivosť a vitamín D 
už netvorí. Čím je pleť tmavšia, 
tým dlhšie musí byť na slnku, aby 
si vytvorila dos ta toč né množstvo 
vitamínu D . 

Daň za peknú bronzovú 
pokožku býva krutá. Derma
tológovia tvrdia, že už pri 
jedinom spálení zostame pleť o 
pol roka. 

Najhrozivejší je však prízrak 
rakoviny z prehnaného opal'o
vania. Za posledných 15 rokov 
stúpol jej vyskytaž pälhásobne. 
Najviac ohrozuje svetlovlasých 
a hrdzavých l'udí. Kožní lekári 
varujú aj pred prípravkami na 
zhnednutie pleti. Ich zákemosťje 
v tom, že rastlinné látky, ktoré 
majú urýchliť zhnedn).ltie, 
pôsobením ultrafialových lúčov 
sa menia na škodlivé, vyvo
lávajúce chronické poškodenie 
kože. 

Aj v opal'ovaní platí -všetko s 
mierou. 



Voľby 92 
tohto počtu k volebným urnám 
prikroči lo 7339 voličov, čo je 74,61% 
zo zapísaných voličov. 

V mestskej časti Devínska Nová 

Ves bolo po uzavretí voličských zoz

namov zapísaných 9837 voličov. Z 

Po zrátaní výsledkov volieb získali 
jednotlivé politické strany 
nasledovné výsledky do jednotlivých 
snemovní FZ a SNR /výsledky sú 
uvádzané v %/: 

STRANA SNEMOVŇA SNEMOVŇA SLOVENSKÁ 
ĽUDU NÁRODOV NÁR. RADA 

HNUTIE ZA SAMOSPRÁVNU DEMOKRACIU % % % 
-SPOL. PRE MORAVU A SLIEZSKO 0,4 0,5 0,3 

Koalícia- HNUTIE ZA SLOBODU 0,3 0,3 0,3 
PREJAVU A SLOVENSKÁ REPUBL.ÚNIA 

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO 38,7 36,7 34,2 

STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE 12,5 13,3 13,7 

STRANA PRÁCE A ISTOTY 0,7 0,4 0,5 

HNUTIE ZA OSLOBODENIE SLOVENSKA o o 0,4 

STRANA SLOBODY o o 0,2 

DEMOKRATI '92 0,8 1,1 o 
Koalícia- MAĎARSKÉ KRESŤ.DEM. HNUTIE 0,9 1,0 o 
SLOVENSKÉ KRESŤANSKODEMOKRAT. 2,5 2,5 2,3 
HNUTIE 

ZVÄZ KOMUNISTOV SLOVENSKA 0,5 0,6 o 
MAĎARSKÉ KRESŤANSKODEM. HNUTIE o o 0,9 A SPOLUŽITIE 

HNUTIE ZA SOCIÁLNU SPRAVODLIVOSŤ o o 0,4 

STRANA ZELENÝCH o o 2,1 

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE 5,0 4,6 4,8 

OBČIANSKODEMOKRATICKÁ ÚNIA 4,0 3,6 4,3 

ZDRUŽENIE PRE REPUBLIKU - 0,3 0,3 0,3 
REPUBLIKÁNSKA STRANA ČESKOSLOV. 
NÁRODNÍ LIBERÁLI 0,2 0,2 0,2 

STRANA ZELENÝCH NA SLOVENSKU 3,4 3,5 3,6 

RÓMSKA OBČIANSKA INICIAlÍVA o o o 
SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ STRANA NA 

4,5 4,8 4,4 
SLOVENSKU 

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA '91 o o 0,7 

DEMOKRATICKÁ STRANA A OBČIANSKA 
6,2 6,3 5,7 DEMOKRATICKÁ STRANA 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 17,5 19,0 20,2 

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA 0,2 0,3 0,2 

MAĎARSKÁ OBČIANSKA STRANA 0,3 0,2 0,3 

NEZÁVISLÁ INICIATÍVA 1,1 0,8 o 

ANKE,.A T T T T T 
1. Vyhovuje Vám ponuka kult. podujatí 

"Centra pre vol'ný čas"? /ano, nie/: ... 

2. Ak nie, tak čo Vám v ponuke kult. podujatí, prípadne v činnosti "Centra" 
chýba? 

3. Ako často navštevujete kultúrne podujatia "Centra"? 

4. Ste zástancom hudobného štýlu: 
spoloč. zábavy typu: 

5. Čím by sa malo "Centrum pre vol'ný čas" prezentovať, 
koho a čo by ste chceli vidieť v "Centre"?: 
a/ z oblasti populárnej hudby /speváci.skupiny/ 
b/ z oblasti vážnej hudby /umelci, umelecké telesá/ 
cl z oblasti folklóru 
d/ z oblasti spoloč. zábavy /diskotéky, plesy, tan. zábavy a ~od./ 
el z oblasti kurzovej činnosti /kurzy cudzíxh jazykov, hudobne kurzy, kurzy 
šitia a pod./ 
f/ z oblasti klubovej činnosti : Klub hud. mládeže, Klub priatel'ov vážnej 
hudby, Klub osamelých, Klub mladej rodiny, Ekologický kl~~ a pod., . • 
gt iné /módne prehliadky, show programy, burzy, komorne sporty, sutaze 
a pod./ 

6. Vek: ...... ...... ...... .... .... ...... .... . 

?.Stav: .... ........ ...... .. .......... .. .. .. 

8. Povolanie : ......... .. ... ..... ........ ...... ...... .... .......... .... .. .................... .. .. . 
Vážení priatelia! 
Anketový lístok vyplňte a prineste osobne do "Centra pre vol'ný čas" na 
lstrijskej ul. č.4 alebo zašlite na našu adresu poštou. 
Ciel'om ankety je priblížiť činnosť "Centra" Vašim záujmom. 
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Okienko 
mestskej 
polície 

Prehľad zásahov 
od 8. 6. do 18. 6. 92 

8.6. - Na Vápencovej ulici vytekala 
voda z dvora opusteného 
domu. Hliadka upozornila 
Vodárne a kanalizácie. 

9.6.- Prípad krádeže magnetofónu 
z materskej školy odovzdali 
policajtom v Dúbravke. 

1 0.6. - Na Eisnerovej ulici našla 
hliadka muža v bezvedomí. 
Hliadka poskytla prvú pomoc 
a privolala vrtul'ník s rýchlou 
zdravotnou službou. Na ulici 
M. Marečka zrušili nepo-

-Volený predaj a udelili pokutu. 
12.6. -Na trhovisku terasa zadržala 

hliadka cigánskeho chlapca, 
ktorý vytrhol z rúk staršej 
ženy peňaženku a chcel ujsť. 
Peňaženku vrátili majitel'ke. 

14.6. - V byte na ulici P. Ho"rova sa 
druh majitel'ke bytu vyhrážal 
zabitím. Hliadka oboch pred
viedla na stanicu mestskej 
polície a spor, tentokrát , 
vyriešili pokutou . 
V Espresse Roland o zadržali 
21 ročného občana, ktorý 
riadil potorové vozidlo v pod
napitom stave. 
V tento deň zadržali aj 
fetujúceho maloletého róma 

· h l'adaného pre útek z 
diagnostického ústavu v 
Trnávke. Zadržaného 

Skrotili výtržníkov 
V reštaurácii na Vápencovej ulici 

pri futbalovom ihrisku neďaleko 
železničnej trate skonzumoval viac 
alkoholu než zniesol27-ročný muž 
z Eisnerovej ulice v spoločno sti 
svojho rovnako starého komplica 
bývajúceho Na vy h li adke . 
Omámení al koholom začali 
prejavovať svoje vandalské sklony 
a nedaleko reštaurácie prepichli 
jednému vodičovi všetky štyri 
kolesá na jeho osobnom vozidle 
Škoda 135 LS modrej farby. Z 
miesta sa snažili ujsť, no boli 
policajtami vypátraní. Ba čo viac, 
začali sa voči mužom zákona 
vytržnícky správať, drzo a vulgárne 
im nadávať. Preto boli policajti 
nútení ich horúce hlavy schladiť a 
posadiť do ce~. 

Škodná v záhrade 
Nevítanú návštevu vo svojej 

záhrade v Devínskom jazere mal 
jeden majitel'. Zistil, že neznámy 
hosť mu v čase jeho neprítomnosti 
neprišiel tam pomôcť pri 

odovzdali lekárskej 
tohto ústavu. 
Na Vápencovej ulici, pri 
štadióne, zadržali o druhej 
hodine v noci skupinu 
maloletých , ktorí tvrdili , že 
idú kúpiť cigarety pre rodičov . 

Po predvedení domov sa 
potvrdilo, že ušli z domu a 
deti sa priznali, že aj fetujú . v 
prípade opakovania bude 
podaný návrh na ústavnú 
liečbu . 

16.6. - Na majitel'a vraku Volgy na 
Eisnerovej ulici, ktorého už 
niekol'kokrát upozornili, aby 
vrak odstránil, bude podané 
trestné oznámenie. 
Znova bol zadržaný pri 
fetovaní mladistvý róm, 
ktorého hliadka odovzdala 
14.6. ústavu v Trnávke. 
Odtial' ho prepustili, pretože 
dovršil 16 rokov. Preto 
prichádza na rad návrh na 
protitoxikomanické liečenie. 

18.6. -Za tenisovými kurtami ob
javili skupinu maloletých, 
ktorí tu inhalovali prchavé 
látky. 

Okrem týchto prípadov hliadky 

riešili nie ko l'ko prípadov 

nesprávneho parkovania na 

chodníkoch a trávnikoch a 

nepovolené skládky materiálov. 

Mestskú políciu v prípade potreby 

môžete volať telefonicky na číslo: 

779 815. 
·eh · 

záhradkárskych prácach, ale uk· 
radol mu dve polyetylenové rúry o 
priemere 400 mm a dÍžke 5,2 m. 
Majite l' z jeho návštevy radosť 
nemal, pretože dlhoprstý páchate!' 
mu spôsobil škodu za 2400 Kčs. 

Vandal v hale 
Pokusnú halu Slovenských 

závodov technického skla navštívi l 
zrejme neprajník tohto podnikU, 
pretože napriek tomu, že mal tam 
vstup zakázaný, bez vedomia 
vedenia sa rozhodol tam vojsť. A to 
nie cez hlavný vchod, ale násilne 
vytrhol poklop chladiacej šach!y • 
cez ktorú sa potom dostal do ha~. 
Tam sa prejavil ako vandal, pretože 
na zdvíhacích zariadeniach 
elektrických ovládačov zn . 
DAMAG povytrhával elektrické 
vodiče, tieto potom necha l 
odizolované, čím ich značne 
poškodil a bez vysvetlenia zmizo l 
preč. 

-jp· 

,. 

,.. 
~~~ CHORVÁTSKY KULTÚRNY ZVÄZ NA SLOVENSKU 
-~ MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO V DEVfNSKEJ NOVEJ VSI 

Vás pozývajú na 

IV. FESTIVAL 
CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 

HRVATSKE KULTURE 
DEVÍNSKA NOVA VES 
27.- 28. júna 1992 

Konferencia na tému "Kultúrny prínos Chorvátov 
pre západné Slovensko" 

Otvorenie výstavy "Chorvátsky odev" 

Predfestivalová veselica 

Chorvátska sv. omša 

Festivalový sprievod ulicami 
Devínskej ~~ovej Vsi 

Hlavný festivalový program 

- vystúpenie zahraničných i domácich súborov 
a detských súborov 

-veselica 

Všetky podujatia sa konajú v priestoroch Centra 
Pre vol'ný čas na lstrijskej ulici 2-6 

PROGRAM: 

Sobota 27. 6. 1992 

15.30 Konferencija "Kulturni prinos Hrvatov na zapadnu 
Slovačku" 

Otvorenje izložbe "Hrvatsko obličienje" 

19.00 Predfestivalska zabava 

Nedel'a 28. 6. 1992 

9.30 Hrvatska sv. maša 

13.30 Festivalska povorka po ulicama 
Novoga Sela 

15.00 Glavni festivalski program 

- nastupanje inostranih i domatjih ansamblov 
i dičjih grupov 

-zabava 

Sve priredbe tjeju se održat u Centru za slobodno 
vrime na lstrijskoj ulici 2-6 



~---------------------------~ 

ZOSOBÁŠILI SA 

Na Obvodnom úrade Bratislava IV.

matrika Devínska Nová Ves: 

Jaroslav Opatík a Jana 
Hadušovská 
Miroslav Juhás a Patrícia 
Modrovičková 
Vít Silný a Ľ-ubica Belajová 

70ROKOV 
Anton Beseda 
Pavlína Janášová 
Anna Špačková 
Ján Baláž 
Ján Brna 
BO ROKOV 
Katarína Ostraczká 

( ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

Pavol Polák 
Jaroslav Staša 
Alojz Krist 
Martin Šimkovič 
v Gajaroch vo veku 83 rokov 

l 
Opäť "električenky" 

Horko - ťažko sa nám podarilo 
rozbehnúť predaj časových 

predplatných kupónov pre MHD. Aj 
to sa nám nepodarilo vybaviť predaj 

va~ Hst značky/zo dfla 

Jl7-J6fl/92 
Voe: Výpoved hospodárskej zmluvy 

pre dôchodcov a študentov. Verili 
sme, že po organizačných zmenách 
v Dopravnom podniku a po volbách 
bude zákazník ozaj spokojnejší. Nuž 
nové prináša nové. 

Ust, ktorý sme dostali, nehovorí, 
kto bude v Devínskej predávať 
časové predplatné kupóny na MHD. 
Zatial' hovorí, že my čo nie sme 
právnickými osobami, to 
nebudeme. 

Vybavuje ara1!ulava 

Kl á.bene šo vá A, 

v dôsledku organizačných zmien v našom podniku bola prijatá 
zásada, že predaj časových predplatných kupÓnov bude zabezpečo
vať okruh právnických osôb, s ktorými uzavrie náä podnik komisio
nárske zmluvy pod!a ustanoveni Obcbodndho zákonníka, 

v súvislosti s tým, dávame Vám výpoved na predaj časových 
predplatných kupÓnov od 1,7,1992, 

Na predaj bločkových cestovných MHD v hodnote Kčs l,- a Kčs 
J,- bude a Vami uzatvo~ená nová zmluva po vzájomnej dohode od 
1.7.1992. 

Takže nenadávajte prosíme nám, 

čo sme chceli, začali a takto to z 

vyššej moci skončilo. Ako sme sa 

dozvedeli, električenky budú 

predávať na poštách. 

Ako sa Vám 
páči? 

Dopravný podnik Bratislava, l. p. 
;: 9.!1Uinvo fl!'dnlkv 

Stifó~írn 1, e~SJIIIraclslov' 
)l't)ín ·S tl:t'e:~t 

ved. oboh. divízie 

Druhé demokratické volby sú za 
nami. Politických strán ako maku, 
programov taktiež, o sl'uboch ani nev
raviac. Mnohé je inak než pred dvoma 
rokmi. iba jedno sa nezmenilo
l'ahostajnosť k životnému prostrediu. 
Strany v snahe získať voličov, obetovali 
nemalé sumy na propagáciu svojich 
programov. Niekomu sa úsilie vyplatilo, 
niekomu naopak. Teraz, keď je 
volebný účet podtrhnutý, ostáva 
jediné - postarať sa o očistenie plôch 
agitačných plagátov, ktoré stratili 
aktuálnosť. Každá "sranda" niečo stojí, 
aj odstraňovanie plagátov. Výhovorky 
typu "niet peňazí" neobstoja. Za každý 
hlas získali strany pätnásť korún, čo pri 
sčítaní získaných hlasov predstavuje 
celkom slušný balík peňazí. Z neho 
môžu strany financovať náklady 
spojené s vel'kým upratovaním. 

svojráznu galériu politických agitiek, 
z každého rožku trošku, bol názov tanečrw-hudobno-záb~vného 
popoludnia 20.6.92, ktoré pripravili deti Základnej umeleckej ckoly v 
Kultúrnej záhrade DNV. 

programových plagátov, inzerátov a 
pod. môžeme nájsť aj na sídlisku 
Kostolné. Nachádza sa na ulici M. 
Marečka /terasa pred obchodom s 
potravinami/. Pôvodcovia nie sú 
anonymní. útvar miestného kontrolóra 
by sa preto mohol na celú záležitosť 
dôkladnejšie pozrieť a donútiť autorov, 
ktorí v galérii vystavujú, aby sl svoje 
diela vzali domov. Zohýzdené steny 
sídlisku na kráse nepridajú. Pre 
budúcnosť sa núka jednoduché 
riešenie. Na vhodne zvolených 
plochách osadiť vel'koplošné 
plagátovacie tabule, kde by platila 
"vylepovacia demokracia". Je po volbách a nielen tento múr na ul .. M. Marečka zabudli dať do 

pôvodného stavu. 
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Oto Balogh 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
27.6.- Ladislav, Ladislava, 
28.6. - Beáta, 29.6. - Peter a 
Pavol, Petra, 30.6. - Melánia, 
1.7.- Diana, 2.7.- Berta, 3.7.
Miloslav, 4.7.- Prokop, 5.7.
Cyril a Metód /št.sviatok/, 6.7. 
-Patrícia, Patrik, 7.7.
Oliver, 8.7. -Ivan, 9.7.
Lujza, 10.7.- Amália. 
Blahoželáme 

Program 
kina 

" DEVIN 
Celovečerné predstavenia: vo 

štvrtok, v sobotu o 1945 hod.; v 
nedel'u o 1i5 a 1945 hod. 

27.- 28.6 STUDENÝ AKO 
KAMEŇ 
USA MP12 č. v. 

/FBI odhal'uje teroris
tický motocyklový 

gang/ 

2.7. ADAMKOVA RODINA 
USA MP12 č.t. 

4. • 5.7. POSLEDNÝ SKAUT 
USA MN č.t. 

9.7. ČIERNI BARÓNI 
ČES MP12 

11.-12.7. HOOG 
USA MP č.t. 

Mládežnícke predstavenia: v 
sobotu o 1715 hod. 

27.6. STUDENÝ AKO KAMEŇ 
USA č.t. 

11.7. HOOG USA MP č.t. 

Detské predstavenia: v neďel'u 

o 1515 hod. 

28.6. GEMINYSLOV. 

5.7. ŠTYRI NULA PRE 
TÁNIČKUSNŠ 

1 o. 7. BOLEK A LOLEK NA 
DIVOKOM ZÁPADE 

POĽ. 

POZNÁMNKA: Vstupné na 
celovečerné a mládežnícke 
predstavenia je jednotné 10.
Kčs - s vol'ným výberom mies

ta. Detské predst.: deti 2,- Kčs, 

dospelí 4,- Kčs. 

s.t.,č.t. -české alebo slov. 

titulky, č.v., s. v.- dabing. 

Tel.: 775104 

d 
Vrámci otvoren i~ novej čarpacej 

nice Brat•~Java-La.mac 
sta oriadala firma OMV v dnoch 
~~~Hl. júna ~~klamné akcie aj pre 
tých najmens1ch. 

v stredu 17. júna n~ námestí 1?Nf' 
predstavili pretekarske voz1.dla, 

~~oré firma OMV sponzoru.Je -
Volkswagen Golf G .~04x4 m~Jstra 
• ortu Jozefa Studemca. Ford Fiesta 
5ľetekárov Jil'ího Malchárka a Karola 
~eiera ale aj vozidlo záchranného 
stém~ Slovakia Alfa Volkswagen 

fľassat Deti mali možnosť si vozidla 

Vážení športoví priatelia, 
pred niekoll<ými dňami sa skončili 

majstrovské súťaže futbalových 
družstiev. S výsledkami ste sa mohli 
zoznámiť v pravidelných 
informáciách z dennej tlače. 

Výbor futbalového oddielu je s 
výsledkami celkovo spokojný. Iba A 
družstvo mužov, vzh l'adom na 
vytvorené podmienky, sklamalo. 
Devínska Nová Ves pamätá aj lepšie 
časy. Pokúsme sa, zodpovednejším 
prístupom, vrátiť tomuto krásnemu 
športu, úroveň, za ktorou bude 
radosť chodiť. 

Výbor futbalového oddielu 
ďakuje sponzorom, ktorí 
akým ko !'vek spôsobom pomohli 
činnosti a rozvoju futbalu v ONV -
Miestnemu úradu a starostovi Ing. 
M. Jurčákovi, E. Kováčovi z Istrie, 
L CWachovi z reštaurácie Na vyh
liadke, J. štermenskému z Výrobne 
mäsových výrobkov, p. Kovárovi z 
drogérie Janka, M. Glosíkovi z 
reštaurácie u Michala i časopisu 
DEVínsky EXpres za pravidelné 
informácie o výsledkoch našich 
družstiev. 

V týchto dňoch prebieha roz
siahla rekonštrukcia zatial' jedinej 
trávnatej plochy, ktoJá bola v 
dezolátnom stave. Dakujeme 
Všetkým, ktorí sa na náročných 
prácach rekonštrukcie podielajú. 
Dorastencom, mužom A a B 
družstiev, ale aj P. Klesovi, M. 
Maďarovi, P. Lukešovi, M. Jeckovi 
ml., R. Sabolovi, R. Maďarovi, M. 
lovasovi, tiež VI.Gašparíkovi, 
hráčovi, ktorý dlhé roky zasvätil fut
balu, J. Vlašičovi a členovi 
telovýchovnej jednoty. Ale aj dalším, 

prezrieť, preliezť, posedieť si v nich. 
Nechýbala ani autogramiáda pretekárov a 
darčeky pre deti. 

Vo štvrtok pripravila firma ÓMV v 
spolupráci s Motorseortom deň detí v areáli 
Motorsportu pri vezi v Lamači. Sútaže v 
kreslení na asfalte, jazdu na malých 
buggynách, ukážky záchranného systému. 
Vel'kej pozornosti sa tešili dva koče s 
koníkmi, ktoré vozili deti na trase Záhorská 
Bystrica - Lamač. Pravda deti nepohrdli ani 
balónikmi, veternými ružicami, čiapkami, či 
cukríkmi, ktoré tu dostali. 

Odchádzali spokojní. Deti, plné zážitkov, 
ich rodičia inforr.novaní o ponuke novej 
čerpacej stanice OMV v Bratislave-Lamači. 

ktorí prídu, pomôžu. 

Najdu sa však aj takí, čo dokážu 
frfl'ať, kritizovať, ale ak nemajú 
zaplatené, tak nemajú záujem 
pomôcť: Chlapci z A družstva Putík, 
Rybár, Válek, Vallo. Vari sa 
rekonštrukcia nerobí pre Vás chlap
ci? 

Jediná trávnatá plocha pre 9 
družstiev nestačí. O tom, či sa vyplatí 
investovať do mládeže a do športu 
netreba pochybovať. Výbor 
futbalového oddielu sa preto obracia 
so žiadosťou na radnicu o pomoc. 
Treba rekonštruovať malé ihrisko, 
oplotiť ho, zaviesť vodu, zasiať 
trávu ... 

Vytvorme podmienky pre našu 
mládež. Nech naše deti netrénujú v 
prašnom prostredí. 

Vedúci pracovníci ČSD -,máme 
Váš názov LOKOMOTIVA 
pomôžete aj Vy? 

Veríme, že v záujme zdravia a 
zdravého vývoja mládeže v 
Devínskej nájdeme pochopenie a 
podporu. Vopred dakujeme. 

Výbor futbalového oddielu 

Lokomotíva DNV 

Výsledky 26. kolo 

MUŽlA 
Rapid - D.N.Ves 1 0:4 
MUŽI B 
Rapid - D.N.Ves 0:3 

STARŠÍ DORAST 

Rapid - D.N.Ves 5:1 

MLADŠÍ DORAST 

ZŤS Petržalka- D.N. Ves 2:0 

s 

Konečná tabul'ka 
žiackej ligy: 

pk 

DOSPELÍ- Ili. trieda: 
Slovenská televízia Bratislava -
LOB Devínska Nová Ves 1 : 4 
Csano - Jurčák L. 7:5, 6:3 
Chorvát- Gašparík 3:6, 6:7 
DORAST - Ili. trieda 
LOB Devínska Nová Ves -
Právnik "B" Brtatislava 5:4 
Jurčák L. -Varga 2:6, 7:6, 3:6 
švarc- Hanajík 6:2, 6:1 
Jurčák B. - Mojžiš 6:3, 4:6, 6:2 
Gašparík - Stanzel 6:3, 6:3 
Švarc, Gašparík- Has aj, Mojžiš 

6:3,6:3 
Jurčák L., Jurčák B. -Varga, 
Hanjík 3:6, 2:6 
Kočvarová - Vinczeová 1 :6, 0:6 
Pavlicová - Ušiaková 6:0, 6:3 
Kočvárová, Pavlicová- Vinczeová, 
Ušiaková 2:6, 7:6, 5:7 
STARŠÍ ŽIACI-ll. trieda 
LOB Devínska Nová Ves - Slávia 
STV "A" Bratislava 2:7 
Žovic Martin - Záhorec 6:3, 6:3 
Žovic Milan - Monsberger 2:6, 4:6 
Švarc - Sekáč 6:2, 6:3 
Beseda- Zvonček 1 :6, 1 :6 
Jurčáková - Mančeva 1 :6, 0:6 
Švarc, Žovic Milan - Sekáč, 
Zvonček 4:6, 1 :6 
Beseda Žovic Martin - Monsberger, 
Záhorec 6:4, 2:6, 3:6 
MLADŠÍ ŽIACI - ll. trieda 
LOB Devínska Nová Ves -
Stupava 1:6 
Alfoldy -Piunar 6:4, 6:1 
Mihálik - Stárek 3:6, 5:7 
Pánik- Šuško 1 :6, 0:6 
Alfoldy, Miháli - Plunár, Stárek 

4:6,4:6 
V dňoch 3.-5. jú la 1992 sa 
uskutoční na dvorcoch TK LOB 
Devínska Nová Ves turnaj 
dospelých. 

J 

1. ZŠ Krajňáková "A" 7 7 O O 24:4 14 
2. ZŠ Nobelovo Nám. 7 6 o O 24,5:3,5 12 

Doma prvý 
3. ZŠ Nevädzová 7 3 2 2 14:14 8 
4. Zš Dev. Nová Ves 7 3 3 15,5:12,5 7 
S. ZŠ Žehrianska 7 3 1 3 14,5:13,5 7 
6. ZŠ Košická 7 2 2 3 11 :15 6 
7. ZŠ Strečnianska · 7 1 o 6 4,5:21 :5 2 
8. ZŠ Krajňáková "B" 7 o O 7 2:26 O 
V absolútnom poradí jednotlivcov sa najlepšie z našich umiestnili 
9. Jurčák Branislav 60% úspešnopsti 
21. Zlochová Barbora 50% úspešnosti 

J 
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Majster športu Jozef Studenič od 
našej ostatnej návštevy stihol 
absolvovať troje preteky. 

4.·31.5. - Sternberg. Na preteky v 
rámci majstrovstiev nastúpil s vozid
lom Volkswagen Golf G 60-4x4. Hoci 
v treningu obsadil 4. miesto, preteky 
nedokončil. V prvom kole zistil 
poruchu turbokompresora, a 

vzhl'adom na zmluvu, podl'a ktorej 
nemôžu mechanici zasahovať do 
opráv motora, musel z pretekov 
odstúpiť. 

14.·14.6. Trier v Nemecku. Na 
preteky majstrovstiev Európy do 
vrchu opäť nastúpil na Volkswagene 
Golf F 60-4x4. Tentokrát uspel a v 
absolútnom hodnotení skupiny A 
skočil na 4. mieste. 

6.·7·6. - Havírov - majstrovská 
ČSFR na okruhoch. Ešte nadránom 
z piatku na sobotu mechanici skladali 
v Devínskej Novej Vsi prevodovku. O 
6°0 hod. však boli v Havíl'ove a o 1 0°0 

Jozef Studenič už na SUZUKI 
SWIFT nastúpil na tréning. A 
dosiahol najrýchlejší čas. Preteky? 
Tie skončil na prvom mie~te a 
zapísal body do majstrovstiev CSFR. 

Najbližší program: 
27.-28.6. - Ustí nad Orlicí 

4.-5.7. Potenza (Taliansko/ 

18.-19. 7. Sestrier /Taliansko/ 

pk 

Veril' a dúfal' 
V nedel'u 14.6.92 nastúpil Vojto 

Lednár v Prešove na maj
strovstvách ČSFR s medzi
národnou účasťou, na štart pretekov 
s dobrým časom z tréningu. /druhé 
miesto/. V sobotu bolo sucho, v 
nedel'u začalo pršať. Pršať a počas 
pretekov doslova liať. Hlavný rozhod
ca chcel preteky skrátiť, riadite l' 
pretekov nedovolil. 

Vojto po štarte tretí sa predral na 
prvú pozíciu. Mal už 23 sekundový 
náskok pred druhým nie ko 1'
konásobným majstrom republiky, 
lmrom Majorošom z Prešova. Aj v 
poslednom šestnástom kole. Až do 
výjazdu z !'avej, vel'mi rýchlej 
zákruty ... 

Nik ešte dnes nevie presne 
povedať, ale ... nasledoval pád. Pád 
a let Vojta do nechránených 
zvodidiel. 

Previezli ho do prešovskej nemoc
nice. Tam dokázali "urobil'' iba pravú 
nohu /fraktúra predkolenia/. Chrbticu 
... tú sa pokúšajú zachrániť v košickej 
fakultnej nemocnici. Ako? Je príliš 
skoro chcieť závery. 

Iba veriť a dúfať. 

pk 



Dam kultúry 
Dúbravka 

~·· ,.~ T 
4.7. o 19,30 vystúpenie folklórnych 

s'kupín z Horehronia a Uptova 

19.7. o 10,00 Divadelné predstave
nie pre deti Šašo rozprávky 

23.7. o 19,30 Koncert bratislav
ských punkových kapiel 

24.7. o 19,30 Spoločné vystúpenie 
folklórnych súborov Technik 
a Umbria z Talianska 

25.7. o 18,00 Na Záhorí býva 
veselo pri dýchovke -
komponovaný program pred 
Domom kultúry Dúbravka 

26.7. o 10,00 Zábavné pásmo pre 
deti 

Inzertné 
rubriky 

01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 ·rozličné 

1· 01· KÚPA 

• Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky Slovenského 
štátu. č. t. 822 956 

l 02 ·PREDAJ . 

• Predám detské ošatenie od O - 1 
roka. Tel.: 776 006 

• Predám hlboký kočík bordovej 
farby /Liberta-Trojkombinácia/, 
detskú vaničku, kožušinový fusak, 
deku na kočík, detské ošatenie do 
1 roka . Cena dohodou. 

Tel.: 776 508. 

e Predám práčku TATRAMAT MINI 
245 za 5000,- Kčs . Tel.: 778 841 

• Predám fotoaparát Ľ.ubite l' 2, 
Šárovský, Na kaštieli 12, ONV. 

• Predám detskú drevennú 
postiel'ku . Cena 500,- Kčs. 
Ebringerová Ol'ga, Záveterná 3 

• Predám hl. šuštiakový kočík 
kárový a dve bugyny. Adresa: 
Viera Nováková, J. Smreka 14, 
DI;'JV. 

NOVOSEL spol s r.o., správa bytového a energetického fondu, 
ul. M. Marečka č. 6- 1 posch., 841 07 Bratislava 

Pondelok 

Utorok 

Streda 

STRÁNKOVÉ HODINY 
800-1800 

8001530 

800- 1530 

št v rt o k nestránkový 

P i a t o k 8°0 - 13°0 

NOVOSEL spol. s r.o.- telefón 77 9312 

PORUCHY· HAVÁRIE vody ,elektriny ,plynu,výtahov ,antén ... 

nepretržitá služba 24 hodín 

volajte : 72 40 40 

PORUCHY VÝŤAHOV v pracovné dni hláste na tel.č. 781315 

mimo pracovné dni na tel.č . 72 40 40 

NOVOSEL spol. s r.o., správa bytového a energetického fondu ONV, 
M.Marečka č . 6, Bratislava 

LETNÁ ODSTÁVKA TEPELNÝCH ZDROJOV 
Správca bytového a energetického fondu v Devínskej Novej Vsi oznamuje 
užívatel'om bytov, že za účelom vykonania pravidelných letných prác 

. technologického zariadenia na tepelných zdrojoch kotolní a výhrevní v 
správe našej firmy, bude odstavená TÚV v dňoch od 29.6.do 12.7.1992 

• Predám elektr. pokladňu OK. 
- Tel.: 777 973 /po 18 hod./ 

l 03 • VOtNÉ MIESTA 

• Polhohosp. družstvo Devín v 
D.N.V . príjme do živočíšnej 
výroby: 

l 

dojičky, 

ošetrovateľov hospodárskych 
zvierat /krm ičo v/ 
údržbára /podmienka platný 
zváračský preukaz/ 
Informácie na tel. č.: 775 862. 

04- SLUŽBY 

otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

!iij~~ij#, ~~~ť#j~~ 
• zelenina a ovocie 
• trvanlivé potraviny 
• semená kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19. 00 

sobota : 7.00-14. 00 

• Oprava automatických pračiek 
TAMAT, TATRAMAT rýchlo, 
spol'ahlivo, so zárukou. 

Tel.: 845 789. 

• Hl'adáme dve predavačky do 
stánku s ovocím - zeleninou a 
potravinami. Tel.: 617·58. 
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Konzorcium 

ANVIKO 
porovnícke a zabíjačkové 

špeciality 
P•v(n • Kr•m•ľská 122 

utorok - nedera 
11" • 24°0 hod. 

Kapacita 40 miest vo vnútri 
40 miest na terase 

svadby, promócie, 
spoločenské udalosti 

tel. 777 330 

• Vyhotovujem kn ihárske práce 
všetkých druho.v. Tel: 779 826 

• Zhotovujem videozáznam 
všetkých událostí. Tel: 775 391 

• Oprava elektrických bojlerov. 

Tel. : 239 527,220 005. 

l 05 ·BYTY 

• Vymením 1-izbový družstevný byt 
v ONV /omietky, balkón, 2. pes

chod ie/ za 3~izbový . Rozdiel 
doplatím. 

Tel.: 776 135 od sD0 - 1430 hod. 

l 08 • ROZLIČNÉ 

• Uvol'ním za odstupné železn ičný 
pozemok na záhradku pri potoku. 

Tel. : 775 286. 
Po 19°0hod. 

Knižnica 
lstrijská 6 

otvorené 

pondelok: 16°0 - 19°0 

streda: 1 sD0 - 19°0 

piatok: 16°0 - 19°0 

BELLEZZA 
DROGERIA • PA~FUMERIA 

ISTRIJSKA 80 
841 07 BRATISLAVA 

22 druhov lakov na nechty 
30 druhov farebn9ch odtieňov 
rúžov 
čisté kolagény proti vráskam 
krémy s rastlinn9mi extraktami 
pondelok-piatok 12°0 

• 19°0 

sobota 8°0 
• 16°0 

Prfdte - presvedčte sa 
Len kvalita a spokojnosf 

UNI-MIX 
SKLO-HRAČKY 

na lstrijskej ul. - bunka oproti pošty 

Vás poZýva a ponúka: 

• sklenené poháre od 8.- Kčs 

• sklenené džbány od 140.- Kčs 

• hračky 

Atraktívny 
tovar 

z dovozu 
• bavlnené tričká ty Triangel 

• elastické tričká 

• plážové komplety 

• dámske blúzky tvaru A 

• šlapky k vode 

• detské letné šlapky v 
7 farbách rôznej vel'kosti 

• športová pánska obuv 

Kvalitný materiál - pestré 
farby 

v DEVEXE nad poštou 

tiež 

• ponožky 29.-

• dámske nohavičky 23.-

• pánske slipy 23.-

• tričká 55.- 85.-

• balónové nohavice 126.-

• šilty /proti slnku/ 29.-

A G R O S T A V Spoločný podnik Galanta 

Ponúka voľnú kapacitu remesiel pre rok 1992: 

-práce HSV 
- elektroinštalačné práce 
- vodoinštalačné práce 
-inštalácie ÚK 
- klampiarske práce 
- stolárske práce 
- podlahy z PVC 
- tepelnoizolačné práce 
- živičné krytiny 
-výroba OK 
-montáž OK 
- armovačské práce 

VYSOKÁ KVALITA-SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA-PRÍSTUPNÁ CENA 

je zárukou našich ponúkaných prác 

informácie: smer. č. 0707 
tel.: 54-33 alebo 56-51 až 4 

kl. 18, 11' 38 

Mini 
Devínskeho Expresu 

zdarma 
Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať 

inzerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo h fadáte a adresu, alebo telefónne 
číslo, kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu 
realizovať. 
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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI 
SRDEČNE VÁS P02Ý VAME DO 

NOVOOTVORENEJ SAMOOBSLUŽNEJ PREDAJNE 

POTRAVÍN, ÚDENÍN A DROGÉRIE 

NA SÍDLISKU KOSTOLNÉ, UL. l. BUKOV ČANA 
(PRI ŽELEZNIČNEJ TRATI) 

OTVÁRACIE HODINY: PO- PI 630 - 19°0 

so 630 - 13°0 

NE 8°0 - 12°0 

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU. 

' ÚDRŽBA & OPRAVY " 
WC- BATÉRIE- KOHÚTIKY- ODPADY· 

EL. ZÁSUVKY • ZVONKY - OKNÁ - ZÁMKY 
Rýchlo - sporahllvo - lacno 

aj soboty a nedele 

Antonrn Pašek 'im' 761 883 

Záhradkárom, vinohradníkom ponúkame napínací 
pozinkovaný drôt$ 2,8 mm. Tel.: 775 275 

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 

v našom časopise 

1 písmeno- obyčajná sadzba (vrátane čiarok, med
zier a pomlčiek) = 0,50.- Kčs 
1 písmeno- polotučná sadzba (vrátane čiarok, 
medzier a po mlč ie k) = 1.· Kčs , 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. · · 
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% 

Zlavy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení -10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 15°0 do 
19°0 hod . 



Olympiáda 
V dňoch 16.-17. júna 92 sa 

uskutočnila v Devínskej Novej Vsi 
športová olympiáda žiakov 
základných škôl. 

Tohoto prvého ročníka sa 
zúčastnilo takmer 300 detí prvých až 
ôsmych ročníkov. 

Do uzávierky čísla sme dostali 
výsledky žiakov 5.-6. ročníkov -
mladší žiaci a 7.-8. ročníkov -starší 
žiaci. 
H - ZŠVHorova 
B1 - Z$ Sukovčana 1 
B3 - ZS Sukovčana 3 
ATLETIKA 
Mladší žiaci 
Beh na 60 m 
1 . M. ZVonek s, -
2. E. ~tranovský s, -
3. M. Stefek S3 -
Skok do dial'ky 
1 . M. Albert H -
2. M. Budinský H -
3. L Martoň s, -
Hod kriket. loptičkou 
1. J. Ružovie s, -
2. l. Nedoba s, -
3. R. Lisal H
Beh na 1000 m 
1 . P. Géci S3 -
2. M. Bachna s, -
3. J. Horváth S3 
Starší žiaci 
Beh na60 m 
1. O. Pochy!'ť S3 -
2. B. <,>ombás S3 -
3. B. ~imkovič s, -
3. M. Durovič S3 -
Skok do diaľky 
1 . O. Pochy~ S3 -
2. B. Gombás 83·-
3. M. Chovanec H -
Hod greanátom 
1. J. !Sá lna s, -
2. B. ~imkovič s, 
3. M. Durovič S3 -
Beh na 1500 m 
1 . M. Kravárik S3 -
2. M. Miščí S1 
~·P. BalážH 

9,25 
9,4 s 
9,6s 

380cm 
378cm 
373cm 

44m 
42m 
41 m 

3,35 min 

7,9s 
8,1 s 
8,2 s 
8,2 s 

494cm 
488cm 
481 cm 

46,5m 
45,5m 
44,7m 

5: 25min 

Stafetoyý beh 4><250 m - mladší a 
starší žiaci. v 

V oboch vyhrali družstvá ZS 
Bukovčana 1 · 
Beh na60 m 
1. J. Ambrová - S3 -
2. B. Lovásová - s, -
3. l. Balážová - s, -
Skok do dial'ky 
1 . Vavríková H -

9,05 
9,1 s 
9,1 s 

400cm 

Objednávací lístok 

2. Jonášová H - 388cm 
3. Bundová H- 373cm 
Hod kriket. loptičkou 
1 . M. Arpášová s, - 42m 
2. M. Kostrnová B1 - 38m 
3. M. Groszová S3 - 34m 
Beh na500 m 
1. J. Ambrová S3 1:40 min 
2. L Baánová s, 
~. A. Boroviaková s, v 

Stafetový beh - 1 . miesto Z5 
Bukovčana 1 
Staršie žiačky 
Beh na 60 m 
1. Z. Arnbrová S3- 8,9s 
2. L Hu lanská H - 9.0s 
3. G. Rudavská s, - 9,1 s 
Skok do dial'ky 
1. Z. ~brová S3 - 425cm 
2. K. Cierna S3 - 414 cm 
3. J. Sliacká S3 - 410cm 
Hod kriket loptičkou 
1. Z. Zemanová H - 42,5m 
2. J. Ch renková H- 40,5m 
3. E. Topošová H - 40m 
Beh na 800 m 
1 . J. Sliacká S3 - 2:35min 
2. K. Krčmová S3 
3. N. Jurčáková s, 

~ Krížovka l] 
Tajnička z minulého čísla : 

Devínska Kobyla, Sandberg. 
Z tých, ktorí zaslali správne 

vylúštenú tajničku sme vyžrebovali · 
Pavla Matúšková, lstrijská 33 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

1 2 3 4 5 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
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Štafeta 4><250 m - 1 . miesto ZŠ 
Bukovčana 3 

vYbíjaná 

mladšie a staršie žiačky - obe 1. 
miesta ZŠ Bukovčana 3 

Futbal 

mladší žiaci- Bukovčana 1 "B" 

starší žiaci- Horova "A" 

Stolný tenis 

mladší žiaci 

1. H 

2. M. Polák S3 

3. R. Banvásll S3 

starší žiaci 

1 . M. Kovár S3 

2. O. Pochylý BJ 
3. M. Ďurovič S3 

Basketbal 

starší žiaci 

1. ZŠ Bukovčana 3 

Michal Jankovič, Záveterná 15 

Mária Belešová, Pieskovcová 17 

Vecné ceny si môžu prevziať u 
sponzora krížovky v kvetinárstve 
BEGRA na lstrijskej ulici. 

Dnešnú krížovku sponzoruje 
priemysel KATKA na lstrijskej ulici. 

7 8 9 10 11 12 

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 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

Korenie života 

• Strašné! predstav si, toho 
Makovičku nemožno podplatit) 
-On je taký poctivec? 
• Nie, tol'ko pýta 

V istom závode vyvinuli nový 
automat, ktorý aj hneď dali do 
prevádzky: vhodí sa doň koruna a 
vypadnú dve koruny. Po roku ho 
však museli zastaviť, prišli na to, že 
nie je rentabilný. 

Predseda vlády Ľubomír Štrougal 
bol operovaný na prostatu. Pri 
prepúštB.ni z nemocnice sa dôverne 
obrátil na primára: 
- Pán primár, budem ešte môcť 
milovať? 

- Už len Sovietsky zväz 

Vodorovne: 

A.ŠPZ okresu Olomouc • s t r e d 
tajničky ·ukazovacie zámeno. 
S. Krstný -venuj. C. Sibírska rieka
prvá časť zložených slov s 
významom choroba - názov . 
podradbvacia spojka. D. Meravejú. 
najvyšší germánsky boh -robil česť. 
E. Hrdze po česky - k o n i e c taj 
n i č k y - česky názov pre rastlinu 
zbehovec. F. Základná myšlienky · 
biliardová palica zárodok 
živočíšneho mláďaťa. G. 

Staroegyptský boh slnka -
podšívková látka - kraj na východ
nom Slovensku - športová skratka. 
H. Okraj- šípový jed. -l. Okademická 
skratka - z a č i a t o k t a j n i č k y 
- predložka. 

ZVISLE: 

1. Čidlo zraku - základt~á číslovka· 
klan. - 2. Skratka dÍžkovej miery -
hamovka - chem.značka kryptonu.-
3. Vrkoč po česky- zápor- existujem. 
4. Značka elektrospotrebičov- česká 
rieka- meno spisovatel'a Šándora. 5. 
Druh číselnej lotérie- rab. 6. Žila po 
madarsky -daj odkaz- ŠPZ okresu 
Karlovy Vary. 7 . Čínske ženské 
meno - hnetie - ktorý.- 8. Tvrdé 
tropické drevo -vyzuj -9. Ukazovacie 
zámeno -výbežok - pracujú na poli. 
1 O. Chlapčenské meno - riedka 
bavlnená tkanina - slabý vietor - 11. 
Príslovka miesta - brucho - apriórny 
umelý jazyk. 12. Žrd' na voze - har

monia- otrava. 

Pomôcka: 6. Ér. 

d 
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29.-30. týždeň 

one!i v či&le 

• Kultúrne leto '92 • O skládke 
odpadov • Chorvátsky festival 
• z rokovania miestneho 
zastupite l'stva • Inzercia -
ponuka voľných miest 

Vážení 
čit:at:elia 

Je tu čas prázdnin, čas 

dovoleniek . A leto ako sa patrí 
nadiel'a slnečných lúčov viac ako si 
mnohí želajú. Putujeme za vodou, 
hl'adáme kúsok tieňa, hasíme 
smäd. 

Minulý víkend sme si pripomenuli 
v susednom Devíne počiatky našej 
kultúry na celoslovenských 
oslavách Cyrila a Metoda. Našli 
sme si kúsok času pre duchovnú 
kultúŕu. času, venovanému 
duchovnej obrode, nie je nikdy 
nazvyš. Vráti sa nám i národu, 
ktorého úroveň rastie úmerne s 
ochotou venovat'duchovnej kultúre 
časa i priestor. 

V bývalej Juhoslávii neutíchajú 
zbrane, tečie krv, zomierajú 
nevinní. U nás sledujeme televíziu 
a boj politických strán o moc 
pohodlne usadení v kreslách. 

Prezidenta sme si nezvolili ani v 
dvoch kolách a vôbec nás to 
nevzrušuje. Kandidáti sú utajení. 
osobnosti sa vraj rodia . U nás sa 
rodia samé malé deti. Väčšina ich 
aj dospeje do zrelosti. Len tí 
Prezidenti sa rodia akosi t'ažšie. 

Keby sme tak mohli rozhodovat' 
aspoň o svojom. Susedské vztahy 
rieši právo. V susednej dedine si 
VŠak môžu postavit' aj atomovú 
elektráreň. A vy - my si môžeme 
Slobodne šetrit' na protiatómové 
kryty. Ved' je sloboda. 

Takže čas prázdnin je predsa len 
vyplnený. 

Užite ich v pohode. 
Vydavateľ. 

DEVínsky 
EXpres 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

10. 7 . 1992 Ročník: ll. Číslo: 14. Cena: 2,50 Kčs 

Pl'ázdniny 

V našej tlačiarni využijú letné dni na 

drobnú rekonštrukciu. tento čas 

využije aj redakcia Devínskeho Ex

presu na dovolenku . Pred 

dovolenkou vyjde č. 16. v piatok 7. 

augusta. Ďlašie číslo 17. vyjde 

potom až v piatok 11 . septembra . 

Prosíme preto čitatel'ov, aby svoje 

príspevky, inzerciu orientovali do 

dovolenkového čísla · /7.8.92/, 

ktorého uzávierka bude 31 . fú la. 

Polícia 
pál .. a 

Správa kriminálnej polície Bratislava 
sa na obyvatel'ov Devínskej Novej vsi 
obracia so žiadosťou o pomoc pri 
zistení totožnosti neznámeho muža, 
ktorý bol dňa 31.5.1992 v nočných 
hodinách zrazený nezisteným vodi
čomna ceste medzi Devínskou Novou 
Vsou a Bratislavou. 

Ide o muža vo veku asi 30-40 rokov, 
vysokej štíhlej 175 cm postavy, ktorý 
mal tmavohnedé vlasy, zelenohnE?dé 
oči , oválnu tvár, rovný nos a mal64 kg. 
Na sebe mal oblečené riflové 
nohavice modrej farby, modrofialovú 
riflovú koše l'u, čie my opasok s kovovou 
prac kou. 

Vzhladom na to. že doteraz 
vykonanými opatreniami sa 
nepodarilo zistiť totožnosť mŕtvoly 
neznámeho muža, obraciame sa na 
občanov, ktorí by mohli o ňom podať 

O.festlllale clwrllálskej kutúry píšeme 11a 3. stra11e. 

nejaké informácie nech to oznámia 

na MO PZ Dúbravka tel. 761 361, alebo 

no číslo 158 

-jp-

Správa kriminálnej polície Bratis
lava sa obracia na občanov so 
žiadostbu o pomoc pri pátraní P? 
nezvestnej 11·ročnej Soni MA TI
KOV EJ, bytom Bratislava, Homo· 
lova ulica 25. Menovaná dňa 
15.6.1992 v popoludňajších hodi· 
nách odišla z domu, odvtedy sa 
nevrátila a nepodala o sebe žiadnu 
správu. Doterajším pátraním bolo 
zistené, že bola videná u niektorých 
svojich známych v Devínskej Novej 
Vsi, ktorých občas navštívila, a je 
pravdepodobné, že sa môže u nich 
zdržiavaf. Akékol'vek poznatky o 
pohybe a pobyte nezvestnej Soni 
MATÍKOVEJ môžete oznámit' na MO 
PZ Dúbravka alebo na číslo te lefónu 
158. -jp-

Kultúrna 
leto '92 

Kultúrne stredisko v Devínskej 
Novej Vsi bude aj tohto roku 
pokračovat'v tradícií kultúrneho leta. 

Otvoril ho FESTlV AL CHOR· 
VÁTSKEJ KULTÚRY v dňoch 27. a 
28. júna. 

Ďalšie budú vystúpenia folklórnych 
súborov vždy v nedel'u {každých 14 
dní/ od 17"0 hod. v kultúrnej záhrade 
/lstrijská 4/. 

19. júla - sa predstavia folklórny 
súbor SEZANKA a detský 
folklórny súbor BEZÁČIK ·z 
Bratislavy. 

2. augusta - nás navštíyi folklórny 
súbor KOPANICIAR z 
Myjavy 

16. augusta -sa pre~staví folklórny 
súbor SKALICAN zo Skalice 

30. augusta- vy~túpi folklórny sú?or 
HRADISTAN z Uherskeho 
hradišta. 

V prípade nepriaznivého počasia 
budú vystúpenia vo vel'kej sále 
kultúrneho strediska na lstrijskej ul. 
Č.2. 

Podl'a možností a záujmu bude · 
pred alebo po vystúpeniach vyh
radený čas a priestor pre vysjúpenia 
iných súborov. 

Organizátori srdečne pozývajú 
všetkých milovníkov folklóru. 

ž š 



Z radnice 
Z rokovania miestneho 

zastupite lstva 

e l. Modrovičovi zanikol nárok na 
poslencký mandát vo volebnom 
obvode č. 3 /Podhorské/. Záko
nom predpísaný sl'ub za tento 
obvod zloži l a je poslancom Ing. 
Dezider Pancza. 

• Miestne zastupitel'stvo schválilo 
použitie čiastky 3,7 mil. Kčs z 
celoročnej poplatkovej povinnosti 
firmy Volkswagen na úpravu 
vonkajšieho vzhl'adu budov 600 
bytov s príslušenstvom na ul. J. 
Jonáša . Tiež schválilo čiastku 
25% z celoročnej poplatkovej 
povinnosti firmy Volkswagen 
splatil' do konca l. štvrt'roka 1993. 

• Firma Novosel spravuje 1327 
mestských bytov. Miestne za
stupitel'stvo schválilo návrh 
rozpočtu tohoto bytového a 
energetického hospodárstva. 
Zatial' vyrovnaný rozpočet /s 
dotáciami/ predstavuje čiastku 18 
miliónov 954 tisí korún na obdobie 
druhého polroka 1992. 

• Za velitel'a miestneho 
dobrovol'ného požiarneho zboru 
bol zvolený Jozef Dzurilla. 

• Do funkcie meistenho kontolóra 
bol zvolený a menovaný Ing. 
štefan Tóth. 

• Do funkcie architekta mestskej 
časti bola zvolená a menovaná 
Ing. arch. Eva Vargová. 

/' 
Na linka 

.. ad akcia 

• Na terase ul. M. Marečka je 
hromada predavačov zeleniny. Sú 
tam od skorého rána a ... Ked'tak 
potrebujú íst' ·na WC, ktoré 
sociálne zariadenia využívajú? 
Alebo chod ia len tak poza roh? 

PV 
• Nič ma tak nevyvádza z 

rovnováhy ako opät' nastolená 
"fl'aškiáda. " To skutočne nik nevie 
príst' na systém vyhpvujúci 
všetkým. Veď ktosi ho spôsobuje 
a bmká na nervy predávajúcim i 
kupujúcim. 

vh 
• Neviem kto je kompetentný, ale 

zabezpečenie prepravy obyva
tel'ov ONV by malo ležat' na srdci 
aj miestnej radnici. Spoj 121 by 
mal premáva!' aj v sobotu a 
nedel'u. Myslím, že sme o tom 
čítali aj v Devexe, ale nik 
nereagoval ani neodpovedal, či 
bude alebo nemôže byt'?! 

rb 
• S tými električenkami to v 

skutočnosti nie je normálne. Tak 
konečne sa začali predáva!' v 
Devínskej v Devexe a nemuseli 
sme ani cestova!' do mesta, ani 
vyčkáva!' rady. 'Teraz sme sa 
vybrali opät' a stovky sa nás 
vracalo bez električeniek lebo to 
vraj súkromníkom zobrali. A na 

• Novým zástupcom starostu, s 
účinnostou od 1.9.1992 bude 
Alojz Moravec, ktorého zvolili z 

troch kandidátov. 
Od tohto termínu bude odvolaná, 

na vlastnú žiadost' , Ing. Anna 
Krížová. Do nástupu nového 
zástupcu je poverená vykonáva!' 

túto funkciu. 

• Firma Stabil odkúpila od 
pôvodných majitel'ov v DNV l na 

sídlisku Podhorské/ pozemky l 
cca 23 tisíc m2

/. kde chce 
realizova!' individuálnu bytovú 
výstavbu pre vysoko solventných 

zákazníkov. 

• Miestne zastupitel'stvo zobralo na 

vedomie informáciu k návrhu 
umiestnenia skládky škváry a 
popolčeka, ktorá je navrhovaná v 
rozpore s uznesením Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti ONV 

a podporilo zriadenie petičného 
výboru v zmysle znenia zákona č. 

85/90 pod záštitou poslanca 

mestského zastupitel'stva F. 
Granca. 

• Miestne zastupitel'stvo schválilo 
návrh doplnkov a zmien 

organizačného poriadku samo

správy mestskej časti ONV, ktoré 

upravujú postavenie jednotlivých 

orgánov. 

pošte tiež nemali. To skutočne v 
tejto našej gubernii si robí každý 
čo chce? A miestny úrad nič? 

bv 

Keď počujete 

DENOVA 

• Zabezpečuje správu parkov, leso

parkov, miestných komunikácií ll. 

a IV. triedy, detské ihriská a 

verejné priestranstvá, všetko 

miestneho významu. 

• Zabezpečuje odstraňovanie 

tuhého nespalitel'ného odpadu. 

• Zabezpečuje údržbu detských 

ihrísk. 

• Ukviduje nelegálne skládky. 

• Zabezpečuje údržbu a opravy 
zariadení, ktoré sú majetkom 

mestskej časti Devínska Nová 

Ves, alebo sú v jej správe. 

• Zabezpečuje údržbu a opravy 

telovýchovných zariadení v 

správe mestskej časti . 

• Zabezpečuje odvoz a likvidáciu 

vrakov motorových vozidiel. 
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Okienko 
mestskej 
polície 

z prehl'adu zásahov od 19.6. do 
2.7.92 sme vybrali 

20.6. - Na trhovisku na terase 
zrušili nepovolený predaj a 
uložili blokovú pokutu 50,
Kčs. 
V kameňolome pri srdci našli 
toxické látky- toluen. 
Na ul. J. Jonáša riešili dvoch 
podnapitých občanov, rov
nako pochod ili podnapití 
občania na lstrijskej ulili. 
V reštaurácii Sandberg na 
Slovinci ešte o 03° 0 hod . 
hlučnou zábavou rušili nočný 
kl'ud . 

21.6. -V ch ráne nej krajinnej oblasti 
boli motorové vozidlá ŠPZ -
BAY 75-42 a BAP 44-92. Ich 
majitelia zabudli na zákaz 
vstupu. V reštaurácii 
Sandberg bolo opä!' otvorené 

Straky v chatách 
Nevítanú návštevu vo svojej 

chate nachádzajúcej sa v chatovej 
oblasti na Devínskej ceste mal jej 
majitel'. Tomuto sa tam násilne 
vlámal dlhoprstý zlodej a odcudzil 
mu plynový dvojvarič a tranzistor 
lntersound. podobnú návštevu vo 
svojej chate v tej istej lokalite mala 
jedna majitel'ka, ktorú poctil svojou 
návštevou zrejme fajnšmeker na 
víno. Ukradol jej nafukovacie 
matrace, spacie vaky, postel'né 
prádlo, plynový varič, tranzistor, 
rôzne potraviny a pri svojom od
chode nezabudol pri bal it' aj 50 litrov 
bieleho vínka. 

Granát v rieke 
Pri svojich potúlkach pri rieke 

Morava našli milovníci prírody 
neďaleko obce Gajary na brehu 
tohoto toku vyplavený nevybuch
nutý mínometný granát 
pochádzajúci z ll. svetovej vof\y. 
Naštastie s ním nemanipulovali, 
ale nález nahlásili príslušníkom 
pohraničnej polície. Títo o výskyte 
nebezpečnej munície informovali 
služobného pyrotechnika polície, 
ktorý sa postaral o jej 
zneškodnenie. 

Dlhoprstí autičkári 
V Devínskej Novej Vsi hlavne na 

sídlisku začala v poslednom 
období úradovať škodná- dlhoprstí 
autičkári. pocítili to viacerí majitelia 
motorových vozidiel, ktorým sa tam 
vlámali a odcudzili rôzne cenné 
veci značnej hodnoty. Zdá sa, že si 
začínajú čoraz viac trúfa!', pretože 
na ulici l. Bukovčana dokonca od
cudzili osobné auto- zn. Toyota 

po záverečnej. 

22.6. -riešili hliadky parkovanie na 
tráve a kontrolovali 
problémové lokality. 

23.6.- Okrem štyroch automobilov 
ktoré parkovali na trávnikoch 
a zrušenie nepovoleného 
predaja na terase našla hliad
ka mladého Róma s vel'kým 
množstvom toluénu 
určenému na predaj . Róma 
predviedli na miestne od
delenie v Dúbravke . 

24.6. - predviedli na miestne od
delenie ďalšieho Róma už 
pod vplyvom toxických látok. 

25.6. - Našli dva kufríky s dokladmi 
v záhradkárskej oblasti pri 
SZTS. Nájdené veci vrátili 
maj itel'ovi. 

26.6. - Rieši la hliadka hádku medzi 
trhovníkmi na terase ul. M. 
Marečka. 

27.6. • 2.7. - Riešili hliadky bežné 
priestupky porušovania 
parkovania , znečist'ovania 
verejných priestranstiev a 
kontra lova li vytypované 
lokality bez vážnejších pries
tupkov. 

eh 

corola XL patriaci jednej majitel'ke, 
čím jej spôsobili škodu v hodnote 
500 tisíc korún . Polícia by ~i mala 
na týchto autičkárov posvieti!' a 
klepnú!' im po prstoch . A nielen ona, 
ale i samotní majitelia by mali dbať 
na väčšiu ostražitost'. 

Neprišli na brigádu 

Parcelu susedného pol'no-
hospodárskeho družstva v Zohore, 
kde majú nasadené zemiaky, 
navštívili dvaja 22 a 25-roční 
mladíci z Púchova. No neprišli tam 
na brigádu, ale odcudzili 
družstevníkom 135 kg skorých 
zemiakov. No preda!' ich už nestihli, 
pretože boli policajtami zadržaní. 
Zlodeji putovali na policajný útvar a 
zemiaky boli vrátené družstvu. 

Zlodej v pivnici 

Nevítaného návštevníka vo 
svojej pivnici na ul. M. Marečka č. 
18 mal jeden majitel'. Zlodej sa 
pravdepodobne chystá na letnú 
dovolenku, pretože mu odcudzil 4 
spacie vaky, 4 nafukovacie lehátka, 
gumenný čln, sekeru a 4,5 m 
koženky . 

Neprišiel smútiť 

Parkovisko v umovom háji pri 
krematóriu navštívil neznámy host'. 
no neprišiel tam smúti!' za svojimi 
pozostalými, ale na mušku ~i zobral 
jedno zaparkované auto S 105 L. 
Bez násil ia sa tam vlámal a 
majitel'ovi odcudzil kožený kufrík s 
kalkulačkou, rysovacie potreby a 
osobné doklady všetko v hodnote 
4000 Kčs. 

-jp· 

Ili trieda: • 'V 6 3 · Pezinok "A" - LOB Devmska Nova es : 
vrc . 'k L 6'3 6·4 steiner - Jurc;;a . : ' : 

kačovič- Svarc 3,6, 0.6 
LU • • B 6·• 6'4 Chvíla - Jurc<:k ·, : '• : 

d\.Jrík - Gaspank 0.6, 4.6 
Ba •• k ' 6'1 6'2 
Al ·c·avá-Jurca ava • · · · 
st:iner, Bad\.Jrík- Gašp~rík, Svarc 2:6, 3:6 
Chvíla~H:•kačovič- Jurčak l. GaraJ 6:4, 6:4 
SfARSI ZIACI -
11. trieda: , , . , . . 
LOB De~ínska Nova Ves - S!av1a Pravn1k Bratislava 4:5 
Révay - Syarc 2:6, 1 :6 
strelník- Zoyic Milan . 2:6, 6:4, 6:4 
štefančík- Zovic Martin 1:6, 1:6 
strakavá- Jurčák~vá 6:0, 6:0 
Revay,_s;t_relník- Svarc, Beseda 1:6, 2:6 
MLADSI Z IACI -
11. trieda: , , 
Match ball Bratislava - LOB Devmska Nova Ves 9:0 
Ďurjančík - Alfoldy 6:1, 6:1 
Mamojka- Mihálik 6:1, 6:0 
Repák - Jurčák S. 6:1, 6:1 
Bilic- Pánik 6:0, 6:0 
Ďurjančík, Mamojka- Alfoldy, Mihál ik 6:0, 6:0 
Šabo, Šesták- Jurčák, Pánik 6:0, 6:1 

V čase festl!!alu cflorvátslcej lcultríry zrwítala do Devínslce.J aj talcáto 
nqfulcovacia atrakcia. Že mala ríspecfl u detí spedčí aj záujem ll pos
lerlný derí šlcolslcélw ro/ca. 

IN,.ERVIEW 
• ludovým autorom 

A. N. Šárovakým 

• Pred rokom sme v interwiev 
skončili s frázou "z ruky do 
úst", teraz to bude ako? 

"' Z úst do pera a viet. 
• ~eda píšete? 
"' Ano, nebojím sa už 30 rokov a 

eíšem a predávam. 
• Co ďalej? 
"' Radovému normálnemu občanovi 

sa patrí dalej čestne tvorivo 
pracova!'. 

• A hudba? 
"' Pri bežnom toku života sa mi zdá , 

akoby všetko iba same 
evergreeny, nádherné. 

• Máte anonymy po Vašom 
PUblikovaní? 

"' Denne a na každom kroku 
Pobehujú a nastrkujú sa. 

• ~o 5-tich knižkách ďalšie? 
"'Arto. Samozrejme. Literárna tvor-

ba je ako každá iná poctivá robota. 
• Aká je to teda práca? 
<6 Apolitická, nezávislá, dobrá, 

slobodná, v intenciách legisla
tívnych zákonov a nie pseudo
tradícií pouličných anarchií. 

• Ako slúži láska? 
<6 Ked' sex nepovažujeme za lásku, 

tak všetky lásky, vrátane k vlasti, 
podl'a peňazí. A tých nikdy nebolo 
dosti. Ak ich budem mat' navyše, 
ozvem sa po nátlakoch konečne 
prvý ja. Zatial' nepodlieham pod
vodným provokáciám a 
neobtažujem sa. 

• Čo politika? 
<6 Keby som mal vp lyvnú vysokú 

funkciu a moc, čo zdaleka nehrozí 
ani pri najmenšom, založil by som 
Spojené štáty európske. 

• Čo vydávate? Ako a kedy? 
"" Vel'mi pokročili pôvodné prózy a 

sú v apretovaní l. Hubová: 
červená šl'achta, ANŠ: 7 
polienok, ANŠ.: Kopance, vlastné 
autorské bájky. Sú už odsú
hlasené. 

kn 
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Skládka 
odpadu 

za humnami 
Neskutočné sa stalo skutočnostbu. 

Desiate zasadnutie mestského 

zasatupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy dňa 24.6.1992 

schválilo v 12. časti v Devínskej 

Novej Vsi v lok. č. 2 a.b/IV zúženú 

skládku inverzného odpadu v 

tažobnom priestore Tehelne a v 13. 

časti v Záhorskej Bystrici v lok. č. 

1 a.b/IV skládku škváry a popolčeka 

ako regulatíva rozvoja mesta. 

Za umiestnenie týchto odpadov v 

našej časti a ako dotknutej časti 

hlasovali poslanci i z Lamača, 

Dúbravky, Karlovej Vsi a Devína. 

Vážení spoluobčania takáto je 

skutočnost'. Presadenie týchto 

regulatív iniciovali Ing. arch. P. 

Beňuška, JUDr.F. Jánoš a Ing. A. 

Beleš, starosta v Záhorskej Bystrici. 

Vychádzajúc z ekologických 

skutočností je potrebné si uvedomil' 

vážnos!' dopadu tohto rozhodnutia v 

severovýchodnej časti od BAZ 

Bratislava. 

Preto voláme všetkých obyvatel'ov 

novej ale i starej Devínskej pod 

výzvu za č istotu ovzdušia a zákazu 

výstavby tejto nepremyslenej stavby 

- skládky popolčeka a škváry v 

dotknutej časti našej obce. V snahe 

čo najdôslednejšie uskutočni!' naše 

rozuhodnutie uskutočníme petičným 

l[ýborom akciu proti tejto stavbe, aby 

sa o nej dozvedeli aj občania 

Záhorskej Bystrice . 

Prosíme predstavitel'ov firmy 
Volkswagen, technikov a robotníkov, 
priložte svoj podpis k našej výzve. 
Upozorníme pána starostu obce 
Marcheg v Rakúsku o zámeroch 
tejto skládky v blízkosti ich chotára a 
štátnych hraníc. Vyzývame všetky 
spolky /chovatel'ov, záhradkárov, 
rybárov a po l'ovníkov/ na podporu za 
č isté prostredie. Pracovníci a 
obyvatelia tehelne Váš boj ešte 
neskončil , podporte nás v dobrej veci 
- veď konštatujeme , že pán Jánoš 
nás klamal, keď povedal, že sa 
postará, aby sa odpad do blízkosti 
obydlí nevozil a teraz sa predal v 
Záhorskej Bystrici . 

Veríme, že sa nám podarí zabráni!' 
tejto stavbe. upozorňujeme na 
porušenie predchádzajúcich roz
hodnutí Miestneho zastupitel'stva a s 
plnou dôslednostbu budeme 
iniciovať odstúpenie Ing. arch. P. 
Beňušku a JUDr. 'F. Jánoša z funkcií 
námestníka primátora. Trváme na 
dodržaní predchádzajúcich roz
hodnutí poslancov Miestneho 
zastupitel'stva a nie ich klamanie 
rôznymi novými výmyslami. Touto 
výzvou ako poslanec dávam podnet 
mestskému kontrolórovi PhDr. 
Záhumenskému na kontrol ú položky 
rozpočtu mesta v hodnote 150 mil. 
Kčs na skládku odpadu /auto
remedúrou nie v katastri obce 
Záhorská Bystrica/ a 30 mil. Kčs na 
prípravu · projektu. Zároveň dáme 
podnet orgánom činným v trestnom 
konaní pre porušenie zákazu šírenia 
škod livín a zamorovania ovzdušia. 

Vážení spoluobčania , veríme, že 
sa nám podarí spoločne uchova!' 
čistotu ovzdušia v našej obci a jej 
okolí. Iniciatívne návrhy - podnety 
odovzdajte na Miestnom úrade u p. 
Ing . Krížovej, kde sa uskutočnia i 
prvé stretnutia o ochrane živo tného 
prostredia v našej obci. 

F. Granec 
poslanec MZ 

V auguste brJCle 115. llýročie založenia dobror>oľnélw požiarneho zboru 
ll Der>ínslcej No11ej Vsi. Už clnes možno llidieť !Jedľa požiarnej zbrojnice 
(pred radnicou) ručnrí llasičslcrí strielcačlcu z minulé/to storočia. 



[l ZOSOBÁŠILI SA l] 
Na Obvodnom úrade Bratislava IV.
matrika Devínska Nová Ves 

[l 

Miroslav Špergl a Helena 
Adamovičová 
Anton Tóth a Zdenka Tertinová 
Ing. Ján Ondrejka a Ing. Dagmar 
Kráľová 
Peter Navrata a Jana Fučíková 
Marián Kronauer a Jana 
Vrbovská 
Ľubomír Vittek a Edita Pokorná 

NAŠl JUBILANTI 

BO ROKOV 
Františka Klepochová 

l] 

[ [ ZÁPIS DETÍ l ) 
Alexandra Mikesková 
Adirana Kaiserová 
Patrik Kročian 
Lucia Esztergályosová 
Rastislav Švehla 
Monika Brídová. 
Veronika Zemanová 
Matej Kubica 
Lukáš Horváth 
Martina Csonková 
Zuzana Zemanová 
Daniel Pikna 

ODIŠLI 
Z NAŠICH RADOV 

pani Kronauerová 

Od apríla 
Ešte v apríli som sa objednala v 

ambulancii zubného lekára MUDr. D. 
Metkeho, lebo sa mi urobil na zube 
kaz. Sestrička ma objednala o me
siac, teda na máj. V stanovený deň 
som prišla a ... Na dverách ma vítal 
oznam, že MUDr. Metke neordinuje. 
/Bez vysvetlenia/. Tak som niekol'ko
krát telefonovala, až som sa doz
vedela, že opäť ordinuje . /Dva týždne 
telefonátov/. Sestrička ma, aj napriek 
upozorneniu, že som mala byť prijatá 
v máji, objednala na mesiac jún /zasa 
teda o mesiac/. Vraj termíny vol'né 
nie sú . V júni som sa na objednaný 
termín dostavila - do čakárne, kde 
ma opäť vítal na dverách oznam, že 

. pán doktor neordinuje. Sestrička ma 
objednala, akože inak, o mesiac - na 
júl. Myslíte, že sa mi podarí od apríla 
do júla dostať sa k zubárovi? 

s č 

Nezabudli ste? 
Ak náhodou v tomto mesiaci oslávite svadobné jubileum, tak vám chceme 

pripomenúť a poradiť, čo podl'a zvyklosti darovať: 

Zelená svadba je deň sobáša. jej 
symbolom je myrta v svadobnom 
venci. Bavlnená svadba sa oslavuje 
v deň prvého výročia. Manželia si 
vzájomne darujú vreckovky . 
Drevená svadba je deň piateho 
výročia. Manželia sa majú obdarovať 
dreveným talizmanom. Zinková 
svadba /6,5 roka/ pripomína, že aj 
sobáš sa musí občas vyleštiť ako sa 
leští zinok. V ten deň majú byť 
manželia voči sebe nesmierne 
nežní. Medená svadba po siedmich 
rokoch . Manželia si majú vymeniť 
medenú mincu alebo dar- zálohu pre 
budúce štastie. 

- Plechová svadba - po ôsmich 
rokoch. Manželia sa obdarujú 
lesklými kuchynskými predmetmi -
formami na múčniky, príbormi a pod . 
Ružová svadba pripadá na desiate 
výročie sobáša. V tento deň má 
manžel darovať manželke kyticu 
ruží. Niklová svadba - 12,5 roka 
varuje: Nezabúdaj na udržovanie 
svojho osobného lesku! Sklená 
svadba - 15 rokov. Vztahy medzi 
manželmi musia byť jasné a 
priezračné ako sklo, preto sa 
vzájomne obdarujú sklenenými 
predmetmi. Porcelánová svadba po 
20. rokoch manželstva. Hosťom sa 
má podávať jedlo na novej 
porcelánovej súprave. Predpokladá 
sa, že zo starej súpravy už nič neos
talo. Na striebornej svadbe /25 
rokov/ sa má zísť celé príbuzenstvo. 
Myrtový veniec je nahradený 
strieborným . Nový svadobný prsteň 
má mať aj striebornú ozdobu. 
Perlová svadba /30 rokov/ sym
bolizuje, že spoločne prežité roky na 
seba nadväzujú ako perly v 
náhrdelníku .. Žena má dostať k 
tomuto výročiu dar s perlami alebo 
aspoň s perlou , hoci aj umelou. 
Ľanová svadba sa slávi v deň 35 

4 

výročia . V tento deň sa darujú l'anové 
obrusy. Hliníková svadba /37,5 
roka / dokazuje, že sťastie 
manželského páru je trvalé. Rubí· 
nová svadba /40 rokov/ - svadobný 
prsteň má byť s rubínom - farbou 
lásky, vášne, ohňa. Zlatá svadba sa 
oslavuje po 50. rokoch manželstva. 
Zlaté prstene sa vymieňajú za nové, 
pretože ruky, ktoré nosili tie pôvodné 
sa zmenili. Diamantová svadba /60 
rokov/ je vyjadrením istoty, že nič už 
nemô)že roztrhať pevný zväzok 
medzi manželmi. Železná svadba 
sa oslavuje po 65. rokoch 
manželského života. Dary sa už 
nevymieňajú, lebo pre jubilanta je 
cesta do obchodu tažká. Kamenná 
svadba /6ť,5 roka/. Kto toto jubileum 
prežije bude vraj určite žiť ešte naj
menej 5 rokov . Blahodarná svadba 
(70 rokov/ sa má osláviť hostinou, ale 
striedmostozu, gratuláciami 
všetkých príbuzných. Korunová 
svadba pripadá na 75. výročie 
spoločného života vernosti a lásky 
medzi manželmi. Šťastní sú l'udia, čo 
sa toho dožijú. 

/rl 

••Kašt'álka•• 
využitá? 

Chátrajúci dom na bývalej Krasno
armejcov 17 tzv. "Koštälka" bol už 
neraz predmetom kritiky. Okrem 
toho, že je škoda takéhoto zaujíma
vého objektu, v ostatnom čase už oh
rozuje okolie možným spadnutím 
niektorých častí. Miestne zastupitel'
stvo na svojom ostatnom zasadnutí 
schválilo kúpu tejto nehnutel'nosti a 
bude sa zaoberať jej využitím. 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia : 
11. 7. - Milota, 12.7. - Nina, 
13.7.- Margita, 14.7. - Kamil, 
15.7. - Henrich, 16.7.
Drahomír, 17.7.- Bohuslav, 
18.7.- Kamila, 19.7.
Dušana, 20.7. -Ilja, 21.7 .
Daniel , 22.7. - Magdaléna, 
23.7. -.Oľga, 24.7.- Vladimír 

Program 
kina 

"" DEVIN 
Celovečerné predstavenia: 

vo štvrtok, v sobotu o 1945 hod:, 
v nedel'u o 1715 a 1945 hod. 

11.·12.7. HOOK USA MN č.t. 

16. 7. Tankový prapor 
ČES MN 

/Úspešná komédia z vojen
ského prostredia pätäesiatych 
rokov./ 

18.·19.7. Kučeravé dievča 
USA MP č.t. 

/Rodinná komédia v ktorej 
každý dostane čo mu patrí./ 

23.7. Dvojitý zásah 
USA MP 12 č.t. 

/Pomsta dvojičiek za vraždu 
rodičov. Hr. Van Damme 
šampion kick boxu./ 

Mládežnícke predstavenia: v 
sobotu o 1715 hod. 

11.7. HOOK USAč.t. 

18. 7. Kučeravé dievča 
USA č.t. 

Detské predstavenia: v 
nedel'u o 1515 hod. 

12. 7. BOLEK a LOLEK na 
DIVOKOM ZÁPADE 

POL. s.v. 

19.7. O ŽIVEJ VODE 
SLOV. 

POZNÁMKA: 

Vstupné na celovečerné a 
mládežnícke predstavenia je 
jednotné 10.- Kčs s vol'ným 
výberom miesta-
Detské predst.: deti 2,- Kčs 
dospelí 4.- Kčs. · 

s.t., č.t.- české alebo slov. 
titulky, 
č. v. , sv. v. -dabing. 

tel.: 775 104 

Chorvátsky festival '92 
J teda za nami. Najväčšie kultú~ne 

po~ujatie Devínskej Novej Vs1 -

ltúrnY sv1atok - IV. festival 
KU It ' chorvátskej ku u ry· 

Vd'aka neúna~n.ej snahe .a 
betavosti orgamzatorov pnprav11i 

~7. a 28. júna. bihatý progr_am n.ielen 
e našich obcanov. Pozvanka 1 pro-

pram festivalu, ako príloha 
gr • ky h • 
Krajanských .cho':"ats c. novm •• ~a 
dostali do vsetkych kraJin, kde ZIJe 
chorvátske etnikum. Takže okrem 
súborov z Madarska, Rakúska, 
Chorvátska prišli aj diváci a 
poslucháči z týchto krajín. 

Program v sobotu 27. júna začal 

ktoré ju pripravili. 

Jozef Markuš 
Predseda Marice Slovenskej 

Nedel'né ráno patrilo chorvátskej 
svätej omši. Popoludnie festi· 
valovému sprievodu ulicami 
gevínskej /Réžia a organizácia Žigo 
Simkovič/ a hlavnému festiva
lovému programu /scénar a réžia 
PhDr. Viliam Pokorný/ - vystúpeniu 
zahraničných i domácich a detských 
súborov. To však bolo treba vidieť a 
počuť. Takmer 500 účinkujúcich 
pripravilo 2000 divákom nezabud
nutel'né zážitky. 

Za všetkých nám o svojich dojmoch 

S(Jbor Rosiw z DePínskej Pystrípil J1 záJlere ]Jfllej častifestiPalu . 

konferenciou na tému "Kultúrny 
prínos Chorvátov pre západné 
Slovensko." /pripravil PhDr. Viliam 
Pokorný, organizačne Eva Šimko· 
vičová/. 

V tento deň zároveň otvorili výstavu 

povedal predseda Matice Slovenskej 
Jozef Markuš: "Prečo som prišiel na 
váš festival? Jednou z úloh Matice je 

pestovať porozumenie, lásku a pria
tel'stvo medzi národmi i národnos
tami. Slovenský a Chorvátsky národ 

F'o/klórna s kupina z ClwrPátskelw Grobu. 

"Chorvátsky odev". Oproti predchá
dzajúcim rokom bola bohatšia o nové 
Prvky- dvanásť kompletných krojov, 
samostatných prvkov oblečenia, det
skou kolískou, dvoma krajmi -darom 
Z Juhoslávie a ďalšími "drobnos
tami", ktoré priblížili tradície i 
bohatstvo l'udovej fantázie v odieva
ní. /Pripravi la Eva Šimkovičová/. V 
kronike výstavy sme prečítali : Vd aka 
za peknú výstavu a ochotné ruky, 

má mnoho spoločného v mentalite. v 
kultúre. História i súčasnosť slo
vensko -chorvátskych vztahov si za
sluhujú osobitnú pozornos!'. Som 
prvýkrát na tomto podujatí. Nedávno 
som sa vrátil z Chorvátska , prvýkrát 
v krajine, ktorá je vo vojne. Hlbšie 
som pochopil blízkosť našich 
osudov. 

A dojmy z dnenšého dňa? Prekra
čuje očakávanie nielen medzinárod-
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Hostiafestlr>alu (l> pmom racle sp rao a) pani Ry barié zo Zágrebu, starosta 
DNV Ing. M. Jurčák, predseda Matice slooenslcej Jozef Markuš, rlacllteľ 
odboru Mútlslerstva kultúry SR Já/l Čw>ojslcý s manželkou. 

nou účastou ale najmä kvalitou". 

Skutočne každý súbor prekvapil 
neopakovatel'nou atmosférou. Do
máci súbor Rosica okrem profe
sionálnej úrovne pripravil zážitok 
nezabudnutel'ný. "Čo sme my deti 
zavinili, keď musíme zomieral'', 
hovorí básnik Mate Kočiš . Toto 
dielko zhudobnil pán Gustav Be· 

ostatné prvky pre výstavu, manže
lom Grófovim za kompletné zaria
denie chorvátskeho domčeka /v 
kultúrnej záhrade/, sponzorom, kto
rí podporili festival, Semexu za pos
kytnutie výzdoby okrasnými 
drevinami ... 

Chorvátsky kultúrny spolok a 
spoluorganizátor Miestne zastupi· 

Sríbor. Rudar Raša z Clzomátslca pred radnicou. 

seda a za účasti autora textu ho 
predviedli na tohtoročnom festivale. 
To bolo treba počut' a vidiet'. Záver 
festivalu patril veselici, ktorej 
atmosféru vytvárala Veselá kapela. 

Festivalový výbor aj prostred
níctvom našich novín ďakuje všet
kým, ktorí ochotne poskytli kroje a 

teľstvo skutočne pripravili pre oby
vatel'ov Devínskej nevšedný kultúr
no-spoločenský zážitok. Vd aka im, a 
ako sa vyjadril predseda organizač
ného výboru Ing. P. čorej, i mnohým 
nemenovaným spolupracovníkom, 
ktorí prispeli k vydarenému priebehu. 

pk 

Detský follclómy s !Íbor Kobyllca z Devínskej. Deti z nonýc/1 sícll is lc 
nawičlli program v clwmáčtlne. 



Mini burza 
Devínskeho Expresu 

zdarma 
Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať 

inzerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo hl'adáte a adresu, alebo telefónne 
číslo, kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu 
realizovať. 

Inzertné 
rubriky 

01· Kúpa 
02· Predaj 
03 ·Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hľadá) · 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 ·zoznámenia 
08 ·rozličné 

r 

l 03- VOtNÉ MIESTA 

e NOVOSEL, spol s r.o., SPRÁVA 
BYTOVÉHO A ENERGETICKÉ
HO FONDU, M. MAREČKA 6, 
prijme do zam.estnania právnika, 
právničku -VS vzdelanie, prax v 
bytovej oblasti. 

• Pol'nohospodárske družstvo De
vín v DNV príjme ZOOTECHNIKA 
na farmu v Devínskej Novej Vsi. 

tel: 775 862. 

.. l ... o.1--K·Ú-~----l L .......... . • , • 04 - SLUŽBY 

• Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky Slovenského 
štátu. č. t. 822 956 

• Kúpim váhu decimálku /aj staršiu/. 
Tel.: 777 035 

l 02- PREDAJ 

• Predám postel' s uložným pries
torom a malý detský písací stôl -
rovnakej farby. Cena podl'a 
dohody. tel. do práce: 315 688. 

• Predám bordový menčestrový 
kočík Liberta - trojkombinácia, 
málo používaný. Cena dohodou. 

tel.: 776 953 

• Predám obklad - drevo - červený 
smrek- m2

- 200,- Kčs. 
Tel.: 776 973. 

• Predám stan pre štyri osoby. 
Tel.: 775104. 

• Predám jedálenskú sedaciu 
súpravu - drevomasív: stôl, 
stoličky, lavice s operadlom, lavice 
bez operadla, aj jednotlivo. 

Tel.: 216 216 

• Predám mahagonovú dvojdve-
rovú skriňu. Tel.: 776 833. 

otvorené až do 19°0 

Ovocie - zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

• zelenina a ovocie 
• trvanlivé potraviny 
• semená kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8.00-19. 00 

sobota : 7.00-14. 00 

• Stavebá firma ELÍZ Vám ponúka 

svoje služby. Tel: 776 822 

• Zhotovujem videozáznam 

všetkých udalostí. Tel. : 775 391. 

• Oprava elektrických bojlerov. 

Tel: 239 527,220 005 

• Vykonávame kvalitné maliarske a 

natieračské práce. 

Tel.: 711 964 večer . 

• Vyhotovujem knihárske práce 
všetkých druhov. Tel.: 779 826 
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--- Valverde di Cesenatico ---
!Taliansko/ 

7-dňové pobyty v hoteli s polpenziou 

Možnosti výletov do SAN MARINA, RAVENY, PESARA, FLOREN
CIE atď. 
Valverde di Cesenatico sa nachádza asi 15 km od RIMINI a leží 
priamo pri mori. Je to typické a talianské letovisko, ponúkajúce rušný 
život. 
Ubytovanie je v hoteli v blízkosti pláže v izbách s vlastnýrn 
opríslušenstvom. 
V cene za 7 -dňový pobyt je zahrnuté hotelové ubytovanie, 7x polpen. 
zia, úrazové poistenie. 

Termíny pobytov: 

18.7.-25.7.92 

25.7.- 1. 8.92 

Cena pre 1 osobu: 

5.550,- Kčs 

5,550,- Kčs 

Informácie: Cestovná kancelária HITKA, Považská 30, 
831 03 Bratislava- Tel.: 62040 

l 

• TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. F. 
CVečku 43 Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 
Nahlasovanie opráv po 17°0 

hod .. 

05- BYTY 

• Kúpirn, alebo vezrnem do pre
nájmu 1-2 izbový byt. 

Tel: 775 402- večer. 

l 08 - ROZLIČNÉ 
DEV EX 

• Máme sl'úbenú dodávku zaují
mavej obuvi pre deti, ženy, mužov. 
Prídte sa presvedčiť. 

Dom kultúry-
Dúbravka 

~·· t•~ T 
19.7. o 10,00 Divadelné predstave 

nie pre deti Šašorozprávky 

23.7. o 19,30 Koncert bratislav
ských punkových kapiel 

24.7. o 19,30 Spoločné vystúpenie 
folklórnych súborov Technik 
a Umbria z Talianska 

25.7. o 18,00 Na Záhorí býva 

veselo pri dychovke -
komponovaný program pred · 
Domom kultúry Dúbravka 

26.7. o 10,00 Zábavné pásmo pre 
deti 

Konzorcium 

ANVIHO 
porovnícke a zabíjačkové 

špeciality 
Dav(n - Kramaľská 122 

utorok - nedera 
11°0 

- 24°0 hod. 
Kapacita 40 miest vo vnútri 

40 miest na terase 

svadby, promócie, 
spoločenské udalosti 

tel. 777 330 

Atraktívny 
tovar 

z dovozu 
ebavlnené tričká fi Triangel 

eelastické tričká 

e plážové komplety 

edámske blúzky tvaru A 

ešlapky k vode 

edetské letné šlapky v 7 far
bách rôznej vel1<osti 

ešportová pánska obuv 

Kvalitný materiál- pestré farby 

v DEVEXE nad poštou 

tiež 

eponožky 29.-

edámske nohavičky 23.

epánske slipy 23.

etričká 55.- 85.-

ebalónové nohavice 126.-

ešilty /proti slnku/ 29.-

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno :~byčajná sad~ba (vrátane čiarok, med
zier a pomlc1ek) = 0,50.- Kcs 
1 písmeno- pol~~učná sadz~a (vrátane čiarok, 
medzier a pomlc1ek) = 1.- Kcs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknuť. 
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% 

Zlavy: Pri 5 a viacnásobnom uverejneqí. 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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od 15°0 do 
19°0 hod. 

' ÚDRŽBA & OPRAVY " 
WC - BATÉRIE - KOHÚTIKY - ODPADY -

EL. ZÁSUVKY - ZVONKY - OKNÁ - ZÁMKY 
Rýchlo - sporahllvo • lacno 

aJ soboty a nedele 

Antonfn Pašek 'mr 761 883 

KVETINÁRSTVO 

(bočná strana budovy ~oity) 
v Devínskej NoveJ Vsi 

Vám ponúka tieto služby: 

• Rezané, črepníkové a umelé kvety v älrokom 
sortimente 

.. :::1 
:: ·· • K~lce na vbtk~príležltostl · · 
:::1 .:) ~,:~::~JJJ)atula né, promočné, svadobn&, ';.: .. : .. 

1
1 

''1 ,. ·Vence a venčeky fil W 

· · :;: • ObJednávky s donáikou do domu :::ut:· 
Zdravka Jezber~vá :: ;: 

·.. Trnavská ul. 121 ::: .-;: 

l ~l "~ ... ·.:""""'""'·2.: . . :~ ... ~: .. ··,.,·::·., ::,:,',.:~ ..• ·.n.,=.:,-.·.e.~ .. ::~.:~-·.,n./,..,.,.,·:·e··o:·:~~,:.~:.::~, :.~.·.k·s· .··o,,·:· .. "''·,v-":.:~~.·. -·.o·.· .. ·. · .• · ,·.·, .·.:.,· .. · ·.·. ·,· .. ·.,····.' :·,:·::.J: .. , .·:.··, ·l·:·:·:·,:.Jf: .• ':.,/1··:·,):··, :·· ·,· ·,·~, :·,. :·:·, .• ':,:.:'.·:::·,: ~~ti ·~:· ...,.,__" :v::~ ftJ 

Záhradkárom, vinohradníkom ponúkame napínací 
pozinkovaný drôt <j> 2,8 mm. Tel.: 775 275 

Na kúpalisku, 
na dovolenke 

určite Vás pobaví 

Fotoslužba 
DEVEX 
ponúka 

spoločník, na krátenie dlhých dní 
a predlženie krátkych nocí 

žiadajte v stánkoch PNS 

7 

vyvolanie farebných a 
čiernobielych filmov 

vyhotovenie farebných a 
čiernobielych fotografií . 

fotografovanie spoločen
ských udalostí 

jediný na čiernobiele 
filmy a fotografie 

farebné fotografie 9x13 
za 7.- Kčs 

najlacnejšie 

najkvalitnejšie! 



Problém pani D.K.: Mám 
tesne po šesdesiatke. Vposled
nom období mávam sústavné 
bolesti v celej chrbtici spojené s 
vel'kou telesnou únavou a 
slabosťou. Lekár mi povedal, že 
je to vv dôsledku odvápnenia 
kostí. Co proti tomu možno robiť? 

Odpoveď: Preriednutie kostí 
/osteoporóza/ sa vyskytuje z 
mnohých interných príčin, 
najčastejšie však u žien po 
prechode, či už prirodzenom, alebo 
umele navodenom gynekologickou 
operac1ou. Okrem nepresne 
lokfl,lizovatel'ných bolestí v kostiach, 
najčastejšie v chrbtici, je nebez
pečné najmä možnostou tzv. 
patologických zlomenín, či už tela 
stavca na chrbtici alebo krčku steh
novej kosti. Patologické zlomeniny 
sú charakteristické tým, že vznikajú 
už po nepatrnom násilí, napríklad pri 
prudkom dostúpnutí zo schodíka 
autobusu alebo l'ahkom páde či 
pohybe, ktorý by pri zdravom or
ganizme úraz ani nezaregistorval. 

Boj proti osteoporóze je 

upozorní, že medzi tabletkami calcia 
a fluoru treba najmenej štvor
hodinový odstup. V obdobiach mimo 
slnenčného žiarenia zabudovávaniu 
minerálov možno napomôcť 
pridaním vitamínu D vo vysokých 
dávkach a intervaloch, o ktorých roz
hodne odborný lekár. Tento môže 
zvážiť i pomocnú liečbu hor-
monálnymi prípravkami či už 
anabolikami /Superanabolon, 
Stenolon/ alebo ženským po
hlavným hormónom estrogen, ktorý 
napomáha udržiavanie minerálov v 
kostiach. Nedoporučujeme vám 
však k takýmto typom liečby 
pristupovať svojvol'ne, nakol'ko má 
závažné kontraindikácie /= liečebný 
zákaz/. V poslednom období 
rozrušila našu verejnosť zmienka o 
práškovom prípravku BIOMIN H. ide 

Tajnička z minulého čísla: Mokrý 
jún celé leto pokazí. 

Z tých, ktorí zaslali správne 
vylúštenú tajničku sme vyžrebovali: 

M. Kolesárová, J. Smreka i 8 

2 3 4 5 

A 

6 

o bohatú dávku prirodzených 

minerálov získaných zo špeciálne 

upravených vaječných škrupín. 

prípravok možno používať bez 

závažnejších kontraindikácii /nesmie 

sa brať napr. pri obličkových 

kameňoch ap./ najlepšie zapiť s 

kyslým - citrónová štava, kapustová 

voda a pod., aby sa predišlo 

prípadným vedl'ajším účinkom ako 

sú pocit plnosti v žalúdku či 

zápchy.Aj naopriek všeobecnej 

prijatel'nosti a overenej účinnosti 

tohto preparátu, je treba sa o vhod

noti jeho používania poradiť s od

borným lekárom. 

MUDr. bb 

M. Koštrnová, Na Kaštieli 22 

V. Plachá, Pod lipovým 45 

Vecné ceny si môžu prevziať u 
sponzora krížovky v Priemysle 
KATKA na lstrijskej ulici. 

Dnešnú krížovku sponzoruje: 
Pekáreň Ludvigová na lstrijskej ul. 
č.68 

7 8 9 10 i 1 12 

Je tma. Zrazu počujem kroky. 
Opatrne pristúpim k vypínaču 
zapálim. A čo vidím? Dvere skrine sd 
dokorán otvorené a moje šaty ticho 
nenápadne vychádzajú z módy. ' 

Predstav si, - zdôveruje sa, 
kamarátka Julka, 

Išla som domov stopom a mali srne 
poruchu. 

To poznám, pokazil sa motor! 

Ale čoby, zips ... 

/vybrali sme z magazínu Leto s 
TELE plusom, ktorý sa v týchto 
dňoch objaví na pultoch stánkov 
PNS/. 

VODOROVNE: 

N Liečivý prostriedok - nedopalok 
cigára - čiastka l z lat./.8/ Bytie v 
stredovekej filozofii - liečivá 

žlonokvetá ratslina- koniec šachovej 
hry. Cl Príslovka miesta -
predstavený -kláštora - démonická 
bytosť- ty po nemecky. O/Vynikajúci 
kanadský hokejista - ostrov /geogr./ 
systém znal.ov. E/ Vonkajšia časť 
zemskej kôry -staršia čs. značka aut 
-jelenice. F/ Mládež- krajový odev
známa hudobná skupina. G/ ŠPZ 

- Loun-vfzgal/expr./- ktorý. H/ Chem. 

komplexný. Sama si môžete pomôcť 
pravidelnou pohybovou aktivitou 
/Vieme, že dlhotrvajúce upútanie na 
lôžko robí kostru a svaly slabšími/, 
najlepšie pravidelnými prechádz
kami, l'ahkou dennou gymnastikou či 
polávaním. Súčasne je treba 
zamerať sa na stravu s bohatým 
prívodom bielkován, či už 
živočíšneho /mliečné výrobky/ alebo 
rastlinného pôvodu /strukoviny". V 
strave treba zabezpečiť aj 
dostatočné množstvo prirodzených 
vitamínov. Lekár zvytajne túto 
prirodzenú liečbu doplňa o liečbu 
minerálnymi látkami najmä 
preparátrni vápnika /rôzne formy cai
cia/, ktorý sa má však schopnosť 
zabudovať sa do kosti iba za 
súbežného prísunu fluoru /Fiuossen, 
Koreberon a iné/. Lekár pritom vždy 

B 

c 
o 

E 

1--+--+--+--+--1---,lr--+--+-+--t--t--l značka astátu - listnatý strom - rev -
tiež. 1/ Španielsky titul - nadanie -
kypria pôdu pluhom. J/ Druh delfína 
- s t r e d t a j n i č k y - zmenkový 
ručitel'. 

Objednávací lístok 

F 

G 

H 

J 

Objednávam odber časopisu 
Meno a priezvisko (firma): ................................................... . 

Ulica: ............................................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Miesto: ............................................ 
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 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

ZVISLE: 

i l K o 11 i e c ta j 11 i č k y. 2/ Fí ns ke 
jazero - mužské meno. 3/ Túz -
plemeno - lipni. 4/ Vzlínavosť. 5/ 
Vel'ké vráta - kupec po chorvátksy. 
6/ Člen staroslovanského kmeňa • 
kosák po rusky- odparovacia spojka. 
7/ Kórejské mužské meno 
vyučovancia hodina po rusky -
kapustová zelenina. 8/ Vôkol -
Vzťahujúce sa k jaru. 9/ Rov
nobežnosť. 1 O/ japonská lovkyňa 
perál - svadobná kvetina - pevná 
látka. i i l Chemický prvok -
ostnoplutvá ryba. i 2. z a č i at o k t 

ajničky. 

POMÔCKY: N Pars, B/ Ens. F/ Elan. 
6/Ant. 

d 

Hl'adáme sponzora krížovky pre 
budúce číslo. 

Devínsky EXpres 
84 i 07 Bratislava, Kalištná 9. 

redakcia 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves: Vydáva. Peter Kr~g. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEV1nsky EXpres, 
841 07 Bratislava Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava -Devínska Nová Ves
z dvora (za pošt~u). Uzávierka čísla: v štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Cena Kčs. rint sr. o. Stromová 833 58 Bratislava. istračné číslo: 1 R. 
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Nepochybne najdôležitejšou 

udalosťou uplynulých dní bolo 

vyhlásenie Slovenskej národnej 

rady o zvrchovanosti Slovenska. 

Zvrchovanosť znamená slobodne 

rozhodnovať o spôsobe a forme 

národného a štátneho života. 

Požiadavka suverenity je 

logickým dôsledom historického 

vývoja. O tom, čo prinesie budeme 

rozhodovať všetci. Nielen v 

uvažovanom referende. To sú 

vla.stne iba okamihy. Dejiny sa 

tvoria dlho a zväčša ťažko. 

Nakoniec každý pôvod je bolestivý 

a dieta treba roky a starostlivo 

vychovávať, aby prinášalo radosť a 

bolo dôstojným pokračoval e Ibm 

svojich rodičov. Čím viac 

starostlivosti mu venujeme, čím 

Viac námahy prekonáme, tým 

zrelšieho človeka pripravíme na 

pokra.čovan ie nami zača tej 
tra.dície. 

~eda všetko by malo byť jasné. 

Zijeme však v zložitom, roz

poruplnom čase, /kedy vlastne 

nebol?/. H l'adanie ciest 

spoločnosti vychádza z hl'adania 

jej Členov. Hl'adajme najskôr sami 

seba a cesty k sebe., A z výsledkov 

~oznania premieňajme dobré 

urnysJy húževnato v skutky. 

Prospešné sebe i svojmu národu. 

Na. tejto, nanajvýš zodpovednej 
ceste vám vel'a síl želá 

dava tel' 

Je tu leto tJ plnej po ráde. A cieli, tie so FJePeclia nosýtiť 1wjmä oody. 

Občanov mestskej časti Devínska 
Nová Ves v zmysle zákona 85/1990 

-ako dotknutej mestskej časti -

o zamietnutí plánovanej výstavby 
skládky škváry a popolčeka v katastri 
obce Záhorská Bystrica. 

My, občania Devínskej Novej \/si, 
rozhodne protestujeme proti 
zámerom výstavby skládky v 
blízkosti našej obce, pre jej 

Vzhl'adom na opakované stažnosti 
občanov DNV na nedodržiavanie 

všeobecne 
záväzného 
nariadenia 
mestskej časti 
ONV č. 1/91 o 
miestnych poplat
koch a č. 4/92 o 
chove zvierat 

vyzývame 
majiteľov psov, 

aby v termíne do 15.8.1992 prihlásili 
všetkých svojich psov na Miestny 
úrad, vydá poplatníkom 
,.";;c~.,,ni':mí známku. 

Po tomto termíne budú majitelia 
psov, ktori sa nepreukážu pri 
kontrole íkmi mestskej 
polície, evidenčnou známkou, 

nevhodnú polohu. Skládka škváry a 
popolčenka svojimi dopadmi naruší 
životné prostredie obyvatel'ov, 
chránené krajinné oblasti Sanbergu 
a alúvia Moravy, a naruší sa spo
lužitie so susediacimi obcami v 
Rakúsku. 

Trváme na zastavení akýchkol'vek 
podnetov na započatie týchto sklá
dok a považujeme ich iniciátorov za 
porušovatel'ov zákona o šírení škod
liyín a zamorovania ovzdušia. 

HOVORCA PETIČNÉHO VÝBORU F. 

GRANEC POSLANEC 
MsZ 

pokutovaní v zmysle zákona č. 

377/90 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislava a zákona č. 372/90 o 

priestupkoch a bude proti nim začaté 

správne konanie . 

Mestská časť Devínska Nová 
Ves vypisuje 

na využitie priestorov viacúčelového 
zariadenia /UNIMEX/, ktoré je v správe 
mestskej časti, no ulici Eisnerova -
Š.Králika. vhodné pre obchod. 
reštauračné zariadenie a služby, o 
ploche cca l 000 m2. Objekt je dvoj
podlažný. Schéma podlaží a situačný 
náčrt je prístupný k nahliadnutiu na 
miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi. 

Ponuky na využitie zasielajte na 
Miestny úrad mestkej časti Dewvínska 
Nová Ves. 

Termín uzávierky ponúk: l 0.8.1992 

2. augusta - nás navštívi folklórny 
súbor KOPANIČIAR z 
Myjavy 

16. augusta -sa predstaví folklórny 
súbor SKALIČAN zo Skalice 

30. augusta'" yt~túpi folklórny súbor 
HRADISTAN z uherského 
hradišta 

V prípade nepriaznivého počasia 
budú vystúpenia vo vel'kej sále 
kultúrneho strediska na lstrijskej ul. 
Č.2 

Podl'a možností a záujmu bude 
pred alebo po vystúpeniach vyh
radený čas a priestor pre vystúpenia 
iných súborov. 

Organizátori srdečne pozývajú 
všetkých milovníkov folklóru. 

žš 

Pod autostrádnym nadjazdom v 
Lamači na ko l'ajisku vedúcom z 
Devínskej Novej Vsi do Bratislavy bol 
nájdený muž vo veku 40-50 
rokov. Obhliadkou miesta bolo 
zistené, že neznámy muž bol tam asi 
tri dni predtým zrazený nezisteným 
vlakom. 

Popis nezvestného: ide o muža 
175 cm vysokého, ktorý má hnedé 
vlasy, podlhovastú tvár, vysoké čelo, 
na tele výraznejšie ochlpený a na 
chrbte má tukový nádor i x1 cm. 
Jeho dÍžka chodidla je 28 cm. Na 
sebe mal oblečené béžové 
menchestrové nohavice, žlto
béžové tričko, béžové ponožky a 
biele slipy so zelenými vzorkami, 
bledomodrú vetrovku zo šuštakoviny 
do pása. Pri sebe mal jeden kľúč zn. 
FAB. 

Kto by vedel podať unformácie, 
ktoré by viedli k objasneniu 
totožnosti neznámeho muža, môže 
to osobne nahlásiť na iestne od
delenie polície v Dúbravke, alebo na 
číslo telefónu 158. 

-jp-



a lin 
.... a 

e O psoch sa začína hovoriť stále 
viac. Nič proti ním 
nemám. Ale nezodpovední sú 
poniektorí majitelia. Psov majú 
vodi!' na vodítkach. Viem, že 
neznášaj(; bicyklistov, starých ľudí 
o paličkách, trúfajú si na malé deti, 

zo zasadnutia miestnej rady 
9.7.1992 

<11 Na terase, v predajni bývalej Jed
noty- priemyselný tovar- na ul. M. 
Marečka 4 dokončujú stavebné 

a by 
mali poskytovať služby: ovocie
zelenina, lahôdky, mäso-údeniny, 
priemyselný tovar, drogéria, 
kuchynské potreby" textil, bytový 
textil, ale aj večierku /večerný 
predaj/. 

e Na ulici Š. Králika v priestore 
medzi zbernými surovinami a Eis
nerovou ulicou bola ntl ... '.hl''"'""""' 

polyfunkčného 
zariadenia súkromnému 
podnikateľovi z DNV. 

V objekte "Koštálka" už Miestny 
úrad zabezpečuje rekonštrukciu 
a jeho navrátenie do kultúrneho 
fondu obce. 

ulici pripravuje 
mestskej časti 

Vsi sa 
22.8.92 požiarna súťaž o pohár 
starostu miestnej časti DN\1. 

Pohárová súťaž tematicky 
nadväzuje na predchádzajúce 
pohárové súťaže, ktoré boli 
organizované v Devínskej. 

Súťaž je zameraná na precvičenie 
požiarnikov zo znalosti cvičebného 
poriadku požiarnikov, preverenie 
zručnosti vodičov a technicko-tak
tickej prípravy požiarnych družstiev. 

aj keď sa chcú len hrať. Spôsobujú 
pritom stresy a napadnutí si 
nevedia pomôcť. Tol'ko policajtov, 
čo je psov nemáme. Takže budem 
chodiť s bakul'ou a niektorému 
dám dobre po pysku. Potom sa 
majitel' hádam zbadá. 

mv 

Píšete o zrušení toho, či onoho 
predajcu zeleniny na terase, že 
nemá povolenie. Iste by mal mať 

výstavbu 
vybavenosti formou uličnej 

zástavby po oboch stranách ulice. 
Záujemcovia o kúpu predajných 
priestorov sa môžu so svojimi 
zámermi a iniciatívami počas 

projektovej prípravy prihlásiť na 
Miestnom úrade. 

Ka>~>elo\ra televízia. Na rokovaní 
o tomto bode boli prizvaní 
zástupcovia firiem: Siemens, 
Kabel plus, Satro, SBD IV - a 
Novosel. Na základe podaných 
informácii doporučila miestna rada 
požiadať firmu Satro o 
vypracovanie rozpočtového 

nákladu na realizáciu kábelovej 
televízie v celej mestekej časti 

ONV /vrátane rodinných domov/, 
kiorý posúdi miestna rada. 

<11 Miestna rada sa zaoberala 
požiadavkou na vytvorenie fondu 
pre sanáciu zelene v ZOO Bratis
lava a doporučila požiadavku na 
podporu fondu prerokovať v 
Miestnom 

Začiatok je o 8. 00 hod. slávnostným 
nástupom členov požiarnych zborov 
pred požiarnou zbrojnicou na 
lstrijskej ulici. Po položení kytíc na 
hroby zaslúžilých bývalých členov 
pánov Hojzákovi a Klasovi bude 
zoradenie družstiev o 9°0 hod. na 
ulici Grbe, otvorenie sútaže o 930 

hod. Štart bude na ulici 
Novoveská/bývalá Krasnoarmejcov l 
od 10°0 hod. Trasa sútaže vedie po 
lstrijskej ulici na miesto konania na 
ulici Na hriadkach. Ukončenie 
sútaže organizátori predpokladajú o 
1 5°0 hodine. 

dz 

2 

povolenie každý. Ale skúste raz 
porovnať ceny na všetkýc mies
tach a urobiť preh l'ad, kde a za čo 
predávajú. Uvidíte tie rozdiely a 
dáte návod l'udbm, kde majú 
nakupovať. Alebo, kto má 
lacnejšie nech sám vám napíše a 
bude mať väčší odbyt. 

hl 

Ak by som sa chcel plaviť na člne 
po rieke Morave, zaujíma ma, od 
koho potrebujem povolenie. Či od 
miestneho úradu, alebo aj od 
pohraničiarov? 

PS 

~ Kritiku počuť na to, či ono 'trhovis
ko". Aj miestny úrad písal o 
zámere vybudovať trhovisko. To 
však poznáme, kol'ko rokov prejde 
kým čosi bude. Myslím si, že nie je 
najúčelnejšie uvažovať iba s 
jedným vel'kým - centrálnym. 
Prečo by mali l'udia chodiť 
kilometre, keďje možné vybaviť aj 
niekol'ko malých, ale J'udbm 
prístupných. 

am 

Chatku 44-ročného majitel'a, ktorú 
má v záhradkárskej osade pri 
železničnej trati v Devínskej Novej Vsi 
navštívil dlhoprstý "záhradkár", ktorý 
mu najprv zo stromu obral 20 kg 
ovocia a potom sa vlámal do chatky 
a odcudzil nástenné hodiny, drevené 
taniere a osobné veci. Pri svojom od
chode nezabudol pribaliť aj 2 litre 
vínka. 

sa v 
Falošný zmysel pre dobrodružstvo 

moli traja af_gánski mladíci študujúci v 
Bratislave. Studenstký život v našej 
krajine im zrejme nevyhovoval. preto 
sa dohodli odísť ilegálne do Rakúska. 
Cez rieku Moravu sa rozhodli 
preplávať k našim susedom. Tento 
pokus sa pre 20-ročného Afgánca stal 
tragiským. Precenil svoje sily, skočil do 
vody a viac sa nevynoril. A Po tomto 
čine ostatní dvaja spoločníci od 
preplávania upustili. Utopeného 
mladíka vytiahli z vody potápači 
poriečného oddielu J:<Oiície. 

na 
V minulom čísle sme písali o tom, že 

v našej lokalite začali úradovať 
dlhoprstí autičkári. No zdá sa. že 
nielen oni, aie i vykrádači bytov. 
Potvrdzuje to i prípad vlámania sa do 
bytu 36-ročného majitel'a na Eis
nerovaje ulici. Tomuto na pravé 
poludnie vypáčil dvere nevítaný hosť 
a odcudzil videorerdér Goldstar, zlaté 
retiazky s príveskami. pamätnú mine u 
a 50 DM. Spôsobil mu škodu za vyšl'e 
14 tisíc korún. 

Podobnú návštevu mel v čase svojej 
neprítomnosti vo svojom byte na 
Devínskej ceste 50-ročný občan. 
Zlodej musel mať cit pre umenie, 
pretože majitelbvi odcudzil 
olejomalby, obrazy kreslené tušom, 
litografie, lakované pohl'adnice, 
unikátne starožitné hodinky. zlotú 
retiazku, francúzske voňavky a 
fotoaparát, ktorým pravdepodobne 
nezabudol zvečniť ukradnutý 
umelecký majetok. Majitel' z jeho 
návštevy radosť nemal, pretože mu 

e Písali ste o tých električenkách. Je 

to skutočne hanba, že v Devínskej 

sa nepredávajú. A ešte väčšia, že 

záujem predávať je, ale nie je 

možné prekonať bariery, ktoré 

tomu bránia. To skutočne nikoho 

nemrzí? Prečo dôchodcovia 

musia iba kvôli električenkárn 

cestovať do mesta? To nerná 

logiku! 

nt 

e Keď tak pozerám na to pod

nikanie, tak sa mi zdá, že "ruže 

kvitnú" len predvavačom alkoholu, 

potravín, cigariet a zelovocárorn. 

O služby niet záujmu. Mali by 

vôbec vytvorené podmienky také 

opravovne, čistiarne prádla: a 

šatstva, sklenárstvo a dalšie, 

ktoré chýbajú a nik nemá o ne 

záujem? 

korún. 

Na svoje umelecké turné do Bratis
lavy pricestoval až z japonskej 
Fukuoky 16-ročný klarinetista. No zdá 
sa, že účinkovať na tomto hudobnom 
nástroji nebude. Po ubytovaní v hoteli 
D 'Alfonz na Devínskej Kobyle mu jeho 
zvučný klarinet zn. CTampon, ktorý 
mal vol'ne odložený v kongresovej 
hale hotela dlhoprstý "hudobník" uk
radol. nevedno, kde s ním bude 
účinkovať, no mladému Japoncovi 
spôsobil škodu 70 tisíc korún a nám 
obyvatel'om vel'kú hanbu. 

v 
Chatu 66-ročnej majitel1<y, ktorú má 

na Devínskej ceste v oblasti zv. Zlaté 
schody navštívil nevítaný hosť, ktorý si 
tam neprišiel oddýchnuť. Skôr to bol 
fanjšmeker. ktorý mal naponáhlo a 
neodolal vôni domácej klobásky. 
Nabalil si ju pre seba vo váhe 10 

kilogramov a bez poďakovania 

zmizol. 

Tuhý fajčiar to musel by( ktorému o 
polnoci došli jeho zásoby a preto sa 
rozhodol po záverečných hodinách 
navštíviť predajňu potravín na ulici J. 
Jonáša pri BAZ-ke. Na balil sa l OO 

kartónmi cigariet Milde sorte, 100 

kartónmi Galvais a väčším 

množstvom cigariet Dalila. O zásobu 
cigariet má teraz postarané, no po 
jeho návšteve si vedúci predajne 
musel poznamenať do mínusovej 
kolonky strát 50 tisíc korún. 

-jp· 

k Všeobecne záväznému 
ariadeniu č. 1/1991 o miestnych 

~oplatkoch na území mestskej 
časti Devínska Nová Ves. 

Miestne zastupitelstvo Mestskej 
časti Devínska Nová .ves pod l' a§ 1 _s 
ods. 2 písm. a) Zakona SNR s. 
377/90 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších pred
pisov sa uznieslo dňa 2, 7,1992 na 
tomto doplnku k VZN č. 1/1991 o 
miestnych poplatkoch: 

LL""'I''Ul"-1. 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Devínska Nová Ves č. 
1/1991 o miestnych poplatkoch na 
území MČ pevínska Nová Ves sa 
mení a doplňa takto: 
1. V § 1 odst. 2 sa za písmeno F) 

dopÍňajú písmena g) h) ktoré 
znejú: 

g) poplatok za zábavné hracie 
prístroje 
h) poplatok za predajné automaty 

2. Za § 7 sa vkladajú nové §§ 7a a 
7b, ktoré znejú: 

§ 7a 
Poplatok za zábavné hracie 

prístroje 

1) Poplatok platí poplatník (fyzická 
alebo právnická osoba), ktorý 
umiestnil alebo prevádzkuje 
mechanické a elektronické 
prístroje a automaty na zábavné 
hry (ďalej len zábavné hracie 
prístroje), do ktorých sa na 
začatie a pokračovanie hry 
vkladajú mince v tuzemskej 
prípadne zahraničnej mene, 
pričom prístroj nevydáva 
peňažnú výhru. 

2) Sadzba poplatku je 20.000,- Kčs 
ročne za jeden zábavný hrací 
prístroj. 

3) Poplatková povinnosť vzniká 
dňom umiestnenia hracieho 
prístroja v priestoroch 

Prehl'ad zásahov od 8.6. do 
18.6.92 

3.7. - Riešila hliadka nevhodné 
:právanie podnapitého ob· 
cana v reštaurácii Rollando. 

4.7. ·V bufete pri železničnej stanici 
zasahovala hliadka pri 
roztržke viacerých pod
napitých občanov. 
Kontrolovali chránené oblasti 
Devínskej Kobyly. 

S.7. - Kontrolovali dodržiavanie 
záverečných hodín v noč
ných podnikoch. V oblasti 
Devínskeho iazera zistili ne
povolené skládky odpadu. 

6
·7• • Na ulici Meličková zistili 

prístupných verejnosti na území 
mestkej časti. 

4) Poplatok sa platí vopred na 
základe platobného výmeru 
vydaného starostom. 

5) Poplatník je povinný 
zábavný hrací prístroj 
štítkom s uvedením týchto 
údajov: 

a) názov firmy resp. meno 
podnikatel'a a adresa 
b) dátum umiestnenima a začatia 
prevádzkovania zábavného 
hracieho prístroja 

§ 7b 
Poptaky za predajné automaty 

1) Poplatok platí poplatník (fyzická 
alebo právnická osoba), ktorý 
umiestnil alebo prevádzkuje 
automaty a prístroje (dalej len 
predajné automaty), ktoré po 
vložení príslušného množstva 
mincí v tuzemskej prípadne v 
zahraničnej mene alebo 
platobnej karty vydajú 
zákazníkovi vybraný tovar. 

2) Poplatok sa neplatí za predajné 
automaty vydávajúce výlučne 

a) lístky MHD 
b) potraviny s výnimkou alkoholu a 
tabakových výrobkov 
c) ochranné prostriedky proti 
šíreniu nákazlivých pohlavných 
chorôb 

3) Sadzba poplatku je : 
a) 1000,- Kčs ročne za jeden 
predajný automat ponúkajúci 
akýkol'vek tovar mimo alkoholu a 
tabakových výrobkov 
b) 5000,- ročne za jeden predajný 
automat ponúkajúci alkohol alebo 
tabakové výrobky 

4) Poplatková povinnosť vzniká 
umiestnením predajného 
automatu na verejnom 
priestranstve, na budovách a 
iných objektoch vidíte l'ných a 
prfstupných z verejného 
priestranstva v mestskej časti. 

5) Poplatok sa platí vopred na 
základe platobného výnosu 
vydaného starostom. 

6) Poplatník je povinný každý 
predajný automat označiť štítkom 
s uvedením týchto údajov: 

a) názov firmy resp. meno 
podnikatel'a a adresu 
b) dátum umiestnenia a začatia 

Ujo oc!fotogra)Í{jte nás. My sme škôlkári tu ocitial'ID l Istr!Jská/.- Nuž so 
teclu postcwte. - Aju si teclo čupnem. Dobre? 

nesprávne zaparkovanú Aviu, 
pod ktorou boli škvrny od 
oleja a nafty. Na tej istej ulici 
pod domami č. 30 a 32 
dlhodobo stoja nákladné 
autobusy. Za domom č. 32 je 
rozbitá unimo bunka a žeriav T 
148. Hliadka šetrila rozbitie 
skla na predajni pred poštou. 

7. 7. - Kontrolovali hliadky lokality 
Vel'kého srdca, Sandbergu a 
záhradkárskej oblasti. 

8.7. - Našli vylomené dvere na 
dome na lstrijskej ulici. Upo
zornili 7 majitel'ov opustených 
vrakov, aby tieto odstránili, 
inak budú odstránené na 
náklady maj ite l'ov. V areáli 
materskej školy li 
skupinu mladistvých. oblasti 
Vel'kého srdca našli nábojnice 
(7,62) 

9.7.- Na ul. J. Poničana lokalizovali 
požiar. Na Eisnerovej ulici 
kontrolovali podozrivú osobu 
bez dokladov. Predviedli ju na 
policajnú stanicu v Dúbravke. 

10.7.- Pri stánku na Eisnerovej uiici 
""'"'"'''"'"'" občanov 

a fetovala. 
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Pri kontrole zistili u jedneho z 
nich toluen. Pri zneškod
ňovaní fl'aše toluénu sa rómski 
občania správali agresívne a 
bolo potrebné použiť donu
covacie prostriedky. Majitel' 
fl'aše bol predvedený na 
miestne oddelenie polície do 
Dúbravky. 

1.7. - Udelili blokovú pokutu 100,-
Kčs za na 
terase ulice M. 

12.7. - Na ul. Š. Králika parkovala 
T-603 celou šírkou na trávniku. 
Na maj ite l' a bo lo podané 
oznámenie. O 0215 hod. sa 
hlučne správala skupina ró· 

p1i espresse Rollando. 
Hliadka záležitosť vyriešila. 

13.7. - Na ulici J. Poničana zistili 
parkujúci modrý 

a Liazku, kontrolovali 
Sandberg a Vell<é srdce. 

14.7. - Zadržaného rumunského 
štátneho občana bez preu
kazu totožnosti predviedli na 
policajnú stanicu v Dúbravke. 
Na Eisnerovej ulici riešila hliad
ka vol'ne pobehujúceho psa 
ohrozujúceho deti. O 0330 hod. 

prevádzkovania predajného 
automatu 

3. V § 2 odst. 6 písm. a) sa ruší 
pôvodné znenie a nahradzuje sa 
týmto znením: 

a) za užívanie verejného 
priestranstva pri poskytovaní ob
chodných a iných služieb v 
umiestnených "zariadeniach alebo 
bez nich vo výške 10.- Kčs za m2 a 
deň". 

4. § 4 ods.1 a 2znie: 
1. Lokalizačný poplatok sa platí 
za objekty nebytových priestorov, 
budovy, haly a za zastrešené stav
by spojené so zemou pevným 
základom, ktoré slúžia priamo i 
nepriamo na vykonávanie 
podnikatel'skej alebo inej 
zárobkovej činnosti a sú 
umiestnené na území mestkej 
časti. 
2. Poplatok sa neplatí za 
umiestnenie zariadení železničnej 
dopravy, ziariadení na základnú 
činnosť spojov, autobusovej, lod
nej, leteckej a mestskej hromadnej 
dopravy, vodární a kanalizácií, 
energetických a teplárenských 
zariadení, Zboru väzenskej a 
justičnej stráže Slovenskej 
republ~, stavieb ekologiského 
charakteru, zariadení podnikov 
povodí a organ1zac11 lesného 
hospodárstva slúžiacich na 
verejnoprospešné účely, zariadení 
liečebno-preventívnej starostlivos
ti, zariadení neziskových 
sociálnych služieb a rehabilitačno
rrekreačnej alebo kúpel'nej služby. 

......... ".. ... ,."""11. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie 

nadobúda účinnosť dňom 1.8.1992 a 
platnosť dňom schválenia v MZ. 

Ing. Marian JURČÁK 
starosta MČ 

riešila hliadka na lstrijskej ulici 
pred u hlučne sa 

"'"'"''"'"'"tri osoby. 

15.7.- Na ul. P.Horova upozornili na 
znečisťovanie komunikácie 
stavebnú firmu. Udelili blokovú 
pokutu za neoprávnené zas
tupovanie v predaji textilného 
tovaru na terase ui.M. 
Marečka. O 2215 hod. zadržali 
občana R.R. ktorý javil 
známky po požití toxických 
látok. 

16.7. - Kontrolovali dodržiavanie 
záverečných hodín v reštau
račných zariadeniach. O 01 30 

hod. riešili hlučné správanie 
podnapitého občana. 

Okrem týchto vybraných zásahov 
hliadky mestskej polície pravidelne- aj 
v nočných hodinách - kontrolujú 
oblasti parkoviska BAZ. chránených 
krajinných oblastí okolo rieky Moravy, 
Sandbergu, Vel'kého srdca ... 

V prípade potreby volajte 
tel.: 779 815 



Drahá rodná zem, 
tá hruda, kde som bo! zroden. 
Tie miesta mi známe n'"'""''rn"' 
končiare lesov, na 

Ešte príspevok zo Štúrovho Deví 
na. 

No ul1c1 M. Marečka č. 20 sa 
nocháozo pod panelákom rnarersko 
škola a JOSie. Jej tntener zodpoovedá 
porometrom moderneJ moterke) škoty 
-vkusná no ktoreJ si dstr t 
učtrei'ky záležať a robta 
pre to, sa tu deti cít1l1 spokoJné, 
vesele o 

Lenže exte;~er - t.J. školský dv ot. De tr 
sú vede~>é k vníman.u krásy prírodv o 
staraJÚ sa o Každý stromček o krík v 
oreált. 

Všetko v naJlepšom ponoC:ku 
ľudia? 

bulšie "reklmnnc'" w hu le l nu 

Nieje mdosfťchyli(tokéhoto kopnka'? KoncontjtÍIW sa pod wil tento úlovok 
I'wlolfóvi llonymu 1w rieke Momuc. Takže nu/ielnwé požiadavky no 
zocluwrmie dstoly životnélw prostrediu S<Í nww;v,Vš opodstatnené. Nielen 

život r!)l! u Moru ve. ole takú rírove1l c'istoty h!) snte 111ali dosia!Jmíť. olJy 
sme ,;o moll/i. lak oko voľakedy v Momve ixz problémov kúpať. 

V ožení rodič to. konTrolujte svoJe det1. 
pretože tekáte zábovo môže skončiť 
nešťostr<ým úrozom - dokonco OJ 
smrťou deti, o ktoré so v moterskeJ 
št(ole s úzkosťou o lási(OU sloráme. 
Sá čtk s vodou, vyhodený z to keJ výšky, 
prt páde na naše dteťa by určite nebol 
bez následkov. Kto bude za úroz zod
povedný? 

V mere sa mo dotklo, 
ktorý st vykonával 

kosil trávu - ntektorý 
ČtnŽICikCI 

že ho KOsením ruší, 
sme v (tstrety deťom, aby moh!t 
využívať OJ skončení 

prevádzky v materskeJ ocl 17' · 
hod. v dnoch o v sobotu, 

rodič1o 

a tak so OJ 
Je vy há clzaný z 
zbterorne ohorky z ctgartet, 
sladkosti ba dokonca t 
Dett so 

l c'o wím rlohn1 reldwnu nerol!iu. 
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zadovážime nové. 
Musím všok poďakovať Máme 

rozbité len šryn okenné tabule, v m
nulostt bol taký počet len zo víkend l A st 
vďako p. Koilárovt. ktorý Je poverený 
mestnym zástuptteľstvom oko dozor./ 
To nehovorím o vode, ktorá Je púšťa ná 
zo záhradných hydrantov len tok pre 
zábovu. F1nančné prostrtedky no ma
terskú školu sú veľmi obmedzené o pri 
úhrade tal<ýchto polo~ek nte Je možné 
naštm deťom zakúptťhrač ky o učebné 
pomôcky. 

Všetci máme plné ústa demok;ocle, 
ochrany žrvotného prostredia, medzi
ľudských vzťahov. 

Viem, že v č1nž1aku a v okolí bývaJÚ i 
slušní-seriózni rodiČia, ktorým tiež tento 
problém nte Je ľahostaJný o preto st tc h 
vážim. 
Spoločným úsilím so nám snáď tento 

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
25.7. -Jakub, 26.7.-
Hana, 27.7.- Božena, 
Krištof, 29.7.- Marta, 30.7.
Libuša, 31.7. -Ignác, .8. -
Božidara, 2.8. -Gustáv, 3.8. _ 

4.8.- Dominik, 
Dominika, 5.8.- 6.8. _ 
Jozefína, 7.8.-

Celovečerné 

vo štvrtok, sobotu o 1945 hod. 
v nedel'u o í i 5 a 1915 hod. 

25.26.7. Nebezpečný útek 

USA Mn 

30.7. Discopríbeh č. 2 

ČES. Mp 

v sobotu o 1 i 5 hod. 

25.7. Pozri kto to hovorí l. USA 

vnedel'u o í515 hod. 

Detské nr ... ~'"'"' 

26.7. Priatelia z džungle SNŠ 

Poznámka: 

Vstupné jednotné na 
celovečerné a mládežnícke 
predstavenia 10.- Kčs /s vol' 
ným výberom miesta/, 

pre deti 2.- Kčs , 

dospelí 4.- Kčs pri detských 
predstaveniach. 

-s.t., č.t. -slov. resp. české 
titulky 

-s. v., č.v.- slov. resp. česká ver
zia /dabing/ 

Tel. 7751 

UPOZORNENIE PRE NÁVŠTE
VNÍKOV KINA DEVÍN! 

Počas celého 
no prázdniny a 

má ki-

Nie, /opala rrw už J>restula ZW{jímrd. U1ČI!!'lll podniko( u/e nu inúcl! 
chodníčkoch. wrš 

Kúsok ocläycflu pre od. Z cyklu sc/wci!J. 

Pred niekol'kými dňami ma povin
nosti zaviedli na hlavnú železničnú 
stanicu. čas ostávajúci do 
vlaku som využil na ~htnti~,rJ~.-, 
prístavby staničnej budovy. Metro
pola Slovenska ju potrebovala ako 
sol'. Hanby, v súvislosti s nedôs
tojnými priestormi a nevyhovujúcou 
úrovňou služieb pre ve-
rejnosť sme si užili až-až. sta-
~ičné priestory, majú "šmrnc", aj 
uroveň služieb sa zvýšila, ale ... 

Zdanlivo maličkost', ale človeka vie 
poriadne znechutiť zrozumitel'nosť 
hlásení staničného rozhlasu. Pri 
každom príchode a odchode vlakov 
sa priestormi odba\Jovacej 
lo nezrozumitel'né mrmlanie. 
~olhodinky, ktorú som tu strávil 
cakaním na rýchlik, sa mi ani raz 
nepodarilo dešifrova( "čo chcel bás
mk povedal''. Počujem síce 
<jle tentokrát to nebolo platné 
Uprimne som l'uloval skupinku švéd: 
skych turistov, ktorá zúfalo 

v sobotu 25. JÚna 

od 17°0 disco 
od 2ooo skup. 

na štadióne 
(Vápencova ul.) 
(Pecené ryby 
PIVo) ' 

natahovala 
rať, kedy príde 

snažiac sa 
"ich" rýchlik. 

Neviem, akí odborníci odsúhlasili 
ozvučenie priestorov staničnej haly, 
ale jedno je isté, na svoju prácu hrdí 
byťnemôžu. Na príčine je možno ne
správna inštalácia reproduktorových 
sústav (nevhodné umiestnenie), 
možno zastaranosť ozvučovacej 

Obe príčiny sú odstrá-
Ak chceme do Európy, musí 

nám Európa rozumieť. A aby nám 
rozumela, my musíme hovoriť jasne 
a zrozumiteľne. Začnime teda, hoci 
aj od hlavnej stanice. Čím skôr, tým 
lepšie. 

Oto Balogh 

V dňoch 3.-5. usporiadal TK 
LOB Devínska Ves ""'""'""v 

dospelých "B" kategóne za 
20 mužov a 4-roch žien z 

klubov LOB Devínska 
Lokomotíva Bratislava, 

Slavoj Ovsište Bratislava, Slávia 
Pravnik Bratislava, TK Zohor, 

Spoje Bratislava, 
Bratislava. 

V dvojhre mužov dostahol pekný 
náš Lacko ŠVARC pos

tupom do semifinále. 

5 

l 
Je horúce leto. Utekáme z 

betónovej džungle do prírody, do 
záhrad či chalúp. Pri robote v 
záhradke alebo prechádzke lesom je 
dobre mať so sebou osviežujúci 
nápoj, po ktorom nás nesmädí. 
Skúste si pripraviť porparančový 
alebo citorónový džus podl'a recep
tov, ktoré vám ponúkame. 

600 g pomarančov, 1 l vody, 40 g 
kyseliny citrónovej, 1 kg cukru, 8 l 
vody 
Pomaranče dôkladne umyjeme vo 

vriacej vode. Nakrájame aj s kôrou 
na kúsky, dáme do -1 l vody a pridáme 
kyselinu citrónovú. Asi 24 hodín 
necháme stáť. Potom zmes 29 minút 
povaríme, najlepšie v jenskom skle. 
Uvarené pomaranče dvakrát raz
mixujeme. Osem litrov vody uvaríme 
s cukrom, pridáme pomarančový ex
trakt a spoločne povaríme. Džús, 
ešte horúci, plníme do pohára alebo 
fliaš a zasviečkujeme. 

2 citróny, 400 g mrkvy, 1 l vody, 40 
g kyseliny citrónovej, 1 kg cukru, 12 l 
vody 

Do tlakového hrnca dáme asi 1 liter 
vody, nakrájanú mrkvu a dob~e 
umyté, na štvrtky pokrájané citróny aj 
s kôrou. Za dvadsať minút hrniec 
otvoríme, zmes dvakrát 
a nalejeme do pre varených 1 O 
vody. Zvyšnú vodu povaríme s cuk
rom, nacháme vychladnúť, pri lejeme 
do citrónového extraktu a pridáme 
kyselinu citrónovú. Dobre rozmie
šame a necháme 24 .1odín uležať v 
chlade. Plníme do fl'ašiek s uzá
verom. 

4 žÍtky, 140 g práškového cukru, 1 
vanilkový cukor, 25 g malín, 1/4 šl'a
hačky. 

ŽÍtky, cukor, celé vajce a vanilkový 
cukor šl'aháme do zhustnutia vo vod
nom kúpeli. Vyberieme a miešame 
do vychladnutia. 

Potom pridáme prepasírované ma
liny Uahody) a ušl'ahanú smotanu. 
Zmes dáme zmraziť v krabičle od na
nukovej torty, z ktorej ju vykrajujeme 
lyžičkou do pohárov. 

2 šl'ahačkové smotany, 3 vajíčka, 
5 lyžíc cukru, tortové oblátky. 

Príprava: Zošl'aháme dve šl'a
hačkové smotany v dEdšej nádobe 
vymiešame 3 žÍtka s cukrom a oso
bitne z bielkov urobíme sneh. Na
koniec to všetko spolu zmiešame a 
dá.me medzi dve tortové oblátky (keď 
ich dostaneme). Pripravenú zmes 
položíme na podnos a dáme zmraziť 
do mrazničky. Po zmrazení na
krájame zmrzlinu na l'ubovol'ne veké 
porcie a môžeme podávať. Môžeme 
oblátky vynechať a zmrzlinu ser
vírovať na dezertných tanierikoch s 
piškótami. 

Clllnclné Pociy Mom[)y clnes poskyin!Í mciosť lcažciému. 

mužov: 

Predkolo: 
M. ŽOVIC - B. JURČÁK 3:6, 7:5, 6:2 
Martin ŽOVIC - Valent 4:6, 2:6 
S! MON -SLÁDEK 6:0. 6:3 

1. kolo: 
MORÁVEK HUBEK 6:3, 6:1 
JURČÁK B.- GAJDOŠ ECH 6:0. 6:1 
MECHU RA- STRUHÁR 6:1,6:0 
BESEDA - GARAJ 2:6, 6:4, i :6 
ŠVARC- VALENT 6:1, 6:2 
JURČÁK L. - BELEJ 3:6, 7:6, 6:4 
POPELÁK- SIMON 5:7, 1:6 
MIHÁLIK- HASAJ 0:6, 0:6 

2. 
- GAJDOŠECH 6:3, 

3:6, 6:3 MECHURA- GARAJ 6:1, 6:1 
ŠVARC- JURČÄ.K L. 6:3, 6:4 
SIMON - HASAJ 6:3, 4:6, 6:3 

Semifinále: 

MORÄ.VEK - MECHURA 6:1. 6:4 
ŠVARC- SIMON 4:6,4:6 

F';NÁLE: 

-SIMON 1 :6, 0:6 
Vítaz René SIMON štartoval za 

Spoje Bratislava. Vítazom štvorhry 
mužov sa stali MORÄ.VEK Nagónka 
Poprad/ a VALENT (fK Zohor/, ktorí 
vo finále zdolali dvojicu GAJDO
ŠECH-MECHURAzo Slavoje Ovsiš
te Bratislava výsledkom 7:5, 6:4 Ví
ťazkou dvojhry žien sa stala Andrea 
ONDRÍKOV Á z TK Zohor, ktorá spo
lu so svojou klubovou kolegyňou HA
RÁMIOVOU zvítazila aj v štvorhre. 

tentokrát dorastencov 
sa na kurtoch TK LOB 
Devínska Nová Ves v dňoch 25.-27. 
júla 

mj 



Obsah síry v motorovej nafte, ktorú 
dodáva a.s. Slovnaft pre autobusy 
MHD v Bratislave je 6 krát nižší ako 
vo Francúzsku a 2 krát nižší ako v 
"ekologických krajinách, akými sú 
bezosporu Fínsko a Švédsko. 

Od 18. decembra 1991 dodáva 
Slovnaft Dopravnému podniku mes
ta Bratislavy motorovú naftu pod 
označením MN 228- City, ktorá ob-

01 -
02-
03-

04. 
05-
06 • '""ihnlllf<'•Íne,di 

-zoznámenia 
08 - rozličné 

Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky Slovenského 
štátu. 

č. t. 822 956 

111 Predám jedálenskú sedaciu 
súpravu drevomasív: sôl, 
stoličky, lavice s operadlom, lavice 
bez operadla, aj jednotlivo. 

Tel.:216216 

Predám obklad. drevo červený 
smrek m2 

- 200.- Kčs 
Tel.: 776 973 

Lacno predám rôzne detské 
ošatenie a obuv na vek 8-12 
rokov, vel'mi zachovalé, cena 
dohodou. 

Tel.: 775 321 

111 Predám stan pre 4 osoby. 
Tel.: 775104 

sahuje len 0,05% síry /bežne sa v 
ČSFR používa nafta s obsahom 
0,15%/. Síra sa dostáva do ovzdušia 
spal'ovaním v motoroch vo forme 
oxidu siričitého a je jedným z hlav
ných pôvodcov ochorenia horných 
dýchacích ciest. Tento dar Slovnaftu 
všetkým obyvatel'om Bratislavy /mo
torovú naftu dodáva bez zvýšenia 
ceny a náklady na jej výrobu idú na 

Predám 2 kožušinové fusaky z 
pravej barančiny - vhodné pre 
dvojčatá po 700,-

Tel.: 775 321 

~ Predám automatickú pračku. 
GO s 

Cena 
Plnenie zvrchu. Po 
dvojmesačnou zárukou. 
3.500,- Kčs. 

Tel.: 777 095 

• Predám hlboký kočík Uberta-
exklusív modro-ružovo-bielej 
farby po 1 dietati. 

Tel.: 778 530- po celý deň 

• Predám chalupu so záhradou v 
Devínskej Novej Vsi, Slovinec 39. 
Obhliadka denne od 9°0 

- i 7°0 

hod. Cena dohodou. 
Tel.: 848 517 

e NOVOSEL, spol. s r.o., SPRÁVA 
BYTOVÉHO A ENERGE
TICKÉHO FONDU, M. MAREČKA 
6, príjme do zamestnania 
právnika, právničku VŠ 
vzdelanie, prax v bytovej oblasti. 

Pol'nohospodárske družstvo 
Devín v ONV prijme ZOOTECH
NIKA na farmu v Devínskej Novej 
Vsi. 

tel.: 775 862 

o Stavebná firma ELÍZ Vám ponúka 
svoje služby. 

o Zhotovujem 

Tel.: 776 822 

videozáznam 
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účet Slovnaftu/ znamená v praxi 
vel'a. Ak zoberieme ročnú spotrebu 
palív MHD, tak ovzdušie nášho mes
ta pri používaní City nafty je "ochu
dobnené" o obrovský mrak, 
obsahujúci 26 000 kg oxidu 
siričitého. Táto nafta však vplýva aj 
na zníženie dymivosti motorov, tak-

že je možná aj vizuálna kontrola. v 
dnešnej hustote dopravy a pri ne
priaznivom zložení parku vozidiel 
MHD /prevaha autobusov na úkor 
električiek a trolejbusov/ je táto 
iniciatíva dvojnásobne vítaná. Už pät' 
mesiacov premávajú v uliciach 
mesta autobusy s nálepkou, kde 
okrem ekologického symbolu a 
nápisu City nafta je aj znak Slovnaf
tu. 

Na zhotovenie potrebujeme: tranzistor KC 148 (149,508,509),rezistory R1-
4K7. R2-1 O ohmov, R3-3K3, kondenzátory Ci, 2-18 uF, slúchadla okolo 50 
ohmov, zdroj-plochá batéria 4,5 V, tentký izolovaný drôt, plastovú škatul'ku z 
mydla, vypínač, jednopólový prípadne kúsok pertinaxu alobo doštičku z 
plošného spoja. 

R3 R2 SL 

C2 

Ti 

všetkých udalostí. 
Tel.: 775 391 

•Vykonávame kvalitné maliarske a 
natieračské práce. 

Tel.: 711 864- večer 

oSúkromná finma na opravu auto
matických práčok príjme opravára. 
Po dm. vyhláška 51. 

Tel.: 845 789 

•Firma MERIDIÁN oprava automat
ických práčok. 

Tel.: 07/777 095 

•Farebné žaluzie hliníkové. 
Dodacia lehota 3 týždne. 

Tel.: 776 806 

111 Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 527 220 005 

e TV servis BALÁŽ poskytuje opravy 
TV prijímačov na ul. Cvečku 43 v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 963 

Nahlasovanie opráv po i 7°0 hod. 

e Vymením 3-izb. štátny byt v 
Malackách za 2-3-izb. št. byt v 
Dev. Novej Vsi. 

Tel.: 07/762 508, 07/643 83-
pondelok -piatok od 7°0 i 5°0 hod. 

• Vymením i -izbový št. byt v 
Dúbravke za 2-3-izbový št. byt v 
Dev. Novej Vsi. 

Tel. 07/762 508, 07/643 83 
pondelok - - piatok od 7°0 

- 15°0 

R1 SL 

v 

s bavlnené tričká fi Triangel 

oelastické tričká 

111plážové komplety 

•dámske blúzky tvaru A 

ešlapky k vode 

111detské letné šlapky v 7 far
bách rôznej vel'kosti 

ešportová pánska obuv 

Kvalitný materiál- pestré farby 

v DEVEXE nad poštou 

tiež 

111ponožky 29.-

•dámske nohavičky 23.

lllpánske slipy 23.-

etričká 55.- 85.

lllbalónové nohavice 126.-

Ili Šilty /proti slnku/ 29.-

., Kúpim, alebo vezmem do 
prenájmu 1-2 izbový byt. 

Tel.: 775 402- večer 

-NEHNUTEĽNOSTI 

111 Kúpim 2-izbový rodinný dom starší 

v Devínskej Novej Vsi. 
Tel.: 777 792 
Zn. ponúknite 

111 second hand /Lacné odevy -
z Rakúska v predaji už aj v predajni 
oevex za poštou v ONV. Možnosť 
výberu- cena i35.- Kčs/kg 
otvorené po - št: - 15°0 

- 19°0 hod. 
pia - 13°0 

- 17°0 hod 

111 Predám gramofónové platne z 
rokov 1940-1950. 

Zn.: Ponúknite 

INZERCIE: 
1 cm2 = Kčs 
1 písmeno - cn»v«~aena 
zier a nn.m.l',;:.;,,.~.r\ 

1 
medzier a pomlčiek 
Slová, ktoré majú 
podčiarknuť. 
1/4 strana = 967.- Kčs 
1/2 strana = 1.900.· Kčs 
1 strana = 3.800.-

+ 100% 

• Predám stroj na zmrzlinové 
kornútky. 

Zn.: 30 tisíc 

Vyrezávané výrobky z dreva -
dovoz z Indie - ponúka obchod 
DEVEX /nad poštou/ 

po - št: 15°0 
- 19°0 

pia - 13°0 
- 17°0 hod. 

Dav(n - Krcmaľskó 122 

utorok - nedera 
hod. 

Kapacita 40 miest vo vnútri 
40 miest na terase 

promócie, 
spoločenské udalosti 

tel. 11'1 330 

med-

tučne treba 

na prvej strane 

+5% 
·10% 

objednávke 20% 
Bankové Všeobecná úverová banka-
Bratislava mesto 
Č. ~,.,.."",.u,.·u· 

Poži~davky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVmsky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
1 ~z dvora l za poštou /. Je otvorená po - št: 9°0 

- 19°0 

la i3oo -17oo hod 
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OVOCIE- ZE 

E 
na ul. M. Marečka (pod terasou) 

rýchla obsluha na úrovni - bez dlhého čakania 

pondelok- piatok: 8°0
- 21 oo hod 

sobot,a 700 
- 21 oo hod 

nedela 1200 
- 21 oo hod 

jediný obchod až do 21 00 hod. otvorený 
príďte sa presvedčiť 

ZÁPADOSLOVENSKÉ TEHELNE A. S. 

ZÁVOD TEHELŇA 
DEVÍNSKA NOV Á VES 

Prenajme za výhodných podmienok 
závodný bufet a jedáleň. 

Možnosť zriadiť predajňu potravín. 
Bližšie informácie na tel.: 07/775 266 

Pri 
lstrijská 71 

oznamuje zákazníkom, že 
od 8. augusta do 7 7. augusta 

z dôvodov čerpania dovoleniek bude zatvorené 

do 19°0 

Ovocie - zelenina 

lstrijská 81 

• zelenina a ovocie 
@l trvanlivé potraviny 
e zelko na zavár"anie 

pondelok-piatok: 8.00-19. 00 

sobota : 7.00-14.00 

ilill 

l 
í 

ry 
a 

5.8. - otvorenie Zelenej galérie 
-od 15 hod. 

22.8. - dúbravská Prehliadka psej 
krásy -od 11 hod. 

29.8.- vystúpenie folklórneho súboru 
Partizán - od 19 hod. 

Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať 
inzerciu rodinám s malými deťmi zdarma platí. 

Ak ponúkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, 
veci pre deti, využite naše bezplatné služby. 

Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej 
kancelárii v obchode DEVEX za poštou a v najbližšom 
čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí uviesť čo 
ponúkate, alebo hl'adáte a adresu, alebo telefónne 
číslo, kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu 
realizovať. 

r 



to sa 

Dôsledky: 

1. Nič nie je tak jednoduché, ako 

sa to na prvý pohľad zdá. 

Ak niečo nemôže dopadnúť špatne, 

aj tak to dopadne špatne. 

ROZŠÍRENÝ MURPHYHO 

ZÁKON: 

Retazec neštastných udalostí sa 

zpravidla usporiada v čo možno naj

menej priaznivom slede. 

O'TOOLOVA POZNÁMKA K MUR

PHYHO ZÁKONU: 

-Včera ma prepadli zlodeji. Vzali 
mi peňaženku, hodinky, prsteň ... 
-Ale veď si mi raz spomínal, že 
nosí š so sebou nabitý revolver. 
-Ten rni našťastie nenašli. 

• - Pán vedúci máte farebné 
televízory? 
- Márne. Aký chcete? 
-Zelený. 

- Po <;orn máte vajíčka, - pýta sa 
pani Sikovná trhovníčky. 
-Po korune,- a tie natlačené po 
sedemdesiat halierov. 
-Tak rni tridsať natlačte. 

• 
2. Na všetko je potrebné viac času, 

ako si predpokladal. 

Murphy bol optimista. 
Obchodník v obchode s nábytkom 

3. Ak sa môže niečo pokaziť pre 

štyri rôzne príčiny a tieto sa podarí 

postupne všetky odstrániť, vzápätí 

sa objaví piata. 

hovorí mladomanželom: 
-Toto je najkrajšia spálňa, akú 
márne. Ráčte len skúsiť tú posteľ, 
aká je pružná. 

ničku sme vyžrebovali: 
M. Jankovič, Záveterná i 5 
O. Przeczková, l. Bukovčana 20 
M. Tomanová, P.Horova 1 

4. Keďsa do niečoho dáš, nájde 

sa niečo, čo musíš urobiť ešte 

skôr. 

Tajnička z minulého čísla znie -
Studený júl celé leto schladí. Z tých, 
ktorí zaslali správne vylúštenú taj-

Vecné ceny si môžu prevziať u 
sponzora krížovky v pekárni u pani 

5. Príroda nadržuje skrytým 

vadám. 

SCHATERL YHO ZHRNUTIE 

DÔSLEDKOV: 

ČO sa nemôže pokaziť, to sa tiež 

pokazí. 

REVÍZIA KVANTOVÉHO ASPEK· 

TU MURPHYHO ZÁKONA: 

Ak sa niečo pokazí, tak sa pokazí 

všetko naraz. 

SCHNATTERL YHO SÚHRN 

LOGICKÝCH DOSLEDKOV: 

1 2 3 4 5 

l 
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. _____ ...,L __ , ____ i 

Meno a ................................................... . 

Ulica: .................................................................. _ .. . 

Miesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 

Na konci roka troch 

Cena čísla: 2,50 Kčs 

Cena je vrátane doručenia. 

ceny. 

štvrťročné 16 Kčs 

- Keď tu máte veľa l'udí. -
poznamená nevesta celá červená • • 

Vedúci vel'kého obchodu s látkami 
hovorí aranžérovi: 
-Som rád, že tak rýchlo pracujete 
Iba tá posledná figuríne, ktorú ste· 
práve vyzliekli, je naša predavačka • • 

Pani Krutinohová prišla navštíviť 
manžela do väznice a pýta sa: 
- Ako sa tu cítiš? 
-Ako doma: von vyjsť nesmiem a 
strava je tu tiež hrozná. 

• 
-Leopold, kol'ko berieš na torn 
novom pracovisku? 
- Kol'ko unesiem ... 

• 
- Kde máte uložené doklady? -
pýta sa revízor pokladníka. 
-V bezpečnom trezore, ktorý sa 
nedá otvoreiť žiadnym kl'učom. 
-A ako ho teda otvárate? 
-Klincom. 

Ludvigovej na lstrijskej ul. č. 68. 

Dnešnú kriťovku sponzoruje 
predajňa Ovocia a zeleniny - pani 
Baranovičová - na Mlynskej ulici. 

Z názvov častí Kobyly 

Vodorovne: 

A./ Okresný akčný výbor v skratke 
- na stranu -časový úsek. 8./ Pr v á 
t a j n i č k a . Cl Útok - odparovacia 
spojka- súčasť éterických olejov. D./ 
Riaď- ošípaná- bývalé britské platid
lo. E./ Dvojkolesový dopravný 
prostriedok v Ázii - starorímsky oltár 
- tuchnul. F./ Mesto v Rakúsku -
náterová hmota - stÍpová sieň. G./ 
Blúď- mužské meno - predložka. H./ 
Korálový ostrov skratka 
medzinárodnej orgamzac1e 
novinárov- talianske mesto. 1./ Dr u 
há ta in i č k a. J./ vrchný neogén 
-trójsky hrdina- udica po taliansky. 

Zvisle: 

1 ./ Obluda- úsek. 2./ Stroj na 
výrobu striedavého prúdu. 3./ Zabal' 

autoznačka Benešova 
vokalizovaná predložka. 4./ Haluška 
po česky -pasca po česky- je možné 
po česky. 5./ Ostnoplutvá ryba -
plytký morský záliv. 6./ Ples -
Afroazijčan - tyč na voze. 7./ 
Čiernomorský prístav- pri konci. 8./ 
Kryha po česky - cudzokrajný savec 
-pruh. 9. Začiatok dňa- ŠPZ Urundy
výklenok v stene. 10./ Opálila som 
sa. 11./ Východoslovenská dedina -

belgický spevák. 

Pomôcky: F./ Enns. - J./ Eneas 
d 
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V Austrálii už chodia k vode a na 
slnko oblečení. My sa ešte nevie
me slnka nasýtiť a možno aj tie 
ozónové diery sú k nám milosrd
nejšie. 

Teplo urýchlilo aj žatvu. Prefrča
la popri nás, skoro sme ani 
nezbadali. Nebyť toho smradu po 
pálení srtnísk a slamy, ani by sme 
ju možno nezaregistrovali. 

Slnko unavuje, politka, plná pa
radoxov tiež. Ešteže je tu čas 

prázdnin, dovoleniek a my vypí
name čo sa dá. 

Deti v letných táboroch, u sta
rých mám oddychujú, konečne v 
POkoji. Na koniec prázdnin sa 
netešia. Ako inak. Opäť ich čaká 
Počúvať, kol'ko budú stáť topánky 
a ostatná výbava do školy, ako si 
lo majú vážiť a vôbec. Ktoré deti, 
nás nevynímajúc, ked' sme drali 
detské gate, to radi počúvajú. Ta
kže ešte niekol"ko chvíl' oddychu 
nás čaká a potom ... kto z nás vie, 
nech odpovie. 

Pokojný zvýšok prázdnin a do
voleniek Vám želá 

vyda vate l' 

7. 8. 1992 Ročník: II. 

It 
Hi. augusta · prišlo k zmene programu. Namiesto sú· 

boru Skaličan sa predstaví folklórny súbor TURČAN. 

30. augusta - vystúpi folklórny súbor HRADIŠŤAN z 
Uherského Hradišťa 

V prípade nepriaznivého počasia budú vystúpenia vo 
vel'kej sále kultúrneho strediska na lstrijskej ul. č. 2. 

Podl'a možností a záujmu bude pred alebo po vystúpe
niach vyhradený čas a priestor pre vystúpenia iných sú
borov. 

Organizátori srdečne pozývajú všetkých milovníkov 
folklóru. 

lilll 

l 
' Ekonomická komisia na svojom ostatnom zasadnutí inicio-

vala návrh na zriadenie tržnice mestkej časti ONV situovanej 
na sídlisko Podhorské. 

Okrem 25-30 predajných miest by mala maf hygienické 
zariadenia, skladové priestory, občerstvenie. pril"ahlé parko
vacie priestory pre dodávatel"ov ... proste všetko, čo takéto 
zariadenie maf má. 

Kedze komplexné riešenie predstavuje v predbežných úvahách 
náklady niekolkomilióncvkorún navrhujú rozdelifvýstavbu na niekolko 
etáp. Tento rok by mala byf hotová projektová príprava a prvá časf 
už fungujúcej lržnice l alebo trhoviska? l už v budúcom roku. 

Pre veľkých i malých tohtoročné štedré leto nade
lila dostatok slnečných lúčov. Najlepšie je pri 
vode. 

i 11111111111 

* Sandberg patrí medzi svetoznáme 
geologiské lokality, kde sa nachá
dzajú zvyšky 300 druhov skamene
ných organizmov fulitníky, lastúrni
ky, ježovky, velryby, tulene, koryt
načky atd/? 

'" Na Devínskej Kobyle sa vyskytuje 
22 chránených rastlinných druhov? 

e Na území Devínskej Kobyly ra
stú aj drienky? 

'" Žijú tu aj tri druhy užoviek- stro
mová, obyčajná a fúkaná? 

* Môžte tu stretnúť aj srnca hôrneho, 
jeleňa obyčajného a sviňu divú? 

Ako bude vyzerať vegetácia. po 
umiestnení skládky odpadu v 
blízkosti DNV? 

skôr nás moze 
diť k aktivite - k obrane ako 
vidina života a životnému 
prostredieu škodlivá sklád
ka odpadkov, ktorá má byť 
umiestnená v tesnom /úplne 
na hranici/ susedstve s 
našou mestskou časťou v 
Záhorskej Bystrici. Od závo
du BAZ a Volkswagen len 
dva kilometre. 

Viete si predstaviť plochu 
7 a pol hektára, val vysoký 
20 metrov a nad ním ďalších 
40 metrov škváry a popolče
ka? Teda celkom 60 metrov 
vysoký kopec svinstva, kto
ré vietor bude rozfukovať po 
Devínskej Novej Vsi. 

TO JE ONO? 

Napriek protestom staro
stu a poslancov našej 
mestkej časti mestskí páni 
rozhodli /bodaj nie, keď 
im do okien nič z toho neza-

fúka/, nech je to v Záhorskej 
Bystrici. Pravdažetejtomest
kej časti to nevadí. /Nevadí to 
ani obyvatel'om?/ Záhorská 
získa prostriedky za súhlas, 
Devínska pečať ekologicky 
rizikovej lokality. 

Petičné hárky, ktoré čaka
jú na Vaše podpisy, proti 
umiestneniu skládky v blíz
kosti Devínskej sú na 
Miestnom úrade. /Ale aj v 
predajní DEVEX/: 

NEVÁHAJTE! 

Ide skutočne-o naše zdra
vie o naše životné 
prostredie. Príďte a vyjadri
te svoj názor. A zavolajte i 
susedov, ktorí nevedia čo sa 
chystá. 

ak 



Vážení spoluobčania! 
Úroveň života občanov Devínskej 

Novej Vsi v nemalej miere závisí od 
fungovania samosprávnych or
gánov mestkej časti. V krátkosti 
Vás chcem upozorniť na ich najdô
ležitejšie rozhodnutia za uplynulé 
polročné obdobie. 

Z pohľadu finančného hos
podárenia bolo najdôležitejšie 
zriadenie fondov, ktorých základ
ným cieľom je umožniť financova
nie akcií, ktoré pre svoj pôvod a 
charakter mimoriadnosti nemôžu 
byť zahrnuté do rozpočtu. Doteraz 
boli zriadené fondy: 
• sociálnej starostlivosti a humani
ty 
- rezervný fond 
-kultúrny 
-pre podporu podnikatel'ských ak-
tivít 
- pre skvalitnenie životného pro
stredia 
-starostlivosti o kultúrne a histo
rické pamiatky 
- mládeže, vzdelávania a športu 

Schválené zásady pre tvorbu a 
použitie jednotlivých fondov určujú 
zdroje príjmov, spôsob roz
hodovania o čerpaní a kontrolu 
použitia fondov. Základinu týchto 
fondov je vytvoriť prebytok hos
podárenia z uplynulého roku. 

Základným zmyslom zmien a ob
sadzovanie vedúcich funkcií v sa
mosprávnych orgánoch a v organi
záciách zriadených mestskou 
časťou bolo hl'adanie najvhod
nejších typov na jednotlivé posty. 
Tento proces nie je zatial' uzavretý 
a prebieha postupne so zámerom 
stabilizovať kádre pre druhú polo
vicu funkčného obdobia samo
správy. To isté platí i o formovaní 
sa článkov samosprávy organizácií 

do funkcie 

l 

Predstava o tom, že kontrolu 
v mestskej časti vykova len 
miestny kontrolór nie je správ
na. Z hl'adiska orgánov mest
skej časti má najvyššie pos
tavenie miestne zastupitel'st
vo a s tým súvisí aj jeho opráv
nenie na kontrolu všetkej čin
nosti, ktorú riadi. Pochopiteľ
ne túto kontrolnú činnosť 
nevykor.áva miestne zastupi
tel'stvo an bloc, ale zriaďuje 
podl'a potreby ďalšie stále a 
dočasné orgány vrátane kon
trolných orgánov /komisií/. 

V spolupráci s týmito komi
siami, prizvanými odbornými 
pracovníkmi v jednotlivých o-

mestskej časti 
<Ot,.,,;,...~·úm možno nazvať naria

denie o symboloch, ktoré stanovilo 
ich presné vyhotovenie a spôsoby 
ich používania. Skúsenosti z krát
keho obdobia jednoznačne potvrd
zujú ich zmysel najmä z pohl'adu 
reprezentácie, hrdosti občanov 
ako i vytvárania vzťahu k svojmu 
bydlisku. 

Zámerom nariadenia o cenovej 
regulácii nájomného z nebytových 
priestorov je vytvorenie z hore li mi· 
tovanej hranice primeranej lokalite 
a účelu využitia priestorov, čo malo 

za následok i zvýšenie poplatku, 
ktorý bol doteraz veľmi nízky. 

Nariadenie o chove zvierat sta
novuje podmienky chovu i jeho 
kontrolu a zabezpečuje jeho regu
láciu v konkrétnych podmienkach. 
Jeho dodržiavanie je zatiaľ 
najhoršie zo strany chovatel'ov 
psov, čo si vyžaduje ďalšie opatre
nie na vytvorenie kontrolných me
chanizmov. 

Zásady hospodárenia s ma-

blastiach podliehajúcim kon-
trole, prípadne s občanmi 
pri riešení l'udských 
vzťahov vidím možnosti skva
litnenia kontroly v našej 
mestskej časti. 

Od 27. do 29. 7. 92 

po žatve ... 

Na vypal'ovanie zbytkov po 
žatve nedal súhlas ani Miest
ny úrad, ani Obvodný úrad 
životného prostredia. Šetre
nie celého prípadu je v kom
petencii Obvodného úradu ži
votného prostredia. Po ukon
čení tohoto četrenia bude 
vrejnosť o jeho výsledku infor
movaná. 

15. augusta 1992 uplynie 

jetkom v mestskej časti a majetkom 
jej zvereným do správy stanovujú 
spôsob užívani majetku, jeho och
ranu, zvel'aďovanie i rozsah kom
petencií jednotlivých samo
správnych orgánov pri jeho prena
jímaní a predaji, resp. kúpe. 

Hlavným dôvodom zrušenia ko
misie pre pamiatkovú zónu bola jej 
disfunkčnosť. Jej program činnosti 
bol zahrnutý do komisie výstavby a 
architektúry pre príbuznosť a pre
viazanosť problematiky. 

Nesúhlas umiestnením skládky 
škvary a popolčeka v katastri Zá
horskej Bystrice na hranici s naším 
katastrom bol prakticky prebitý 
trojpätinovým rozhodnutím 
mestského zastupitel'stva. Toto 
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rozhodnutie vyburcovalo skupinu 
našich občanov k vytvoreniu petič
né hp výboru, ktorý chce aktivizovať 
všetkých našich občanov k odporu 
k tejto pre nás nebezpčenej stavby. 

S firmou Profil bola uzavretá do
hoda o prenájme pozemku na výs
tavbu garáží na sídlisku Podhors
ké. Jej realizácia by mala prispieť k 
zníženiu deficitu parkovacích miest 
na nových sídliskách a zároveň 
umožniť parkovanie áut vo vlast-

termín v ktorom mali majitelia 
psov prihlásiť všetkých svo
jich psov na Miestny úrad. Po 
tomto termíne akciu vyhodno
tíme a príslušníci Mestskej po
lície začnú na území našej 
mestkej časti vykonávať pravi
delné kontroly. 

Ciel'om akcie je získať kom
pletnú evideniciu o majitel'och 
psov a zabezpečiť bezpeč
nejšie a čistejšie prostredie 
najmä pre deti. 

na ďalšie 

Pri vykonávaní svojej činno
sti sa riadim zákonom o obec
nom zriadení, zákonom o 
hlavnom meste SR Bratislave 
a všeobecne záväznými na
riadeniami Miestneho zas
tupitel'stva mestskej časti. K 
uskutočňovaniu kontrolnej 
činnosti je potrebné vytvoriť 
určité presne definované pra
vidlá kontrolnej činnosti. Tie
to pravidlá nie sú upravené v 
žiadnom predpise. Preto do 

ných garážach. 

V nadväznosti na prevedenie bý

valého štátneho bytového fondu 

do správy mestskej časti bola 

uzávretá mandátová zmluva s fir

mou NOVOSEL o spravovaní do

mového a energetického fondu, 

ktorá presne stanovuje podmienky 

starostlivosti a financovania nad

väzného zabezpečovania údržby, 

opráv, kúrenia a rekonštrukcie fon

du. 

Vážení spoluobčania! 

Vo svojej každodennej práci sa 

stretávam s negatívnymi dô

sledkami postavenia mestských 

častí, čo ma priviedlo k rozhodnutiu 

stať sa jedným zo stra rostov iniciu

júcich zmenu Zákona o hlavnom 

meste SR-Bratislave a nadväz

ných právnych noriem. Svojou ini

ciatívou chceme zabezpečiť posta

venie mestských častí na úrovní 

obcí, najmä z pohl'adu rozhodova

cích kompetencií, majetku a vytvá

rania finančných zdrojov. Za mini

málny ciel' považujem dosiahnuť 

postaven mie aspoň okrajových ča

stí mesta do tejto polohy. V prípade 

neúspešnosti týchto krokov pova

žujem za nevyhnuté zahájiť proces 

osamostatnenia sa Devínskej No

vej Vsi, tak aby bola rovnoprávna s 

ostatnými obcami, čo jej umožní 

rozvoj primeraný schopnostiam jej 

obyvatel'ov. 

Ing. Marián JURČÁK 

starosta 

najbližšieho zasadnutia miest
neho zastupitel'stva pri· 
pravujem na posúdenie Vše· 
obecne záväzné nariadenie 
Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti o kontrole vy
konávanej samosprávou. 
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@pri oznamovaní požiaru na č. te· 
lefóoo 150 treba uviesť miesto 
odklial'telefonujete, kde k požiaru 
došlo a číslo telefónu aj v tom 
prípade, ak voláte z telefónnej 
búdky? Ak tak neurobíte, požiar
níci vaše oznámenie nebudú 
akceptovať a vy sa stanete sved· 
kom toho, ako oheň dokonáva 
dielo skazy. 

• nábytkári používajú pri výrobe ča· 
lúneného nábytku molitan. Ale to 
už nie, že pri jeho horení vzniká 
smrtel'ne nebezpečný plyn beZ 
zápachu - kyanovodík. 



a 
e 

cia 
o Kultúrne centrum nedávno 

uverejnilo anketu, o čo by 
mali obyvatelia záujem. 
Žijeme na úpätí prírodnej a 
chránenej rezervácie Devín
skej Kobyly. Neuvažovali v 
centre poriadať pravidelné 
náučné vychádzky /pre deti 
a mládež, pre dospelých/ za 
jednotlivými zaujímavosťami 
tohoto územia s odborným 
výkladom? Alebo s nejakými 
akciami Za krajšie, Za či
stejšie, Za ... ? 

tm 
.. Písali ste, hádam ešte vlani 

o vzniku nejakého podnika
teľského združenia. Fun
guje? Nefunguje? Kto to má 
na starosti? U koho sa dá in
formovať, alebo prihlásiť? 

pa 
• Keď sa pani riaditeľka z ma

terskej školy fa nielen ona/ 
sťažuje, že ľudia vyhadzujú z 
okien najrozličnejšie veci, 

Úroda paradajok tento rok pred
stihla vari všetky očakávania. Ver
me, že aj ceny budú klesať úmerne 
k zvýšenej úrode. A čo s nadúro
dou? Prinášame niekol'ko receptov 
ako ju využiť. 

PARADAJKOVÝ KEČUP 1: 4 000 g 
zrelých paradajok, 4 dcl octu, 8 ver
kých eib lí jnakrájať/, 2 malé lyžičky 
sladkej :. apriky ja troška pálivej/ 1 
malú lyžičku škorice, 19 klinčekov, 
trošku nového korenia, 4 bobkové li
sty, 3 lyžice soli, 300 g cukru. 

Postup: Suroviny varíme 2 hodi
ny. Varenú zmes rozmixujeme, 
precedíme do hrnca a znovu pre
varíme. Horúcu zmes plníme do 
nahriatých pohárov. 

PARADAJKKOVÝ KEČUP ll: 

Kultúrne 
v Devínskej N 

nedalo by sa najať 
čo by odfotografoval previnil
cov a z dobre mastnej 
by ste mohli uhradiť 
na fotografistu i na upratova
nie. /Alebo upratovali 
okrem pokuty, vinníci/ 

rh am 

Najvďačnejšie prostredie v týchto horúčavách. 

2 000 g zrelých paradajok /i mäk
kých/250 g zrelých jablk, 5 paprík, 
5 stručkov cesnaku, 1 lyžicu mleté
ho korenia, 30 g soli, 1/2 lyžičky 
škorice, 1/2 lyžičky mletých klin
čekov, 3 bobkové listy, 150 g cukru. 

Postup: Ovocie a zeleninu pokrá
jame, pridáme ostatné prísady /o
krem cukru/ a dusíme. Potom zmes 
pretlačíme cez sitko, pridáme cukor a 
za stáleho miešania varíme do husto
ty riedkej marmelády. Ihneď plníme 
do menších a nahriatych pohárov, 
uzávrieme a horúce obrátime dnom 
hore na vychladnutie. 

VÝBORNÝ KORENENÝ PRE
TLAK: 1 000 g zrelých mäkkých 
paradajok, 5 paprík, 5 vel'kých ci
búl', 5 g nového korenia, 5 g klinče
kov, 50 g cukru, 30 g soli, 21isty šal
vie lekárskej, ku koncu varu pridá
me 1 000 g drene ; /8 l octu. Mleté 
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korenie podl'a chuti. 
Postup: Zeleninu pokrájame, pridá

me ostatné prísady a uvaríme do mäk
ka. prelisujeme, znova varíme a post
upne tepelne zahustíme. Až ku koncu 
varu pridáme ocot. Po pridani už len 
krátko povaríme. Horúci pretlak plní
me do nahriatych fliaš. Zazátkované 
fl'aše prikryjeme dekou a necháme 
vychladnúť. Po vychladnutí je vhodné 
zátky omočiť v paralfne. 

v nasledujúcich 
oslávia: 

8.8.- 9.8.- Ľubomí
ra, 1 0.8. - Vavrinec, 11.8. -
Zuzana, 12.8. - Darina, 
13.8.- 14.8.-

15.8.-
1 - leonard, i 7.8. - Mili-
ca, 18.8.- Elena, Helena, 
19.8. - 20.8. - Anabe-
la, 21.8.- Jana, 22.8. 
Tichomír 

Počas celého augusta má 
kino prázdniny a nebude 

premietať 
kina ďakuje za 

porozumenie a teší sa na 
vás v septembri 

Nedávno zisťovali zloženie poli
tických síl zástupcov miestnej rady 
a miestneho zastupitel'stva. Hoci 
na vol'by spred dvoch rokov sme už 
takmer zabudli, súčasná situácia z 
prieskumu je zaujímavá. Tri' štvrtiny 
zástupcov je dnes nezávislých. Ta
kže, pri tomto trende, je predpo
klad, že do konca volebného ob
dobia budú nezávislí '\/Šetci? 

pat 

§5 
za psa 

(1) Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov 
(2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. 
(3) Poplatok sa platí v mieste trvalého bydliska vlastníka psa a sídla 

právnickej osoby. 
(4) Sadzba poplatku za psa 

- v rodinnom dome vo výške 60 Kčs ročne 
- v obytnom dome vo výške 700 Kčs ročne 

(5) Za druhého a každého ďalšieho psa je poplatok 
- v rodinnom dome vo výške 90 Kčs ročne 
- v obytnom dome vo výške 1000 Kčs ročne 

(6) Poplatok sa neplatí za jedného psa, ktorého používa: 
- na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, 

dôchodca s príjmami na hranici životného minima, 
- bezvládna osoba, 

držiteľ preukazu ZŤP/S a (zdravotne ťažko postihnutý so 
sprievodcom a zdravotne ťažko postihnutý). 

Oslobodenie od poplatku uplatňujú uveqené osoby, alebo nimi 
splnomocnené osoby každoročne na MU. 

(7) Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku za psa MÚ do 15 dní 
od vzniku poplatkovej povinnosti. Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje 
i na každú novú skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku poplatku. 

(8) Poplatok sa platí bez vyrúbenia vopred a to 
- do 500 Kčs ročne najneskôr do 31. mája každého roka 
- nad 500 Kčs ročne v dvoch rovnakých splátkach najneskoršie do 

31.5. a 31.1 O každého roka. 
(9) Ak vznikne povinnosť v priebehu roka, platí sa poplatok do konca 

kalendárneho roka alikvotnou čiastkou, t.j. za každý mesiac i /i 2 
ročnej sadzby podl'a ods. 4 a 5, najmenej však 20 Kčs. 

(1 O) MÚ vydá poplatníkom známku pre psov a to aj pre tých, za ktorých 
sa poplatok nevyberá. Na vydanej známke musí byť vyznačený názov 
MC a evidenčné číslo psa. Poplatník je povinný zabezpečiť, aby pes 
známku skutočne nosil. Pes bez známky môže byť utratený. 

§6 
zo 

(1) Poplatok zo vstupného sa platí na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu ako 
je tanečná zábava, l'udová veselica, estráda, koncert a pod. 

(2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu 
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a 
verejnoprospešné účely. 

(3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva 
(usporiadate!) 

(4) Usporiadate!' je povinný uskutočniť registráciu vstupeniek na MÚ. 
Súčasne s registráciou oznámi aj ďalšie skutočnosti potrebné na 
stanovenie poplatku, predovšetkým cenu vstupeniek a kapacitu sály. 

(5) Po skončení podujatia je usporiadate!" povinný predložiť MÚ podrobné 
vyúčtovanie a uhradiť poplatok a to pri jednorázových podujatiach do 
5 dní od skončenia a pri opakovaných podujatiach do 5. dňa 
nasledujúceho mesiaca. 

(6) Sadzba poplatku je v prípade 
- burzy vo výške 30% zo zisku vybraného vstupného 
-výstavy umenia a vedecko-informačnej oprednášky, divadelných 

predstavení, kocertu vážnej, populárnej, l'udovej hudby vo výške 
1 O% zo ziskt: vybraného vstupného 

- estrády, festivalov a prehliadok, tanečných zábav, l'udových ve
selíc, diskoték vo výške 15% zo zisku vybraného vstupného 

- ostatných druhov výstav a prehliadok vo výške 15% zo zisku z 
vybraného vstupného 

(7) Poplatok bude vyrúbený platobným výmerom po predložení 
vyúčtovania akcie. 

a tabakov~ 

(1) Poplatok sa platí z predajnej ceny výrobkov, ktoré majú charakter 
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 

(2) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, 
ktoré obsahujú viac ako O, 75 objemového percenta alkoholu. 

(3) Základom pre vyrúbenie poplatku je predajná cena alkoholických 
nápojov a tabákových výrobkov. 

(4) Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, 
kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinné služby (vrátane stánkov 
rýchleho občerstvenia pri rôznych podujatiach), v rámci ktorých 
predáva výrobky uvedené v ods. 1. 

(5) Sadzba poplatku je 
a) u alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v 

- reštauráčných, kaviarenských, ubytovacích a iných obdobných 
zariadeniach včetne stánkov rýchleho občerstvenia vo výške 5% 
z ročnej predajnej ceny 

- cukrárňach a iných zariadeniach s charakterom doplnkového to
varu vo výške 3% z ročnej predajnej ceny výrobkov. 

b) u tabakových výrobkov v bufetoch a obdobných zariadeniach 
organizácií vo výške 3% z ročnej predajnej ceny výrobkov. 

(6) Vznik a zánik poplatkovej povinnosti (začatie a ukončenie 
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov vo svojom 
poplatník povinný oznámiť najneskôr do konca mesiaca, v ktorom 
tomu prišlo. 

(7) Poplatník je povinný viesť osobitnú prehl'adnú evidenciu nákupu a 
príjmov z predaja alkoholických nápojov a. tabakových výrobkov. 
Evidenciu je poplatník povinný predložiť MU najneskôr do 20. 1. 
nasledujúceho roka, spolu s priznaním k poplatku. 

(8) Poplatok bude vyrúbený platobným výmerom spätne za 
na základe predloženej evidencie v obchodnej knihe 
poplatku a priznania do 28.2. 

(9) MÚ vykonáva 2 x ročne kontrolu správnosti vykazovania ceny 
predaných nápojov a tabakových výrobkov, ktoré podliehajú poplatku. 

(1 O) Poplatok sa platí zálohov vždy do 20. 7. vo výške nnniRTKGIVP.l 

povinnosti za l. polrok s vyúčtovaním za kalendárny 
nasledovného roka. Na žiadosť poplatníka povolí starosta úhradu 
zálohovými platbami. V odôvodnených prípadoch môže i 
jednorázový odvod celoročnej povinnosti bez zálohových 

(11) Stánky rýchleho pohostenia pri jednorázových akciách (jarmoky, 
kultúrnošportové podujatia a pod.) predložia zúčtovanie do 15 dní od 
akcie. 
Poplatník poplatok uhradí na základe platobného výmeru do 15 dní 
od jeho doručenia. 

§8 
a záverečné ustanovenia 

(1) Vz!) i k poplatkovej povinnosti za rok 1991 je poplatník povinný oznámiť 
MU do 30.6.1991. 

(2) Ak nebudú poplatky zaplatené včas a v správnej výške, starosta ich 
vyrúbi platobným výmerom a zvýši ich sadzbu o 50%. Rovnako sa 
postupuje i v prípadoch, kde poplatok nemohol byť vyrúbený pre 
neohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti. 

(3) Vyrúbené poplatky sa zaokruhl'ujú na celé koruny smerom hore. 
(4) Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od 

konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, 
ktorá je predmetom poplatkov. 

(5) Poplatky nemožno vyrôbiť ani vymáhať, ak uplynulo ~esať roko": od 
konca kalendárneho rka, v ktorom nastala skutocnosť, ktora Je 
predmetom poplatkov. 

(6) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodných pre vyrúbenie 
a jeho správneho platenia vykonávajú orgány, 
pracovníci poverení starostom. 

(7) Poplatníci sú povinní predložiť doklady, vyjadrenia, stanoviská a 
umožniť vykonanie kontroly platenia poplatkov. 

(8)Starosta MČ môže na základe písomnej žiadosti poplatníka podanej pri 
oznámení vzniku poplatkovej povinnosti, v ostatných prípadoch 
najneskôr do 30.1. v tom roku, v ktorom sa poplatok vyberá poskytnúť 
úl'avu, alebo poplatníka od poplatku oslobodiť. Jednotlivé žiadosti 
posudzuje individuálne. 

(9) Zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je upravef!é inak, je poplatník 
povinný oznámiť bez zbytočného odkladu na MU do i mesiaca. 
Ak poplatník oznámil ukončenie poplatl$ovej povinnosti včas a 
poplatok bol zaplatený vopred, vykoná MU zúčtovanie poplatkov k 
termínu zániku poplatkovej povinnosti najneskôr do 1 mesiaca od 
oznámenia. 

(1 O) Poplatky, ak nie je upravené inak, sú splatné do 15 dní po doručení 
platobného výmeru. 

(11) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje toto nariadenie a 
osobitné predpisy4). 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úťinnosť dňom 1.6.1991. 
Dodatok nadobúda účinnosť 24.8.1991. 

Ing. Marián Jurčák v.r. 

starosta 

1l§57od~t2~ák:-č. 41/64 Zb. o hospodárení s bytmi v znení neskorších 
predpisov 

2l Vyhl. č. 60/64 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené 
s užívaním bytu v znení neskorších predpisov 

3l Vyhl. 585/90 Zb. o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov 
4l Vyhl. č. 16/62 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov 

Zák. č. 71/67 Zb o správnom konaní 
Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Zák. č. 377/90 Zb. o hl. meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov 



Miestne ONV podl'a § 15 zákona SNR č. 544/90 Zb. o 
miestnych odst. 3 d) a zákona SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom v znení zákona č. 1 Zb. a§ 15 odst. 2 písm. 
a) a f) zákona SNR č. 377/90 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
zákona SNR č. 523/90Zb. a zákona SNR š. 130/9i Zb. uznieslo sa na tom· 
to všeobecnom nariadení: 

(1) Toto nariadenie upravuje 
záväzné skutočnosti a 

mi•,"t,,ur·h poplatkov a ostatné 
sa ich platenia a 

""'"'""n''"' na území časti 
(2) ONV vyberá na svojom území tieto poplatky: 

a) poplatok za užívanie verejného priestranstva 
b) za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na 

c) lokalizačný poplatok 
d) poplatok za psa 
e) poplatok zo vstupného 
l) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 

(1) Predmetom poplatku za užívanie priestranstva je osobitné 
užívanie verejného priestranstva, sa rozumie umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie 
stavebného, predajného, alebo reklamného zariadenia, zariadenia 
cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. 

(2) Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na 
priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý 

je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
(3) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú najmä cesta, 

miestna komuni~ácia, námestie, chodník, verejná zeleň, trhoviská a 
iný priestor v MC okrem pozemkov, stavieb a územia vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú právnické= osoby 
právo hospodárenia. 
V pochybnostiach, či o verejné priestranstvo, rozhoduje starosta 
MC. 

vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie 
nr"''n"'n'" priestoru z verejného ako parkovisko pre 

vozidlo, alebo vozidlá alebo fyzickej osoby a jednak 
súvislé státie vozidlom na tom istom mieste po dobu dlhšie ako tri 
mesiace. 

(5) Poplatok platia právnické i fyzické osoby, ktoré úžívajú priestranstvo 
na účely uvedené v ods. 1 

(6) Sadzby poplatku 
a) za užívanie verejného priestranstva pri poskytovaní obchodných a 

iných služieb na umiestnených zariadeniach alebo bez nich 
· na vymedzenom trhovom priestore vo výške i O Kčs za m2 a deň 

b) umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu, strojov a 
zariadení a ďalších predmetov zaberajúcich verejné priestranstvo 
- na :ráklade stavebného, alebo iného povolenia vo výške 3 
za m a deň 

- bez povolenia vo výške 1 Kčs za m2 a deň 
c) za umiestnenie skládky odpadu vo výške 1 OO Kčs za m2 a deň 
d) za umiestnenie vraku motorového vozidla 30 Kčs za m2 a deň 
e) za umiestnenie cirkusu, lunaparkov a iných atrakcií vo výške 4 Kčs 

za m2 a deň 
- maringotky lunaparku vo výške i O Kčs za deň 

f) za umiestnenie reklamného zariadenia 
- do 1 m2 reklamnej plochy 1 OO Kčs mesačne 
- nad 1 m2 reklamnej plochy 200 Kčs za mesačne 

g) za akciu na verejnom priestranstve vo výške i 000 Kčs za akciu 
(7) sa vyberá počínajúc keď sa začalo užívanie 

a to až do dňa, poplatník preukáže, že 
priestranstva sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a 

nri,,:,o:tr<'~n•slv uvedené do pôvodného stavu. 
každý začatý m2 za celý m2, každý 

započatý za celý a započatý mesiac za celý mesiac. 
(9) Poplatník je povinný oznámiť poplatkovú povinnosť náhodnom a 

krátkodobom zaujatí priestranstva vzniku 
poplatkovej povinnosti, dlhodobom zaujatí do dní od 
zaujatia verejného priestranstva písomne. poplatkovej 
povinnosti do 15 dní písomne. 

(1 O) Poplatok je splatný 
a) náhodnom a krátkodobom užívaní verejného priestranstva 

alebo príjmovým pokladničným dokladom v deň 
zaujatia verejného priestreanstva bez vyrúbenia platobným 
výmerom. 

na takéto 
správy, resp. Miestneho úradu nie. 

(2) je právnická a fyzická osoba, ktorá užíva byt alebo jeho 
na iné účely ako na bývanie. 

(3) Ohlasovaciu povinnosť je do 15 dní odo dňa 
povinnosť, jej 

ma 1 vlastník domu 
nastala skutočnosť Lao.IO.u;aJu 

zánik. Ohlasovaciu 
uťívatel' a to do 15 dní od hn<im·,,..h skutočností. 

ohlásiť skutočnosti rozhodné určenie 
bytu - výmer na nájomnú, 

ročn.ej úhrady za takto 

(5) štvrťrok vopred 
5 dňa štvrťroku. Na 

byť i jednorázovo. Vyrubuje sa výmerom 
30.1. nasledujúceho roka, resp. do 15 dní od oznámenia o zánikiu 

poplatkovej povinnosti. 
(6) Od sú oslobodení individuálni podnikatelia v prvých dvoch 

podnikania odo dňa registrácie. 
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(i) Lokalizačný 
prevádzkarne, 
slúžiaceho na 
časti. 

umiestnenie kancelárie, 
alebo iného zariadenia 

činnosť v mestskej 

(2) za umiestnenie zariadenia na základnú činnosť 
leteckú, autobusovú, lodnú a mestskú hromadnú· 

(3) Poplatok platí 
podnikajúca, 
uvedených odseku 

(4) Oznamovaciu povinnosť splní poplatník 
lokalizačnému do i mesiaca vzniku 
povinnosti. ktoré majú za následok 
poplatkovej povin11osti oznámi písomne do 1 mesiaca 

(5) Sadzba poplatku je za 
a) kancelárske priestory 

právnickú osobu 
alebo rm>,/\l~l<>ľl/'; 

osob. predpisov 

priznania k 
pop Iatkovej 
alebo zánik 
skutočnosti. 

- pre indiv. vo výške i 0% stanoveného ročného 
alebo obvyklého nájomného, ktoré je možné v 

osob. predpisov stanoviť 
b) prevádzkárne a obchodné nn,,:,o:tmu 

ročného nájomného, ktoré v 
stanoviť 

1 O% stanoveného 
podľa osob. predpisov 

alebo iné obdobné zariadenia vo výške 20% stanoven~h~ 
nájomného alebo obvyklého nájomného, ktoré je mozne 

podl'a osob. predpisov St?noviť 
sa neplatí, ak sa bude za užívanie priestorov uvedenýc~ v 

vyberať za užívanie bytu na iné ako na bývanie, 
alebo za užívanie priestranstva. 
Poplatok sa platí mesačne vo výške 1/1 2 l"'<>lnrr"'n<>• 
povinnosti. V že i 2 poplatku nepresiahne 
ako i na sa poplatok platí jednorázovo, 
do 32.12. roku. 

(8) Poplatok sa vyberá od prvého dňa nasledujúceho po dni, keď povinnsť 
vznikla. 

(9) Poplatok bude výmerom do 30.1. ďalšieho kalendárneh? 
roka, resp. do 15 od oznámenia o ukončení poplatkovej povinnosti. 

(1 O) Od poplatku sú oslobodení individuálni podnikatelia v prvých dvoch 
rokoch podnikania od dňa registrácie. 

Priskoro sa na krivé chodníčky 
dal 16 ročný chlapec z Kalištnej 
ulice s rovnako starým kamará
tom z ulice M. Marečka a 17-roč
ným mladíkom z ulice J. Smreka. 
Títo zrejme večer doma nechýba
li svojim rodičom a preto sa 
rozhodli v spoločnosti ďalšieho 
15-ročného chlapca, že sa vlá
majú do predajne potravín na 
Opletalovej ulici. Túto navštívili 
jednu hodinu po polnoci, no od
cudziť z nej sa im nepodarilo nič, 
pretože boli pri pokuse o vláma· 
nie na mieste zadržnaí. 

Zbili a 
Svoje výtržnícke chúťky prejavili 

dvaja neznámi mladíci, ktorí na 
lstrijskej ulici bezdôvodne pre
padli 20-ročného muža z Topol'ní
kov. Začali ho biť a kopať po ce
lom tele, kde mu spôsobili zrane
nie a potom z miesta ušli. Dvaja 
na jedného si trúfli, ale keby mali 
rovnocenných protivníkov, tých 
by obišli naďaleko. 

Autičkári 

V našej časti už dlhšiu dobu 
šarapatia autičkári. Títo neoddy
chujú ani v čase prázdnin a dovo
leniek. Presvedčil sa o tom jeden 
občan z Juhoslávie, ktorý zapar
koval svoje osobné auto Honda 
accord červenej farby na ulici P. 
Horova. Autičkári mu ho v noci 
(Jj~cudzili a počas jazdy s ním ha
varovali, kde spôsobili škodu za 
20 000 korún. Policajti našli auto 
v poškoden om stave na Pražskej 
ulici. 

Podobne svojou návštevou 
poctil dlhoprstý autičkár 37-roč
ného občana, zástupcu pražskej 
firmy TTI na ulici J. Alexyho. To
muto sa pokúšal vlámať do slu
žobného auta Opel kadet cara
van, no nepodarilo sa mu. Poš-

V dňoch 25.-27. júla usporiadal 
klub LOB Devínska Nová 

, turnaj dorastu. Zú-
castnilo sa 24 mládencov a 1 O 
dievčat z klubov: Slovan Patrónka, 
tenisový klub LOB Devínska Nová 
Ves, tenisový klub Slovan Bratisla
~a, tenisový klub Lokomotíva Bra
tislava, TO Slávia STU Bratislava, 
'(rC Pezinok, Slávia Právnik Bra
ltslava, Tatran hydrostav Bratisla
V<!, TJ Spoje Bratislava, Lamač, 
ASK Inter Bratislava, Istrochem 
f2rati~lava, TC Sal us Bratislava, TK 
~TK Samorín, TK Match ball Bra tis
ava a Matador Bratislava. 
• Výsledky dvojhry dorasteniek: 
Stvr!finále: 
JANCIAROVÁ- MACKOVÁ 
3:6 

guR~ANČÍKOVÁ - KOTRBAN-
OV~ 6:2, 6:1 

JANCULOVÁ- JURČÁKOVÁ 

kodením zámkov tam majiteľovi 
spôsobil škodu za 1 O 000 Kčs. 

v kurze 

Nevítaného návštevníka mal 
43-ročný občan vo svojej chate, 
ktorú má pri železničnej trati v 
Devínskej Novej Vsi. Ten sa tam 
neprišiel rekreovať, ale vylomil 
vchodové dvere a odcudzil rádio 
s prehrávačom, reproduktor a re
mosku. 

Podobnú návštevu mal 47-roč
ný majitel'vo svojej chate v oblasti 
Strmé sady. Po jeho odchode bol 
chudobnejší o televízor, rádio, 
propan-butanový varič, deky a 
keramiku. Nevedno, či zlodej 
nechce prevziať funkciu majitel'a 
chatky, lebo nezabudol pribaliť aj 
parohy. 

Nikto nevidel? 

Až zarážajúca je nevšímavosť 
l'udí žijúcich vedl'a seba. To dáva 
príležitosť bytovým zlodejom. 
Potvrdzuje to i prípad z ulice l. Bu
kovčana 4, kde neznámy pácha
tel' za bieleho dňa roztiahol ple
chovú zárubňu na dverách a z 
bytu odcudzil hifi vežu, rádioma
gnetofón, odšťavovač, obleky a 
alkoholické nápoje. Je isté, že 
naraz na chrbte to neodniesol a 
preto je zarážajúce, že nikto nič 
nevidel. 

Podobnú návštevu na tej istej 
ulici na čísle 2 mala 30-ročná ma
jitel'ka. Túto na pravé poludnie 
nyvštívil 20-ročný rómsky muž, 
ktorý vykopol dvere a vošiel do 
bytu. Keď sa po chvíli vrátila maji
tel'ka, zobral v kuchyni nôž a 
schoval sa pod postel'. potom ju 
napadol a vyhrážal sa zabitím. 
Skončil na policajnom útvare. 

jp-

6:1' 6:1 
BYSTRICKÁ - ALÁČOVÁ 

6:3, 2:6, 1 :6 
Semifinále: 
MACKOVÁ - ĎURJANČÍKOVÁ 

6:4, 5:7, 6:4 
JANČULOVÁ- ALÁČOVÁ 

3:6, 6:1. 6:3 
FINÁLE: 
MACKOVÁ-JANČULOVÁ 

2:6, 2:6 
14-ročná víťazka Silvia JANČU

LOVÁ štartuje za Matador Bratisla· 
va. Spolu s Ivanou JANČIARO· 
VOUdosiahli víťazstvo i v štvorhre 
dorasteniek. 
Výsledky dvojhry dorastencov: 
Z predkola: 
BESEDA -JURČÁK Branislav 

3:6, 6:4, 3:6 
SABO - GARAJ 6:3, 6:3 
ŠVARC - ĎURIKA 6:0, 6:2 
SMIK- GAŠPARIK 3:6, 0:6 
z 1. kola: 
JURČÁK Ladislav-

2:6, 5:7 
JURČÁK B. - SÝKORA 3:6, 2:6 

5 

® Manželská dvojica sa 345 hod. 
17.7. na námestí 6. apríla rozhod
la daŤ o sebe vedief. ich hluč
nosť. podporenú zrejme alkoho· 
lom zastavila až hliadka mestskej 
polície. 

Nie tí na odpudzovanie komá
rov, ale ovel'a "silnejší" povál'ali 
drevené zábradlia na Sandber
gu. Už treba iba nójsf páchate
rov. daf im vyrobiŤ nové zál:)rad
lie a doporučiť im silu využif aj na 
osadenie. 

Aj bez dokladov. Hliadka mest
skej polície kontrolovala 20.7. na 
lstrijskej ulici občana. ktorý nemal 
u seba žiaden doklad totožnosti. 
Nakoniec vysvitlo, že ide o ru· 
munského štátneho občana, 
ktorého odovzdali na Rumunskú 
ambasádu. 

Každé porušovanie pravidiel pri 
parkovaní, ktoré hliadky mestskej 
polície zistia dokumentujú foto· 
grafiami a odovzdávajú no 
ďalšie disciplinárne pokra
čovanie. Nebolo by vari "od 

3:6, 6:7 

- MALOVEC 1 :6, 1:6 

Štvrťfinále: HASAJ · STEINER 
1:6, 2:6 

3:6, 6:4, 6:1 

ROTH - LIPTÁK 1 :6, 0:6 

MARKO · MA LOVEC 3:6, 1 :6 

Semifinále: STEINER - ŠRAM· 
KO 6:2, 6:1 

LIPTÁK - MALOVEC 

FINÁLE: STEINER • 
2:6, 2:6 

za Tatran 

Výsledky štvorhry dorastencov: 

Z predkola: 
JURČÁK 8., GARAJ 6:1, 3:6, 

2:6, 3:6 

suroviny. 

Miestnemu úradu. 
kom? 

energiu 
i~ajskôr ich 
kročení hliadky 
ich museli nntJnrntnvnr 
za "zábavu" zaplatili 
kutu. 

vek zostane 
ako táto 
smutná 
Tá sa však 
na starost
livosť nesťa
žuje. 
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Nahlasovanie 

hod. 

Opatrím 

" 

·1 roka. 

oo 

oo 

firma 

o 

CD 

® 

Sprostredkujeme Vám 
služby doma i v 

Vašu dôveru nesklame 
firma & 

adresa 
Macharova 9 

851 01 Bratislava 
tel.: 07/84 45 53 

Pod 19 

otvorené pon.- piatok 11 00
- 1830 

tel.: 779 327 

7 

r 

lstrijská 

ili • Radnicou 

l 
i Vašich hostí 

na ochutnávku 

špecialít 

g kuchyne 

sadzba (vrátane čiarok, 
Kčs 

sadzba ( vrátane čiarok, 
) = 1.- Kčs 

vysádzané treba 

strana = 967.- Kčs 
strana = 1.900.- Kčs 

1 strana = 3.800.- Kčs 
P inzerátu na 

Bratislava mesto 
č. 

strane 

banka-

Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVínsky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a 
služieb DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici 
Novoveská č. 14 z dvora l za poštou /. Je otvorená 
denne od 15°0 do 19°0 hod. 
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Problém: Pani A.T. - 48 ročná. V 
poslednom roku mám čoraz 
raznejšie bolesti v 
kÍboch. Ráno sa cítim 
"stuhnutá", bolesti mám 
dlhšej námahe a chôdzi 
schodmi. Lekár mi po 
zistil "coxatrózu" ll 
raďte mi 
ochorenia. 
zík? 

Ortopéd: Sme radi, že ste nám 
uviedli svoj vek, škoda, že ste 
neudali vašu výšku a váhu a tak
tiež typ zamestnania. 

Otázka: je coxatróza? 

a 
chôdze bez 

dobre tlmili ná
kÍzali nachádza 

sa v puzdre kÍbová teku
tina tvoriaca funkciu akoby 
"motorového oleja" na premazá
vanie. V priebehu stárnutia sa 
pružnosť chrupky stráca, povrch 
sa zdrsňuje, stenčuje a môžu na 
ňom vznikať drobné trhlinky. 
Keďže v priebehu stárnutia klesa
jú i nároky na pohybové 
ústrojestvo, svalová sila ubúda a 
človek podáva len veku primera
ný telesný výkon, nemusia sa 
tieto prirodzené príznaky slámu
tia chrupky prejaviť. Avšak v 
prípade nadmernej záťaže či už 
námahou alebo telesnou hmot
nosťou, po úrazoch alebo 
vrodených chybách 
kÍbu, nastáva reakcia 

keďže sa od kÍbov so zníže

nou výkonnosťou vyžaduje 

nastávajúďalšie 

poruchy chrupky až jej rozpad a 

tvorba tzv. 

OSTEOFYTOV, na okraji kÍbnych 

plôch. KÍb sa postupne deformuje 
a stráca svoju schopnosť pohybu, 

čo je zapríčinené jednak pribúda

ním kostných výrastkov a jednak 

znížením až vymiznutím chrupky. 

Náhle vznikajúce obdobia prud

kých bolestí je prejavom 
zápalovej zväčša prechodnej re

akcie kÍbového puzdra alebo 

mäkkých štruktúr okolo neho; 

toto sa prejavuje až znemožne

ním pohyblivosti a privádza 

chorého do ambulancie lekára. 

/Pokračovanie v nasledujúcom čísle v 

septembri./ 

MUDr.BB 

Tajnička z minulého čísla znie: 

* 3 5 

A 

8 l 
c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

Nie, nie som z Devínskej. Iba sa 
chcem či neuvažujete 
u vás takúto pláž. 

6 9 11 

--

Miesto: ~ " .. m ~ .......... ~ " .... ~ 111 .... ~" ~ .... ., ~ ~ ., .. ~ ~ ., ., ~ • ~ • ~ ~ .. = ~ ~ ~ " ,. .. ~ .. ~ ~ ~ " " ., ,. m ~ .. 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 

ceny. 
štvrťročné 

- Prečo máš takú opuchnutú 
. Ale, kúpil som auto za facku. 

Manželka nnnni'TIJrl:. 

vojde ním 
- Musíme kúpiť aj 
blchám. Len 
budeš neprezraď na čo ho 

- Samozrejme, že 
neviem, kde sa mi 

- Predstav si, mój priateľ si otvoril 
rámci privatizácie zlatníctvo. 

-A ako sa mu darí? 
-Nie bohvieako. Chytili ho pri 

Bauer, Hradištná 29 
Agnesa Bridlicová 15 

ovoci u 
Mlynskej 

Dnešnú krížovku sponzoruje De
vex. 

Vodorovne: A./ Detské citoslovce 
udretia - prehltnutie - časť vinárs
keho lisu. 8./ Nemecké mužšké 
meno - r e i a č a s ť t a i n i č 

-jednotka na Balkáne. C./ 
úžas • rana - slovo 

poznania. D./ St značka gramodo
sák - chyba, vada - listnatý strom. 
E./ politik 19. storočia-

u asťta i 
mládežnícky pozdrav. F./ 
voltampéra často - značka 
jednotky hmotnosti. Druh delfí-
na - čudo - mesto Gabune. H./ 
Ponáraj • zakladateľ Sovietskeho 
zväzu. bytie v stredovekej filozofii. 
1./ Vzťahujúca sa na osu · kosil -
mangolský pastier. 

Koniec tajn č 
2./ staroperzských textov 

• výčnelok. 3./ Mäkká hmota z 
múky - rieka v Pakistane. 4./ Zá
bavka /trochu arch./ - predvádzala 
divadelnú hru. 5./ Divadelný kus -
lúpež. 6./ Čiara na ihrisku- patriaca 
Eve. 7./ Natol'ko - prezradil. 8./ 
Zoťal- poľské umelé vlákno. 9./ Ku
rič po česky - staršia poľná miera. 
1 0./ Okopať český - osobné zá-
meno. i 1 ./ č i a t aj n 
č k y. 

Pomôcka: G ,/ Ínia- Akou. 2./ Ave
sta. 

l 

Už je to tak. Napriek ne
dôverčivým i neprajníkom uplynul 
rok, čo sme sa Vám 1 6.8. 1 991 pri
hovorili v prvom čísle čísle nášho 
spravodajcu. Vyslovili sme pre
svedčenie, že ho prijmete ako 
spoločníka. Vdaka Vám i tvorcom 
prežil tie najzložitejšie chvíle, žije a 
prihovára sa Vám i po roku. 

Ale aj vdaka podpore Miestnej 
radnice, podnikatel'om a súkrom
níkom, ktorí pomohli a pomáhajú 
ekonomicky udržať vydávanie 
nášho spravodajcu!. 

Pc" ':;li sme priestor, mnohí ho 
využili, mnohí začínajú. Vdaka aj 
mnohým nemenovaným, ktorí pre
dovšetkým chcú a pomáhajú pri 
tvorbe. 

Nuž čo, prichodí zdvihnúť čašu 
perlivého moku a osláviť? Aj to. Ale 
na cestu, ktorou sme sa vydali a 
ktorou chceme ďalej kráčať, sta
rosti nás neobchádzajú a zostáva 
nám predovšetkým nezastaviť sa. 
Iba s Vašou podporou a pomocou 
môžme riešiť problémy, ktoré sa 
nás, obyvatel'ov Devínskej Novej 
Vsi, dotýkajú. 

Zaželajme si teda spoločne vel'a 
zdravia, síl a trpezlivosti. 

l 
Verejný dobrovol'ný požiarny zbor v 

Devínskej iba nedávno oslávil 15. 

v 
založenia ochrany 

/22.8.1 

Už 26.8. úspešne zasahovali čle
novia zboru V Záhorskej Bystrici a od 
29.8. do 31.8. sa zúčastnili likvidácie 
Požiaru v trojuholníku Lozorno-Ma
lacky-Pernek. Akcie sa zúčastnilo i 2 

DePínsku Non1í Ves wwštínil slÍIJor TOMA TOMA z Toliunsku. O icl! 
Pystrípení pfšerne nu f5. strane. 

li Ir 

Správa kriminálnej polície Bratisla
va sa na občanov mestskej časti De
vínska Nová Ves obracia so žiados
tou o po hl'adanom 

na ktorého 
Mestský súd v Bratislave vydal za
tykač za spáchanie trestného činu 
vraždy. Z toho dôvodu sa hl'adaný 
ukrýva a boli zistené že sa 
môže zdržiavať, aj 

Napriek 
tomu Devínska nezostala bez ochra
ny. Ostatní príslušníci zasahovali 
31.8. v chránenej oblasti 

- Vell\é srdce, 
požiar. 

Mnohí sme tento nerovný boj l'udí s 
ohňom iba chvílu videli v televízii, nie

si. 

v lokalite našej mestskej časti. Preto 
informácie o jeho pobyte a pohybe v 
našej blízkosti oznámte na známe 
číslo telefónu 158. -jp-

Miestny úrad upozorňuje všetkých 
chovateľov psov na svoje záväzné 
nariadenie a z a k a z u j e vodenie 
psov do areálov škôl a verejných 
zariadení. 

Neposlúchnutie tohto nariadenia 
bude sankcionované v zmysle plat
ných nariadení a zviera utratené. 

V rámci ukončenia kultúrneho 
leta 92 
vystúpi 

v nedel'u 13.9.1 992 od 1 6°0 hod. 
súbor U N l Č A N K A z Uní na 

/dychová hudba 
s hovoreným slovom/ 
Zároveň sa uskutoční 

"' prieskum názorov občanov ONV 
ohl'adom aktivít kultúrneho stre
diska. 

V nedeľu 27.9.1992 vystúpi v 
kultúrnom stredisku 

folklórny súbor 
ŽELEZNIČIAR 

z Košíc 
Na obe akcie všetkých srdečne 

pozývame. 

-UP-

Deti, ktoré si radi zaspievajú a 
zatancujú a majú od 7 do 14 rokov 
môžu využiť príležitosť, ktorú im 
ponúka detský folklórny súbor GR
BAR Čl ETA. 

Dňa 6. septembra /streda/ 1992 
od 16. do hodiny v Základnej 
škole l. č. 1 bude sa ro-
biť 

Záujemci - prineste si cvičky. 

požiarnici. Patrí Vám 
podakovanie i vyjadrenie úcty. S!Íťuž požíomilw11 nu!l.šlíllílí qj!zostiu z Ruloísku. Píšeme nu 5. strune. 
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~ Vel\11i by ma zaujímali výsledky 
petície. Vo vchode som našiel lis
tinu aj s vol'nými ko lankami. Pod
píšte sa, že ste proti skládke od
padov... atď. Prázdne, holé. 
Deň, dva, tri, týždeň. Čo chcete 
pre týchto l'udí? Ani keby ste ich 
namočili do fekálií a zaručili im, 
že nemusia pohnúť prstom, by 
neprotestovali. To nie sú balkán
ske nátury, to je niečo ešte 
horšie. A mnohí s vysokoškol
ským diplomom. Čo potom tí 
ostatní? 

rm 

e Videli sme v televízii slávu okolo 
podpísania novej ústavy. čakala 
som, že to s nami čosi urobí. Ani 
u nás doma, ani na "ulici" som 
necítila nič. Pamätám auguist 
68, november 89 - to l'udia 
události prežívali. A teraz sused 
komentoval historickú udalosť 
slovami: "Budeme to cítiť na 
cenách v obchode?" 
Možno sa mýlim, ale l'udia 
skutočne dnes potrebujú tie na
jsilnejšie podnety, aby cítili? A čo 
súdiť o tom, ak ozaj medzi najsil
nejšie by mali patriť plné bruchá? 

pt 

~ Viem, že keď napíšem o psoch, 
budem nezaujímavá. Majitelia 
majú jeden názor, tí čo nemajú 
druhý a tí, čo rozhodujú, tretí. 
Bola som cez dovolenku vo 
väčšej dedine. Niečo ako Devín
ska, len tých činžiakov bolo tro
chu menej. Tam vám za psa v 
činžiaku platia 70 korún ročne!? 
Treba k tomu komentár? 

šm 

@l Písali ste o parkovaní nákladi
akov v ONV. Platí aj nejaké nari
adenie. Zdá sa mi, že ich je -
parkujúcich kde kade -čím ďalej. 
tým viac. 

tn 

~ Je sedem zelovocov na lstrijskej 
zdravá konkurencia, alebo ... 
Od vstupu do Devínskej na tej is
tej trase po kolóniu je osem kr
čiem /zatial'/, vlastne pohostin
ských zariadení. Ale iba štyri pre
dajne potravín /súkromník, Jed
nota, pekáreň, Trojica/, kvetinár
stvo, dve drogérie a dvoje služby 
/holičstvo a kozmetika/. 
Podporou istých druhov služieb 
dosiahneme možno úroveň Šva
jčiarska /až na tú kúpischopnosť 
obyvatel'stva/. Na druhej strane 
prepotrebné služby obyvatel'stva 
/oprávarenské služby, čistiarne, 
práčovne a ostatné, ktoré v 
Devínskej absolútne absentujú 
/akoby mali útlmový program. 
Nemárnia náhodou poslanci čas 
vybíjaním sa neefektívnymi de
batami namiesto toho, aby vyt
várali podmienky pre zrod zatial' 
pre podnikatel'ov ekonomicky 
nevýhodných služieb oby
vatel'om? 

ob 

Bratislava, 26.8.1992 
Pán 
Vlado MOHORITA 
šéfredaktor týždenníka 
ZMENA 
Záhradnícka 93 
Bratislava 

Vázený pán šéfredaktor, 
ZMENA v augustovom vydaní 

32/92, č. 149 )JVerejnila článom 
"NEMY KRESANEK" redaktora 
Stanislava Hábera. Nakol'ko tento 
článok obsahuje nepravdy, sk
reslené infon11ácie, urážky a krivé 
obvinenia žiadam Vás o dementi 
podl'a tlačového zákona č. 86/68 Zb. 
v znení neskorších noviel. 

Je nanajvýš pol'utovania hodné, ak 
Váš kmeňový redaktor si pred uvere
jnením článku aspoň telefonicky ne
overil niektoré informácie, čo by 
zabránilo ich dezinterpretácii a vy
vodenie nesprávnych záverov. 

Svoje tvrdenie opieram o nasle
dovné preukazatel'né fakty: 

1. Nikdy som nespochybnil zmluvu, 
ktorú podpísal UNIMEX s bývalým 
Miestnym národným výborom. Tvrdil 
som len, že zákon o majetku obd z 
roku 1991 preniesol túto stavbu bu
dovanú v akcii "Z" do majetku mesta 
Bratislavy. S týmto právnym stavom 
nie je spokojná ani mestská časť 
Devínska Nová Ves vzhl'adom na in
vestované prostriedky, ale rešpek
tuje ho. Mestská časť Devínska nová 
Ves je podl'a štatútu hl.m.SR Brati
slavy (čl. 36, odst. 1 b) len správcom 
tohto objektu. 

2. Absolútnym klamstvom je 
tvrdenie o rozhodnutí Mestskej rady 
Bratislavy, kedze som členom or
gánu viem, že táto nikdy o predmet
nom objekte vôbec nerokovala. 

3. Prenájom objektu bol predme
tom rokovania Miestnej rady v Devín
skej Novej Vsi prvý krát 24. októbra 
1991, ktorá vzhl'dom na vložené in
vestície odporúčila prenajať objekt 

Miestne zastupitel'stvo odvolalo z 
komisie výstavby a architektúry 
Ing. Evu Vargovú /od 1 .9.92 je 
menovaná do funkcie architekta 
mestskej časti ONV/ a poverilo ve
dením komisie Ž. Šimkoviča. 

,6 Zrušilo poverenie J. Rumanov
ského vedením ekonomickej 
komisie a potvrdilo volbu Mgr. l. 
Grycza za predsedu tejto komisie. 

"" schválilo zmenu názvu Centra pre 
vol'ný čas na ISTRA CENTRUM, 
Štatút a organizačný a odmeňova
cí poriadok s účinnosťou od 
1.9.1992. 

• CO KRYT 
Miestne zastupoitel'stvo schválilo 
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UNIMEXU. Tento túto ponuku viack
rát odmietol. Po prehodnotení tejto 
situácie dňa 14. novembra 1991 a 
23. januára 1992 Miestna rada 
uložila Miestnemu úradu pozvať p. 
Pevalu - predstavitel'a UNIMEXu k 
priamemu rokovaniu. Nakol'ko p. 
Pevala na pozvanie nereflektoval Mi
estna rada Devínska Nová Ves dňa 
20. februára 1992 schválila 
prenájom nebytových priestorov 
viacúčelového zariadenia fy BZK. 
Zároveň uložila Miestnemu úradu, 
aby požiadal fy UNIMEX o vydanie 
kl'účov pre sprístuponenie objektu 
vzhl'adom na správcovstvo objektu. 
Jediným ciel'om konania zo strany 
mestskej časti bolo umožniť urý
chlené sprevádzkovanie objektu pre 
služby občanom, nakol'ko započatie 
prevádzky podl'a pôvodnej zmluvy sa 
malo udiať k 31. decembru 1991. 
Dňa 19. rnarca 1992 Miestna rada 
uložila prednostovi MÚ oboznámiť 
UNIMEX o trvaní mestskej časti 
Devínska nová Ves na právach 
správcu majetku a doporučení 
prenajať priestory UN IMEXU v rámci 
prednostného práva a v prípade 
nereflektovania nájomcu ponúknuť 
priestory iným záujemcom. 

Problematika sa znova prerokúvala 
na zasadnutí Miestnej rady dňa 9. 
apríla 1992 za účasti predstavitel'a 
UNIMEXU p. Pevalu a Ing. Poláka, 
na ktorom Miestná rada odmietla 
požiadavku UN IMEXU na prevod ob
jektu do jeho majetku a súhlasila s 
dlhodobým prenájmom" Vzhl'adom 
na odmietnutie tejto ponuky zo 
strany UNIMEXU Miestna rada dňa 
25. júna 1992 uložila Miestnemu 
úradu zverejniť ponuku na využitie 
objektu cez DEVEX, Večerník a 
vysielanie Slovenského rozhlasu, s 
uzatvorením ponúk do 15. júla 1992. 
Pre nemožnosť zladenia ten11ínov vy- . 
dania dňa 9. júla 1992 Miestna rada 
uložila prednostovi MÚ vypísať 
ponukové konanie v miestnom časo-

možnosti využitia CO krytu na 
Podhorskom ako dvojúčelového 
zariadenia bez nadstavby: 
na: a/ predajné priestory 

b/ kultúrno-spoločensko špor 
tový účel 

ej účely služieb 

• KÁBELOVÁ TELEVÍZIA 
Rozpočtové krytie inštalácie kábe
lovej televízie v komunálnych by
toch tiež schválilo Miestne zastu
pitel'stvo z rozpočtového oddielu 
"výstavba" vo výške 2,6 mil. Kčs. 

• POMOC ŠKOLÁM 
Z fondu mlíádeže, vzdelávania a 
športu budú uvol'nené čiastky 
10500 Kčs na zakúpenie har
mónia pre ZŠ l. Bukovčana 1, 
10500 Kčs na zakúpenie varhanov 
a 4500 Kčs na zakúpenie výstroja 
pre športovú triedu pre ZŠ P. 
Horova 16, a 3000 Kčs na zakú
penie učebných pomôcok pre Ma-

pise DEVEX a oboznámiť 
so stanoviskom prenajať priestory na 
dobu 1 O rokov s tým, že pokia!' k 28, 
júlu 1992 nepodá žiadosť o prená
jom, priestory sa prenájmu inému 
záujemcovi. Finančné prostriedky si 
má UNIMEX uplatniť u vlastníka, 
ktorým je hl.rn.SR Bratislava. 

Považoval som za nutné uviesť 
celú faktografiu rozhodovania o ob
jekte viacúčelového zariadenia na
jmä preto, aby bolo zrejmé, že rozho
dovacím orgánom bola vždy Miestna 
rada a nikdy nie starosta. Ďalej je zre
jmé, že Miestna rada sa problema
tikou zaoberala viackrát a za daného 
právneho stavu zohl'adňovala 
morálne právo UNIMEXU a objekt 
mu viackrát ponúkla prednostne do 
prenájmu. Keby si daný faktografický 
stav vecí overil redaktor Háber, nikdy 
by nemohol ukončiť svoj článok vetou 
urážajúcou funkciu starostu Devín
skej novej Vsi a obviňujúcu ho z 
nekalých záujmov. 

Vážený šéfredaktor, 
vzhl'adom na hrubé porušenie 

novinárskej etiky v predmetnom 
článku rozhodol som sa: 

1. Uverejniť tento list ako otvorený 
v mi~stnom časopise DEVEX 

2. Zalovať vydavatel'a ZMENY pre 
urážku, krivé obvinenie a na ctiútŕha
nie 

3. Konať vo veci pre dvojnásobné 
znetvorenie môjho priezviska. 

4. Zahájiť konanie proti vy
davatel'ovi ZMENY pre porušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 
1/1992 Mies tne ho zastupitelstva 
mestskej časti Devínska nová Ves " 
O symboloch Devínskej Novej Vsi a 
ich používaní" pre nevhodné a 
nedôstojné použitie erbu Devínskej 
Novej Vsi a navyše v znetvorenej po
dobe, ktorá znižuje jeho vážnosť. 

Ak by Vaša redakcia prejavila záu
jem o bližšie objasnenie faktov a 
problémopv je Vám k dispozícii Mi
estny úrad v Devínskej Novej Vsi. 

terskú školu na ulici Na Grbe. 
e HUMANITNÁ POMOC 

Na humanitárnu potravinovú po
moc pre utečencov z Bosny a Her
cegoviny poskytne Devínska Nová 
Ves sto tisíc Kčs. 

• MESTSKÁ POLÍCIA 
Aby mestaká polícia v Devínskej 
mohla operatívne riešiť jednotlivé 
prípady bude vybavená faxom a 
telefónnym záznamníkom. 
O PRENESENÍ PÔSOBNOSTI 
Miestne zástupitel'stvo súhlasí s 
prenesením pôsobnosti v zmysle 
uznesení Mestskej rady na mest
skú časť Devínska Nová Ves vo 
veciach: na úseku pol'nohospo
dárstva, cestného hospodárstva 
na komunikáciách, vo veciach ve
rejných, telovýchovných, športo
vých a turistických podujatí. Po
drobnosti prinesieme v niektorom 
z budúcich čísiel nášho časopisu. 

l 
zákona č. 42/1992 Zb. "o 

úprave majetkových , vz~hov a 
vysporiadani majetkovych na!o~ov ,v 
družstvách" tzv. transformacny za
kon, bol polhohospodárskym družst
vám daný zákonný rámec k precho
dU poľnohospodárskych organizácií 
na družstvá vlastníkov. 
v súlade s touto právnou fon11ou i 

PD "Devín" so sídlom v Záhorskej 
systrici pristúpilo k realizácii a napl
neniu vlastníckych práv občanov. 

prvým krokom k transformácii druž
stva bolo zvolanie Valnej hromady v 
máji tohto roku, spojené s volbou 13 
člennej transformačnej rady. Jej úlo
hou je vypracovanie organizačno
právnej formy nového družstva, po
súdenie transformačného projektu. 

V tromto období, po výpočte čisté
ho majetku družstva prikročili k roz
posielaniu ponúk na predaj podielov 
všetkým oprávneným osobám. To 
znamená, že 25% čistého majetku 
družstva bolo rozdelené na podiely 
zodpovedajúce počtu oprávnených 
osôb. /je ich 1650/. Hodnota jedného 
podielu bola stanovená týlmo spôso
bom na Kčs 15.900,-. Oprávnené o
soby, ktoré majú záujem o kúpu po-

Reštauráciu Rolanda navštívil krát
ko po záverečných hodinách jeden 
smädný zákazník - 16 r. mladík z ul. 
Pod. Upovým a u 45-ročného pra
covníka sa dožadoval, aby mu pos
kytol alkoholické nápoje. Keď jeho 
požiadavka bola odmietnutá, cudí 
muž si začal počíňaťako na divokom 
Západe. Začal oplzlo nadávať a vy
hrážať sa. A že to myslí vážne, vytia
hol pištol', s ktoru chcel svoj úmysel 
realizovať. Preto personál privolal 
políciu, a keď táto prišla na miesto, 
pištolhík odtial' ušiel Majitel' ho 
spoznai.Za svoj čin sa bude zodpo
vedať pred súdom. 

Naša mestská časť 
merným množstvom tak 
telefónných automatov. nao
pak, ich ža idúci počet skôr postráda
me. Iného názoru bol dlhoprstý tele
fónny abonent, ktorý z toho mála, 
ktoré máme odcudzil na ulici M. Ma
rečka telefónny automat. Nevedno či 
Si chcel založiť súkromnú telefónnu 
linku, no krádežou spôsobil škodu 
8000 Kčs. 

. u Miša na lstrijskej uli-
CI sa v hre na automatoch nedarilo 
dvom 30-ročnýrn mužom z ulice J. 

1\la ich túžbu 
ze, ktorá sa 
oparom z ich automat akosi ne
chcel reagova i'. P;eto do mužov vs tú-

dielu sa môžu v družstve písomne 
prihlásiť do 15.9.1992. V tomto obdo
bí je možné si zakúpiť jeden podiel 
alebo jeho časť. Po uplynutí tohto ter
mínu si môžu oprávnené osoby od
kúpiť akýkol\tek počet podielov do 
30.9. 1992. Oprávnené osoby nie sú 
povinné zakúiť si podiel. Je to však 
možnosť ako si zvýšiť majetkovú 
účas~ v družstve. 

Zostávajúca časť čistého imania vo 
výške 75% znížená o možné reštituč
né nároky, bude rozdelená medzi o
právnené osoby na majetkové podie
ly. Tieto majetkové podiely sú však 
iba finančným vyjadrením hnutel'né
ho a nehnutel'ného majetku družstva 
a preto nie je možné počítať s ich vy
plácaním medzi oprávnené osoby. 
Vysporiadanie je možné spôsobom 
uvedeným v zákone. 

Podl'a návrhu transformačnej rady 
sa družstvo bude rozčleňovať podl'a 
obcí. Pre roky 1993-5 bude orientá
cia družstva zameraná na zabezpe
čenie zisku tromi spôsobmi: divizio
nálnym usporiadarí m, podnikatel'
ským prenájmom a vytváraním ob
chodných spoločností. 

Tieto tri fon11y podnikania by mali v 
začiatkoch zabezpečovaťčinnosťno
vého subjektu vo vzájomnej spolu
práci. 

Nový právny subjekt, t.j. družstvo 
vlastníkov predpokladá členský 
vzťah bez pracovnej účasti, t.j. bude 
daná možnosť, aby oprávnené osoby 
vstupovali za člena družstva. 

PD 

pila zlosť a svoje vandalské sklony a 
nespokojnosť prejavili tak, že jeden 
hrací automat zhodili na zem a poš
kodili. Mali dvojakú smolu - automat 
v takej polohe pätkorunáčky nevy
dáva a jeho poškodenie budú musieť 
hradiťzo svojich peňazí. 

a márne 
za Dlhoprstí zlodeji však čas 
oddychu nepoznajú. Dokonca ani v 
tomto horúcom lete. Pocétil to 52-
ročný rnajitel' chaty v Devínskom ja
zere, ktorého navštívil nepoznaný 
hosť a ukradol mu odlial' 2 bicykle, 
rádiomagnetofón, propan-butánový 
varič, starožitné váhy, mažiar, elek
trickú pílu Black-Decker a športovú 
súpravu. Podobnú návštevu vo svo
jej chate v tejto lokalite zaregistroval 
61-ročný majitel', ktorému dlhoprstý 
chatár odcudzil propan-butánový 
varič s bombou, elektrickú lampu a 
prenosný televízor. 

, .
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Poc1t11 to mapte 1a v1acerych osob-
ných áut na sédlisku. Na ulici Š. Krá
lika si zaparkoval svoje auto Favorit 
25-ročný majitel'z Eisnerovej ulice. V 
nočnej dobe si tam prišiel na hotové 
vo výške 2500 Kčs vlárnač, ktorý od
montoval aj autorádio, v hodnote 
6500 Kčs. Na ulici P. Horova nemo
hol spaťv nočnej dobe další autičkár, 
ktorý sa vlámal 31-ročnému majite
l'ovi do jeho auta zn. Favorit a odcu
dzil mu autorádio s prehravačom 
PIOI\lEER v hodnote 8000 Kčs. 
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Petičný výbor týmto dakuje vštkýrn 
občanom, ktO!Í svojim podpisom vy
jadrili rozhodnutie bojovať za čistotu 
životného prostredia. 
Petičný výbor rokuje postupne so 

všetkými zainteresovanými inštitú
ciami a zabezpečí vypracovanie ex
terných posudkov o škodlivosti vybu
dovania skládky v danej lokalite. 

Rokujeme o podpore nášho 
rozhodnutia so starostami pril'ahlých 
obcí /Lamač, Dúbrvaka, Devín, 
Marcheg a Slosfoff/. Mestskej časti 
Záhorská Bystrica /starostovi Ing. A. 
Belešovi/ sme zaslali list, ktorý v 
prílohe uverejňujeme. 
Dňa 1 0.9.1992 na 11. zasadnutí 

Mestského zastupitel'stva hlavného 
mesta SR Bratislavy odovzdávame 
oficiálne petí eiu primátorovi Mesta 
Petrovi Kresánkovi so všetkými 
Vašimi podpismi. 

Do 20.9.1992 odovzdáme petíciu 
so všetkými podpismi na Minister
stvo životného prostredia a dokladu
jeme nesprávne rozhodnutie ex
pertnými posudkami. 

Nadalej zbierame podpisy na Mi
estnom úrade a prosíme všetkých 
našich obyvatel'ov Mestskej časti, 
aby pripojili svoj podpis o zdravé živ
otné prostredie. 

S vel'kým porozumením sme prijali 
rozhodnutie, že škola /Bukovčana č. 
1/ Je EKOLOGICKOU ŠKOLOU a 
naše deti odbomejsšie pochopia 
vel'kú snahu nás, ktO!Í chceme 
zabrániť stavbe, ktorá by z našej 
obce spravila smetisko mesta a se
menište chorôb. 

Neustáva me v práci a svoju činnosť 
ukončíme len vtedy, keď nám bude 
oficiálne oznámené zastavenie 
pripravovanej výstavby škváry a 
popolčeka v blízkosti našej obce. 

• Pri záhradkárskej oblasti Murinec 
zistili nové skládky tuhého odpadu 
a dva vraky osobných automo
bilov. Skládka vrakov vzniká aj v 
okolí BAZ. 

Po uliciach Pieskovcová a pod 
lipovým jazdil podnapitý vodič 
25.8. vo večerných hodinách. Sk
ončil na miestnom oddelení polície 
v Dúbravke. 

O druhej hodine nad ránom s,a 
ešte rušne zabávali v byte na ul. S. 
Králika 1 O. Skončili až po zásahu 
rnestkej polície. 

skládke 

Starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica 
Ing. Anton BE LE Š 

Vážený pán starosta. 

a 

Na základe ustanovenia čl. 18 ús
tavného zákona č. 23/1991 Zb., 
ktorým sa uvádza listina základných 
práv a slobôd a podľa§ 5 odst. 2 zák
ona č. 85/19' é Zb. o znení neskorších 
právnych predpisov podávame na 
adresu Miestneho zastupiteľstva v 
Záhorskej Bystrici túto petíciu 
/p!floha/. 

Ziadame Vás o jej prerokovanie a v 
jej zmysle o zmenu stanoviska k 

výstavbe skládky škváry a popolčeka 
v lokalite Záhorská Bystrica, na 
severovýchodnej hranici nášho 
katastru. 

Pri vybavovaní našej petície, vo 
Vašom Miestnom zastupitel'stve, Vás 
žiadame dodržať postup stanovený 
zákonom o petičnom práve a listinu 
základných práv a slobôd. 

Veríme, že hlas vel'kého počtu 
občanov dotknutej časti nezanikne a 
budete ho rešpektovať tak, ako je to 
bežné v každej demokratickej kra
jine, za ktorú sa náš štát deklaruje. 

S úctou. 
František Granec 
za petičný výbor 

PES 
Na Záhradnej ulici hliadka chytila 
túlavého psa bez košíka bez 
známky. odovzdali ho veterinárnej 
stanici v Dúbravke. 

Na Eisnerovej ulici zistili 28.8. 
nepovolený predaj plastických do
plnkov. Tovar, kedze majitel' ne
mal pri sebe ani povolenie, ani 
príslušné doklady, zabavili. 

Na ulici na Grbe spôsobil vodič VŠ 
z ulice M. Marečka nehodu. Hli
adka zistila, že jazdil pod vplyvom 
alkoholu. Teraz čaká na výsledok. 

eh 



~ 
1Í 
i( 

l) 
:á 
o 

(2 

Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
matrika Devínska Nová Ves 

Miroslav Fáber a Mária 
Peter Mikulec a Renáta Glosiková 
Ján Majzún a Magdaléna Dušová 
Jaroslav Miko a Soňa Boroviak.ová 
Yusuf Sen a Zuzana Mozolániová 

85ROKOV: 
Mária 
BO ROKOV: 
Anna Bokrošová 
Ľ.udovít 
Anna 
Michal Ješko 
75ROKOV: 
Jozef Ziel i ns ký 
Sidónia Vemerová 
Mária 
70ROKOV: 
Štefan 
Karolína 
Barbora Reháková 
František Polák 
Rudolf štefek 
Margita Hozák.ová 

Blahoželáme 

Jozef Kolárik 
František Ka;;m 
Jozef Baláž 
Vojtech p"."l'"'•'"';, 
František Beseda 
Mária Grožajová 
Ján Nettich 
Katarína CVečková 
Milesa 

a nom 

V klube dôchodcov nezabudli v 
auguste na tých, čo v tomto mesiaci 
oslávili narodeniny. Ani nie okrúhle. 
Prosto ... stretli sa, zablahoželali, 
pobesedovali, oslávili. 

... 
l 

V sobotu 15.8.92 bolo 25 dôchod
cov z Devínskej na zájazde vo Vied
ni. Výletu lodbu, ktorý zorganizovali 
spolu s Úniou žien a ďalšími klubmi 
dôchodcov z Bratislavy, sa tešilo 
celkom i 80 účastníkov. 

Pozreli si druhý viedenský obvod, 

í l 
Dôchodcovia z Devínskej Novej Vsi 

by svojou aktivitou mohli byť i príkla
dom. Vo štvrtok 17. septembra pôjdu 
na další zájazd do Vranova. Navští
via zámok, odvezú sa lodbu naprie
hrade, v Znojme porobia nákupy, v 
Mikulove sa zastavia na pohárik ... 
opäť bude vraj veselo. pk 

l 
Vo veku 84 rokov nás opustil p. PAVLOVSKÝ - významná osobnosť 

Devínskej NoveJ Vsi. V mnohých rodinách si až 3 generácie jeho žiakov 
na neho spomínajú s láskou. 

Tento osobitný učitel' sa celý oddával výchove tých najmladších žiačikov 
od svojej mladosti až do dôchodkového veku v Devínskej Novej Vsi. S 
neuveritel'nou pokorou sa vedel znížiť na úroveň každého prváčika, aby s 
ním potom ako jeho partner a priatel' rástol, dvíhal ho a rozprávkovým 
spôsobom ho obohacoval o vedomosti. Plnením svojho celoživotného 
poslania vyryl hlbokú nezmazatel'nú stopu v duchovnej sfére života miest
neho obyvatel'stva. Výsledky jeho pôsobenia budú cez prácu a činnosť 
žiakov ešte dlho priamo pozitívne ovplyvňovať náš život. 

Za to všetko Vám pán učitel' dakujeme a zostávame s Vami v našich 
spomienkach. 
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Zl'ava Alžbeta Belešová 72 rokov, 
Alžbeta Šimoničová 78 rokov, Šte
fan Grožaj 64 rokov, Viera Schrek
ová 58 rokov, Júlia Danihelová 69 
rokov a Emília Kovačičová 57 rokov. 

Ku gratulantom sa pripájame i my. 
jm 

Práter i pamätihodnosti. K tomu, že 
boli všetci - účastníci i personál lode 
-spokojní, prispeli aj členovia klubu 
dôchodcov z Tilgnerovej. Ich muzi
kanti hrali cestou do Viedne i späť a 
celú spoločnosť tak rozospievali, že 
lodníci ich pozvali aj na dalšie 
spoločné cesty. 

pk 

folklórny súbor "Grbarčie
spestril svojim programom aj 

podujatia, ktoré sa konali cez prázd
niny. Vel'mi vydarenou akciou v 
dňoch 1. a 2. augusta 1992 bola 

plavba loďou po Dunaji pri príleži
tosti 1 OO ročnice osláv príchodu J. 
Verneho na Devín. Počas celej plav
by zneli prekrásne chorvátske 
piesne. Vyvrcholením osláv bolo 
vystúpenie na starobylých hradbách 
Devína. 

V dňoch od 9.- 21. auguista·1992 
sa časť detského folklórneho súboru 
"Grbarčieta" zúčastnila rekreačno
poznávacieho zájazdu do Chorvát
ska. Navštívili Fažanu, Pulu, Zagreb 
a tancovali a spievali aj na prekrás
nom ostrove Brioni. 

Deti sa nielen rekreovali a kúpali v 
mori, ale zoznamovali sa s históriou 
Chorvátska a zdokonal'ovali sa v ja
zyku v ktorom spievajú. Domov si pri
niesli nielen množstvo zážitkov, ale aj 
nové tance a spevy, ktorými budú ší riť 
chorvátsku kultúru svojich pra-pra
dedov. 

N. 

Celovečerné predstavenia: 

vo štvrtok, v sobotu o 1945 a v 
nedelu o 1715 a i 945 hod. 

10.9. RENEGÁTI USA MP s.t. 

Kiefer Sutherland a Lou D. Phi
lipse v akcii. proti šefovi mafie 
12.-13 .9. ANGEL HEART USA 
MN s.t. 
Na pozadí čiernej mágie a dia
bolských omší nás film A. 
Parkera zavedie do neznámeho 
desivého sveta. Hr. Mickey 
Rourke, Rob. De Nitro 

17.9. LUCKY LUKE TAL. MP s.t. 

Terence Hill ako neohrozený 
zástanca zákona na divokom 
západe. 

19.-20.9. HONBA NA 
PONORKU USA MP 12 s.t. 

Sean Connery -vel ite l' soviet
skej atomovej ponorky 
dezertuje k brehom Ameriky a 
spôsobí chaos a prenasledo
vanie ponorky. 

24.9. KROKODÍL DUNDEE ll. 
AUSTR. MP s.t. 

Pokračovanie film. hitu. Najprv v 
Manhattane, potom v austr. buši. 

Mládežnícke predstav,.,Jia: 

v sobotu /mimoriadne aj vo štvr
tok/ o i i 5 hod. 

12.9. TOP GUN USAs.t. 

Tom Cruise tu hrá žiaka elitnej 
leteckej akademie-zač. kariery 

19.9. LUCKY LUKE TAL. s.t. 

24.9. KROKODÍL DUNDEE ll. 
AUSTR. s.t. 

Detské predstavenia: 

V nedel'u o 1515 hod. 

13.9. MAHULIENA, ZLATÁ 
PANNA SLOV. s .t. 
20.9. ČÍSLO 5 ŽIJE USA č. v. 

POZNÁMKA: 
Vstupné na celovečerné a 
mládežní eke predstavenia je jed
notné 1 o,- Kčs s vol'ným 
výberom miesta. 

Detské predstavenia: 
Deti 2,- Kčs dospelí 4,- Kčs 

st., čt. -české alebo slov. titul 
ky, 

č. v., sv.v. -dabing 

Tel.: 775 104 

o stahovaní národov vieme z roz
právania ... Z pôvodných 12 chorvát
skych dedín, ktoré vznikli pred stáro
čiami v oblasti talianského Moliza 
zostali štyri. 

Pri príchode narazili v hornatom, 
kamenistom kraji na vodu. Tá im "da
la" život. Tak vznikla dedinka Agua 

Súbor Toma Toma - lwäobníci 

Za účasti hos1í z Rakúska, požiar
nych zborov z Dúbravky a Poduna
jskýe;" Biskupíc oslávili požiarnici 
Nerejný dobrovol'ný požiarny zbor/ z 
Devínskej Novej Vsi í 15. výročie 
založenia požiarnej ochrany sútažou 
družstiev v sobotu 22.8. i 992. 

P!Vé oficiálne maistrovstva Slovenska v 
Duatlone sa uskutocnili v nedel'u 6.9.92 v 
Devínskej Novej Vsi. 

Hlavným organizátorom. poverený 
Výkonným výborom Slovenskej triatlonovej 
únie, bol Tri klub Bratislava. 

Preteky predstavovali záver sezóny a vlast
Qe pí prav u na jej vyvrcholenie -Majstrovstvá 
CSFR, ktoré budú 19.9.92 v Nitre. 

Na štarte pred SOU s pri BAZke sa zišlo v 
nedel'u 70 pretekárov od Humenného pO 
Bratislavu /ale aj z Brna a Zlí na/, aby okrem 
trate a súperov zvládli aj nepíjemné vrtochy 
počasia /chladno, dážď i slnko/ najmä silný 
VIetor. 

P!Vým majstrom Slovenska v duatlone sa 
sta,! Peter LALAK z lamas Bratislava. 
vYSLEDKY 
muži 
1. Peter LALÁK 

lames Bratislava 1 :37:38 
2. Marek KOVAČIČ 

Tri klub Bratislava 1 :38:33 
3, Vladislav HRČKA 

Viničné 1:39:30 

viva - živá voda. Potom Dela Croce 
a df:dšie. V tých štyroch si obyvatelia 
zachovali zvyky svojich predkov, reč 
i kultúru. 

V roku 1979 vznikol v tejto oblasti 
folklórny súbor, a ako hovorí vedúci 
a duša súboru Angelo Maria Primia
no /vrchný riaditel' škôl oblasti/, nie-

li 

Po položení kytíc na hroby 
zaslúžilých bývalých členov panov 
Hojzákovi a Klasovi odštartovali na 
Novoveskej ulici sútaž. 

Najlepšie si počínali členovia B 
družstva Devínskej Novej Vsi, ktorí 
súťaž vyhrali. Druhé miesto patrilo A 

ženy 
í. Anka BALOGHOVÁ 

Tri klub Bratislava 1 :58:08 
2. Magda STOVIČKOVÁ 

James Bratislava 2:00:33 
juniori 
i. Marián HATALA 

James Kežmarok 
2. Marek VOJNÍK 

Triklub Michalovce 
3. Igor VARSÁNYI 

Triklub Bratislava 
dorastenci 
1. Roman ŠVARC 

TJ Dvory n. Žizavou 
2. Gregor FOTUL Triklub Košice 
3. Roman KRAJSAAdut Skalica 
veteráni 
1. Jozef MÚČKA Befan Bratislava 
2. Viktor FO TUL Triklub Košicew 
3. Peter HERTL Adut Skalica 

Riaditel' pretekov Jozef JURÁŠEK: "Na 
pretekoch sa zišla celá slovenská špička" a 
preto s úrovňou pretekov sú organizátori 
spokojní. 

pk 
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Hos lia zo Znwebu Prqf Ivrm Kačuroo (prvú sprwm) s manželkou. 

len preto, aby zachovali, ale aby aj 
šírili lubezný folklór z vidieka všade 
tam, kde ho radi majú. 

Prišli uprostred kultúrneho leta do 
Devínskej Novej Vsi na pozvanie 
chorvátskeho kultúrneho spolku Slo
venska. Toto stretnutie sprostredko
val prof. Ivan Kačurov zo Zágrebu, 
ktorý bol hostbm aj tohtoročného 
Festivalu chorvátskej kultúry v De
vínskej. 

družstvu ONV, na tretom skončili 
Dúbravka a štvrté patrilo družstvu z 
Podunajských Biskupíc. 

Oslavy požiarnici i spoluobčania 

TK LOB Devínska Nová Ves usporiadal v 
dňoch 22.-24. augusta 19921umaj starších 
žiakov za účasti 39 chlapcov·a 22 die~čat z 
klubov: TK LOB Devínska nová Ves, Sport
mal Bratislava, Matchball Bratislava, TOP 
Tenis Bratislava, VTC Pezinok, Tatran Stu
pava, Iskra Matador Bratislava, Slávia STU 
Bratislava, Inter Bratislava, Hydrostav Brati
slava, Slovan Bratislava, Slávia právnik 
Bratislava, Spoje Bratislava, Danubius Brati
slava, Strgjar Malacky, Lokomotíva 
Bratislava a SK Skalica. 
Z výsledkov: 
Dvojhra· starší žiaci: 
Predkolq,: Sebecj'nxky ·Aifoldy 6:1,6:0 
1. kolo: ;>vare -Suško 6:4,6:0 
Moric- Sefara 6:2, 6:0 
Klikáč -Jurčák 6:2, 6:0 
Žovic - :z;áhorec 7:5, 4:6, 6:4 
2. kolo: S'{arc - Ondriáš Ondrej 6:0. 6:0 
Strelník - Zovic 2:6, 2:6 
3. kolo: švarc · Pol~k 6:1, 6:1 
Semifinále: Svarc- Zovic 6:0. 6:1 
Klikáč -Maroš Vladimír 6:2, 6:i 
Finále: Švarc • Klikáč 6:0, 6:2 
štvorhra • starší žiaci: 

Súbor Toma Toma /názov pochá
dza z refrénu jednej z piesní /pred
stavil výber z ich bohatého progra
mu. Zber hrozna, zber olív, trepanie 
!'anu ... bohatstvo originálnych folk
lórnych prvkov, vysoká vokálna úro
veň zborov, uchu lahodiace melódie. 
Kto prišiel, videl a počul ... nadlho 
zostane v srdci tento milý a tempera
mentný súbor. 

pk 

zakončili zábavou pri dobrej hudbe 
Veselej muziky. 

pk 

f;'redkolo: Ondriáš Jakub, Ondriaš Ondrej, -
$efara, Jurčák 6:0, 6:1 
Zovic, Sebecl'nsky- Cibula, Suško 6:0, 6:1 
i. kolo: Maroš Tomáš, Maroš Vladimír-
l) rb an, Alfoldy • 6: 1, 6:2 
Zupančič, Loffler · Zovic, Sebecínsky 

- 6:2,6:2 
Mustafi, Doma s - Svarc, Mgtjtan 0:6, 1:6 
2, kolo: Strelník, Stanzel · Svarc, Majtán 

• 1:6, 0:6 
semifinále: Maroš, Maroš- Sváby, Záhorec 

• 6:4, 4:6, 6:2 
Klikač, Pucher - Svarc, M.ajtan 6:7, 5:7 
Finále: Maroš, Maroš· Svarc, Majtán 

• 2:6, 1:6 
Náš velký talent Lacko Svarc zvíťazil úplne 

bezkonkurenčným spôsobom vo dvojhre a 

(dokončenie na str. 6) 

TK LOB Devínska Nová Ves ozna
muje záujemcom, že každú sobotu o 
9°0 hod. a v nedel'u o i 6°0 hod. orga
nizuje na tenisových kurtoch /nad fut
balovým štadiónom/ tenisový kurz 
pre začiatočníkov v rozsahu 18 hod .. 
Záujemci nech si prinesú so sebou 
tenisovú raketu a tenisovú loptičku. 
Vklad je 150,- Kčs. 



li 

(pokračovanie zo str S) 

spolu s Majtanom zo Stupavy i v štvorhre. 
Zatial' pozornosti sponzorov vsak uniká 

Dvojhra· staršie žiačky: 

Predkolo: Jurčáková • Župančičová 6:7, 3:6 

Marenčíková -Zlochová 6:1, 6:2 

Semifinále: Haršanyová - Masaryková 

Čirková. Klímová 

Finále: """''""'"o''" 

3:6, 5:7 

3:6, 6:4, 4:6 

6:1,7:6 

1. kolo: Haršanyová, Masaryková
Marenčíková, Jurčák o vá 6:1, 6:0 

Semifinále: Haršanyová, Masaryková -
Sabayová, Pacherová 6:3, 6:2 

Leváková, Kulo vá - Čirková Klí mc vá 
6:3, 2:6, 7:5 

6:2, 

Víťazná Andrea Masaryková zo Slávie 
Právnik má len 12 rokov. Jej partnerka v 
štvorhre Natália Haršanyová štartuje za Hy
drostav. 

e Predám 
tmavo-modrej 
strechou a krytom 
Cena dohodou. 

.. 
l, 

movať zákazníkov a 
službách, 

otváracích a 
hodinách a dalších 

ktoré sprostredku
jú kontakt medzi ponúkajúcim a 
zákazníkom. 

Predám detský bicykel /6 R/. 
Tel.:775 

Dámske a dievčenské nohavičky á 
25 Kčs dostanete v predajni DE
VEX /nad poštou/ 

e Predám videorekordér SONY SL-
C7F. Tel.: 775 275 

Predám stroj na zmrzlinové 
Zn.: 30 tisíc 

• Predám gramofónové platne z 
rokov 1940 · 1950. 

Zn.: Ponúknite 

• Predám prerobenú chladničku na 
mrazničku za 2000,- Kčs 

Tel.: 777150 

e Predám kovovú bránku 95xi 55 
cm. Tel.: 778 835 

• Predám Ladu 1200 combi za 35 
tisíc. Tel.: 291 591 

Miestny úrad mestskej časti DNV 
do zamestnania 

na ekonomické od· 

ÚSV ekonomického 
smeru 
prax 5 rokov 
znalosť podvojného účtovníctva, 
rozpočtov, správy daní a poplat
kov. 

možný ihneď 

Miestny podnik DENOVA 
prijme 
+ Troch pomocných robotníkov 
+ Dvoch vodičov skupiny C 
+Strojníka na UN 053 

• Pol'nohospodárske družstvo 
Devín Záhorská Bystrica 

stredisko živ očí š nej 
v 

• pracovníčku do mliečnice 
- mliekarku 

• ošetrovatel'ov hospodárskych 
zvierat 
knmič, dojička 

• Podnikatelia! Máte 
bežné spracovanie 
agendy v priebehu roka, resp. 

daňového 

Zhotovujem videozáznam všet-
udalostí. Tel.: 

6 

í 
.. 
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Kčs 
bude mať r<>il'u·ni'·i4 

• odo dňa vydania do 
vydania nového katalógu a bude 

v dostatočnom množ
stve pre všetkých obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi. 

Vaše ponuky textov, resp. 
grafických návrhov zasielajte na 
adresu: 

Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 527, 

Vykonávame kvalitné maliarske a 
natieračské práce. 

Tel.: 71 -večer 

!il Firma MERIDIÁN oprava automa
tických práčok. 

Tel.: 

!il TV servis BALÁŽ poskytuje opravy 
TV prijímačov na ul. Na Grbe 43 v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 
Nahlasovanie opráv po i 7°0 hod. 

~ NEHNUTEt.NOSTI 

Kúpim starý dom v hociakom 
stave v ONV. Tel.: 817 

Kúpim, zoberiem do prenájmu byt. 
Tel.: 775 

otvorené až 
Ovocie - zelenina 

• zelenina a ovocie 

pondelok-piatok: 8. 00·1 9.00 

sobota ' 7. 00-14. 00 

Predajcovia, výrobcovia, re
meselníci, všetci, čo poskytujete 
akékol\tek služby · využite túto 
možnosť byť trvale zapísaní u 
svojich zákazníkov. 

Chcú o Vás vedieť: 
Vás môžu navštíviť, čo všetko im 
chcete 

troch 
záujemcov, ktorí v tomto kata
lógu uplatnia záujem o inzerciu 
-reklamu vyžrebujeme a ich re
klamu uverejníme zdarma. 

• Prekladám anglicky. 
Tel.: 

Záujemcovia o jazykové kurzy 

enemčiny 

e angličtiny 

sa môžu prihlásiť v lstracentre 
(lstrijská 4) popoludní a večer. 

Tel.: 775 490 

ll r 
V priebeh u mesiaca jún 1992 

uskutočnili študenti sociológie Filo· 
zofickej fakulty UK v rámci odbornej 
praxe prieskum názorov občanov 
Devínskej Novej Vsi na aktivity, ktoré 
je potrebné v Centre pre vol'ný čas 
rozvinúť (nový názov !STRA CEN
TRUM). 

Výsledky ankety budú zverejnené 
už v sobotu 12. 9. a desať 
bovaných respondentov odme-

na vystúpení súboru Unin· 
čanka. Nezabudnite 

V našom časopise uvere-

v budúcom čísle. 

sr. o. 

hl'adá 

velitel'a 

príslušného smeru 
- riadiace schopnosti v kolektíve spolupracov
níkov 

- organizačné schopnosti 

bude organizovaný ako útvar priamo riadený 
firmou Volkswagen Bratislava. 

Znalosti nemčiny vítané. 

Termín: najneskôr od 1. 1 O. 1992 

Prihlášky posielajte do 25. 9. 1992 na adresu 

a 

Volkswagen Bratislava spol. s r. o. 
personálne oddelenie 
Devínska Nová Ves 
843 01 Bratislava 

Nechajte za Vás 
prE) hovoriť Váš účes 

pondelok 
utorok- atak 
sobota 

T 
Pod 

v 

- 19°0 hod. 
20°0 hod. 
13°0 hod. 

19 

otvorené pon. -piatok ll OO- 1830 
tel.: 779 237 

7 

Denný a nočný bar 

CENY INZERCIE: 
1 cm2 = 
1 

strana = 967.
strana = 1.900.· 

1 strana = 3.800.= Kčs 

+ 100% 

Bratislava mesto 
č. 

o 

med-

treba 

na strane 

znackou + 5% 
·10% 

Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVínsky EXpres- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od i 5°0 do 
19°0 hod. 



( 

- Pred kolibou zastane zahraničný autiak z neho cudzinec. 
Chvíl'u sa kochá pohl'adom na salaš, ovce. potom sa pokúša 
prihovoriť bačovi a valachovi: 
- Sprechen Sie Deustsch? 
-??? 
- Do you speak Englisch? 
-??? 
- Govorite po rusky? 
-??? 
Po márnej snahe mávne rukou, nastúpi do auta a ocíde. 

Na leto zostali i/Ja spomienky, zočala škola. 
- Vidíte, bača, - hovorí valach, - ako sa ten turistický ruch rozmáha. 
Pomaly aj nám prichocí naučiť sa nejaké tie cudzie reči. 

MUŽlA 
l. RUŽINOV- ONV 1:2 
ll. ONV- KRÁSŇANY 1 :O 
Ili. MATADOR - dnv 3:2 
IV. ONV- TRNÁVKA 2:3 
MUŽI B 
l. ONV- PATRÓNKA 4:1 
ll. V. BIEL- ONV 7:0 
Ili. DNV- POZ. STAVBY 3:3 
STARŠÍ DORAST 
SENEC-ONV 2:1 
DOPRASTAV- DNV 1 :1 
ONV-POLYGRAF 4:0 
ONV-TRNÁVKA 10:1 
MLADŠÍ DORAST 
ČUŇOVO- ONV 1 :1 
DOPRASTAV- DNV 1:4 
POLYGRAF-ONV 4:1 
ONV-TRNÁVKA 4:4 
ŽIACI 
STARŠÍ A 
ONV-RAČA 1 :1 
SLOVAN- DNV 3:1 
STARŠÍB 
ONV-RAČA 0:5 
SLOVAN- ONV 4:0 
MLADŠÍ A 
ONV-RAČA 1 :O 
SLOVAN- ONV 6:0 
MLADŠÍ B 
ONV-RAČA 0:7 
SLOVAN- ONV 17:0 

s 

-Čo ťa nemá?! Pozri len: ten ich tol\\o vedel a čo sa dozvedel?! 

Tajnička z minulého čísla in ie: Ked' 

august hreje, hriať bude i Z 
tých, ktorí zaslalisprávne vylúštenú 
tajničku sme vyžrebovali: 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

J. 

Na vyhliadke 36 

Kukučí nov a 12 

M. Preisingerová, Spádová 7 

Výhercovia si môžu vecné ceny 
prevziať u sponzora krížovky v preda
jni DEVEX. 

Pre krížovku v budúcom čísle 
hl'adáme sponzora. 

7 8 9 10 11 12 13 

- l 

Meno a ................................................... . 

Ulica: .................................................................... . 

Miesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 

Kčs 

DEVínsky - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. 

nábytok sa chustá ll!Jrá
sto/ársku )!nrw. Čí oií 

htlfle zát{jem? To ukáže čus. 

Vodorovne: 

A,/ nádeník - udus - ú,rtie. 
B./ Mesto v Juhoslávii - nezanikala -
autoznačka Rychnova n/Knežnou. 
C./ Požívaj tekutinu- u á č a sť 
taj č k y - značka kozmetiky. 0./ 
Bytie v stredovekej filozofii- patriaca 
armáde - medi i. E./ Vodná rastlina -
býv. rumunksý .futbalista - grécke 
pomenovanie Dunaja. F./ Mesto v 
Sudane - k o i e c aj č k -
kuje. G./ Sušené hl'uizy stavačov -
chlapčenské meno historické 
územie v Poľsku. H./ Cudzia skratka 
čísla - v lodnej doprave remorkér -
dievčenské meno. 1./ Ako po latinsky 
- t r e i a č a s ť t a j n i č k - je 
po anglicky. J./ Mesto v Pol'sku- ovitá 
-pohyb vzduchom. K./ Mesto v Juho
slávii- pomoc- mäso z rebrovej časti. 

Zvisle: 

1./Dychovýsúbor-štvrtá časť 
tajničky. 2./ Mesto v Taliansku
združenie monopolov. 3./ Štát v Ázii 
-kruh -pohlo. 4./ Príslušník indián
skeho kmeňa- cudziemužské me11• 
- dymová clona zo soalín. 5./ 
Národná kultúrna parnia'"" v Bme -
jednotka miery v Brazílii. 6./ 
Citoslovce ohradenia sa - medui po 
česky - krátkozraký človek. 7./ Po
tomci nemeckých novokrstencov -
kde-čo. 8./ Skratka bývalej albánskej 
republiky - chlapčenské meno - os
trov v Adriatickom mori. 9./ Vztahu
júce sa na slona - zviera živiace sa 
zdochlinami. 10./ Slovenská 
akadémia vied v skratke - planetka -
bl'ačanie. 11./ Pasta -trup- bočná loď 
v bazilikách. 11'./ Okaté ženy- silnejší 

13./ Mesto v Indonézii -z č i a 
č 

Pomôcky: D,/ Enc. k./ Ulog 3./ 
Nabire 

841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a redakcia nevracia. Inzercia -
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Vytlačil: Komprint spol. s r. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné číslo: i 03/90-R. 
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Je definitívne po prázdninách, 
po dovolenkách. Zahrabali sme 
sa do práce /tí čo ju majú/ a sledu
jeme akoby z pozadia pomalé 
/ale vytrvalé/ zvyšovanie cien 
/poštovné, uhlie .. ./, trvalý ne
dostatok služieb ... 

Aj rozpad štátu sa rúti akoby 
pomimo nás. Dokonca aj burčia
ková sezóna je akosi v pozadí. 

Starosti pribúda a my sme sa z 
ulíc presunuli do svojich príbytkov 
a tam riešime naše každodenné 
bol'ačky. Najskôr tie akútne čo a 
za čo navariť, nakúpiť deťom ... po
tom tie "dôležité", čo je nové v 
Juhoslávii, v Rusku, Rumunsku ... 
a nakoniec unavení zis fu jeme, že 
aj na "domácom ihrisku" je 
problémov neúrekom, riešia ich 
štátni a vládni činitelia, zatial' vy
bíjajúci sa viac v osobných po
tyčkách ... 

Aj legislatíva pokulháva za 
ktorýmkol'vek programom ... 

Pritom nám vôbec nezostáva 
akosi čas na pozdvihnutie ducha. 
Veď máme toll< o starostí. Z čoho 
asi? 

V á š vydavateľ 

Ni i 
Tohtoročné honúčavy dali riadne 

zabrať zeleni. Niečo vydržalo /aj 
Vďaka zalievaniu cisternami Denovy l 
dosť zelene však vyschlo. 

Miestny úrad zabezpečil 3000 
okrasných kríkov a pracovní ci De
novy ich vysadili na sídlisku Podhor
ské. /postupne budú kríky vysadené 
aj v ostatných častiach DNV/. 

Takže zostáva sa iba tešiť, že na jar 
sa nám sídlisko rozzelená? Nič viac 
a nič menej len šetriť aspoň to, čo 
niekto pre nás pripravil. 

ak 

Al takúto ohrázok možno uidieť !l Dellínskej na železníČTIPj stanici. V 
sobotu o l Ooo hod. prichádza z Viedne Pla k ťahanú parnou lokomotíuou. 
Bližšie C? tejto cines už rarite !l IJudtícom c'ísle. 

l , . 
'" v· d 1 · d l · d' 1 ·1 t tJ · Od 1. septembra 92 mozete do 1e ne pnro zene aJ a eJ ce s ava aJ z 

Devínskej Novej Vsi. Nastúpiť /i vystúpit/ na rýchlik do Viedne možno na 

železničnej stanici v ONV. 

Pred nástupom sa však cestujúci musí minimálne 15 minút pred odchodom 

vlaku prihlásiť k pasovému a colnému vybavene iu v priestore k tomuto účelu 

určenému v budove colnice. MG 

i 
Vífuzom ll. ročníka /26.6.92/ 

Zorničkinho slávika sa stal Miško 
Čierny z Devínskej Novej Vsi. , 

l • l 
Vážená redakcia, 
v minulom i7. čísle DEVEXU 

som sa dočítal, že Miestne zas
tupitel'stvo Devínska Nová Ves 
schválilo z rozpočtového oddi
elu "výstavby" 2,6 mil. Kčs na 
krytie inštalácie kábelovej 
televízie v komunálnych by
toch. 

Prosím o uverejnenie článku, 
ktorý by bližšie o zavádzaní 
kábelovej televízie hovoril a to 
najmä v lokalite starších sídlisk 
v Devínskej Novej Vsi. 

Za porozumenie ďakuje Váš 
čitatel' 

fr 

Garantom sútaže bol nas sve
toznámy tenorista Peter Dvorský. 

O tom, že bol aj v Devínsakej a 
spolu s Miškom Čiernym boli prijatí 
na radnici sme sa dozvedeli trocha 
neskoro. Preto podrobnejšie o 
Zorničkinom slávikovi prinesieme v 
budúcom čísle. pk 

Využite možnosť zmeny názvu 

ulice v Devínskej Novej Vsi Novo

veská, Delená a Na grbe, 

Ak svoj občiansky preukaz prine

siete na Miestny úrad v ONV 29. sep

tembra alebo 1 . októbra od 7° 0 do 9°0 

hod. do miestnosti č. 6, pracovníčka 

Miestneho úradu zabezpečí zmenu 

názvu ulice v občianskom preukaze 

v príslušnej evidencii obyvatel'stva. 

vp 

i 
Pri škole na ulici P. Horova sa vraj 

pohybuje muž /alebo je to organi
zovaná partia?/, ktorý ponúka deťom 
cukríky, vraj naplnené drogami. O 
tom, že i mafie zaoberajúce sa dis
tribúciou drog sasnažiazískaťzávis
losť na drogách najrôznejším 
spôsobom vieme. 

Hoci píšeme vraj. lepšie bude deti 
upozorniť a zvýšiť ostražitosť vôbec. 

mz 



v c 
V priebehu mesiaca jún 1992 uskutočnili študenti sociológie Filozofickej 

fakulty UK v rámci odbornej praxe prieskum názorov občanov Devínskej Novej 
Vsi na aktivity, ktoré je potrebné v Centre pre volný čas rozvinúť /Nový názov 
!STRA CENTRUM/. 
P~ieskumný dotazník vyplnilo celkom 196 respondentov, z toho 66,3% dos

pelych a 33,7% žiakov. Medzi dospelými boli okrem níáhodne oslovenými 
občanmi aj podnikatelia /9,9%/, poslanci /3,6%/ a učitelia /3,6%/. 

Názory na potrebu rozvoja záujmových krúžkov a klubov pre jednotlivé sk
upiny obyvatel'ov približujú výsledné tabulky. 

Zo 1 OO% oo\Ítamích oreiavilo záuiem o aktivitv 
pre deti predškolského veku 
krúžok, klub žiaci dospelí spolu 
tanečný 13,1 18.1 16 
jazykové 9,5 15,6 13,5 
spevácky 9,5 15.6 13,5 
ihriská, parky 14.3 12,5 13.1 
divadelný 15,5 10,0 11,9 

spoločné pre rodičov s deťmi 
krúžok, klub žiaci dospelí spolu 
turistický 26,0 22.5 23.7 
jazykové 12,3 19.0 16,7 
džezgymnastika 11,0 14,8 13,5 

. plavecký 15.1 9,1 11,2 
šport. hry 6,8 9,9 8,8 

pre deli školského veku 
krúžok, klub žiaci dospelí spolu 
jazykové 121.9 18,0 16,5 
tanečný 15.2 11.3 12.4 
fitnescentrum 7,9 11.9 10,7 
výpočtovej techniky 7,9 9,4 9,0 
spevácky 7,9 7,0 7.9 
džezgymnastika 5,0 7,9 7,0 
lit. dramatický 4.4 7.0 6.2 
turistický 6,6 5.8 6,0 

pre mládež 
krúžok, klub žiaci dospelí spolu 
spol.zábavy. disco 14,6 14.3 14.4 

šport./posilovňa/ 9.2 14.7 12.9 
jazykové 6,9 15,0 12.4 
výpočUechniky 10,0 7.9 8,6 

tanečný 6,2 9.0 8,0 

plavecký 19,0 5,6 7,0 
turistický 4,6 7.9 6.8 

pre dospelých 
krúžok, klub žiaci dospelí spolu 
fitnescentrum 14,5 17,5 16,5 
spol.-kult.poduj. 13,3 17,5 16.1 
turistický 15,ý 12.7 13.7 
plavecký 12,0 5,4 7,6 
džezgymnastika 12.0 3,0 6,0 
jazykové 6,0 6,0 6,0 

Prirodzene, že druhov aktivít, čo všetko možno praktizovať v kultúrnom cen
tre b~lo viac_ltabulky sú zverejnené v lstracentre/. Je otázne, či typy predsta
vovali dobre rady, alebo respondenti majú záujem sa do navrhovaných 
krúžkov či klubov aktívne zapojiť. 

~onk~étnejšie vyznievajú ankety: záujem o návštevu organizovaných podu-
·an a zaujem o aktívnu sooluúčasťpri organizovaní volnočasových aktivít 

podujatie žiaci dospelí spolu 
filmové preds!. 22.9 18,7 19,9 
tanečné zábavy 19.6 18,9 19,1 
výlety 14,2 20,3 18,5 
divadelné preds!. 10.7 12,1 11,7 
koncerty váž. hudby 5,4 7.9 7,2 

2 

Aktivita žiaci dos elí s olu 
šport.podujatia 17.8 25.1 20,0 
hud. skupina 21.4 16,7 20,0 
tanec 17,8 8,3 15,0 
divadelníctvo 21,4 15,0 
turistika 16.7 5,0 
výtvarní ct vo 7.2 5,0 

Iste an~e.ta prieniesla nemálo podnetov pre vedúcich pracovníkov Centra 
pre ,vol'n~ cas, po ~ovom IS TRA CENTRA, neprichodí nám komentovať za
horuca vysledok. Tym bude uspokojovanie požiadaviek obyvatel'ov Devínskej 
Novej Vsi. 

Nie je to, ani nebude jednoduché. Súčasné zloženie obyvatel'ov je rôzno
rodé, s rô.znym zázemím, tradíciami, záujmami obyvatelbv, možnostami a 
schopnostam1 centra tak, aby spokojní boli konzumenti s ponukou a tvorcovia 
s dosahom. 

O _to~, že výsledky ankety; čísla, pretaviť do života znamená vynaložiť 
znacnu seb~obetu od pracovnikov ISTSTRA CENTRA pre volný čas, netreba 
pochybovat. A prirodzene vytvoriť personálne i materiálne podmienky. Dnes 
je však v našej spoločnosti tolko problémových oblastí ... Držíme však palce. 

j l 

Ako sme Vás informovali v minulom 
čísle DEVEXu, podali sme na Magis
trát oficiálne petíciu do rúk námestní
kovi primátora lng.arch. P. Beňušku. 

Petícia bola podaná ako pirama in
terpelácia poslanca v zastúpení 
3.772 podpisov na petičných hár
koch. Trváme na zverejnení podkla
dov, ktoré viedli Útvar hlavného ar
chitekta k tomu, aby skládka 
popolčeka a škváry bola budovaná 
severovýchodne od fy Volkswagen v 
dotknutej časti s našou obcou. 
Zároveň sme odoslali listy starostom 
mestskej časti Záhorská Bystrica, 
Lamač, Dúbravka, Devín a Karlová 
Ves, kde očakávame podporné 
stanoviská proti budovaniu skládky. 

Horšia situácia je v novo-vytvorenej 
s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 
/OLO/, ktorá chce svoje podnika
tel'ské kroky začať práve budovaním 
skládky v Záhorskej Bystrici. Podl'a 
slov poslanca Ing. l. Pauličku majú 
však obavu z našej priamo vyslo
vovanej nespokojnosti. Podnikanie 

j 

Aby sme mohli demonštrovať 
súčasný stav a možnosti dnešnej 
psychiatrie, rozhodli sme sa dňa 14. 
októbra 1992/t.j. v stredu/v čase od 
1 O. do 18, hodiny usporiadať "Deň 
o tv o r e n ý c h d v e r í" v našej 
psychiatrickej liečební, na ktorý Vás 
týmto srdečne pozývame. 

K myšlienke sprístupnen ia liečeb
ne a objasnenia možností, ktoré 
poskytuje súčasná moderná psy
chiatria, nás viedla skutočnosť, že 
medzi laickým obyvatel'stvom /a žial', 
i odbornou verejnostbu/, pretrvávajú 
neopodstatnené predsudky a skre
slené predstavy o psychiatrii. U nás, 
podobne ako na celom svete, sa 

s.r.o. OLO považujeme za vydieranie 
Magistrátu a nemá nič spoločné s 
vyriešením spokojnosti obyvatel'stva 
s likvidáciou odpadu. Veríme, že 
akékošvek podnikatelské aktivity na 
našom území so s.r.o. OLO nám 
budú oznámené, aby sme ako 
občania vedeli zaujať stanovisko. 

Vypracovanie podmienok sepa
rovaného zberu dávajú našej mest
skej časti krajšie perspektívy v čistote 
prírody a ovzdušia. Podnikatel'ské 
ambície v tomto smere podporíme a 
zapojíme sa do akcie o separovaný 
zber. 

Vážení občania, s odpadom v 
našej mestskej časti na Tehelnii nie 
je všetko v poriadku - veď tam sa 
nevozí len inertný /neškodný/odpad, 
ale hoci-čo. Kontroluje vôbec niekto 
túto skládku zodpovedne - čo na to 
pán riaditel? Nebude lepšie dať túto 
skládku pod verejnú kontrolu? a 
nezačneme už konečne aj z nej bo
hatnúť? 

Podobné otázky je potrebné vys
loviť i o nových sídliskách. Zdevas
tovaný trávnatý porast POD LI
POVYM nás milí spoluobčania nectí 
a čo smetie? Nezišla by sa na 
sídliskách malá zberňa? 

F. Granec 
za petičný výbor 

neustále zvyšuje počert osôb, ktoré 
si vyžadujú intervenciu psychiatra, 
alebo jeho dlhodobejšiu starostlivosť. 

U nás vžité skreslené oddel'ovanie 
deševného a telesného zdravia, ako 
aj predsudky o psy ch ia tri i je potrebné 
prekonať, pretože bránia často prijať 
psychiatrickú pomoc, alebo o ňu 
požiadať. Vytýčili sme si úlohu 
angažovať sa v tejto problematike a 
chceme na poli zdravotnej výchovy a 
osvety pôsobiť aktívne. 

Je tu teda príležitosť ako hostia 
môžete navštíviť psychiatrickú lie
čebňu v Pezinku. 
Počas dňa bude verejnosti prístup· 

ný celý areál liečebne, všetky pavi
lóny a jednotlivé oddelenia. Bude tiež 
usporiadaný diskusný klub, na 
ktorom budú prítomní lekári-od
borníci pripravení zodpovedaťvšetkY 
otázky laickej, i odbornej verejnosti. 

Prim. MUDr. Pavol ČERNÁK 
riaditel' Psychiatrickej liečebne 

l(am kráča 
výstavba 
od 1.9. 1 ?92 riadi výstavbu mest

skej časti Utvar architek~ pri ~iest
npm úrade. Ako to pozna a s c1m sa 
na útvar môže obracať náš občan? 

Otázky výstavby, plánovitý a 
zdravý rozvoj nášho sídla a pred-
5w.vy o jeho vzhl'ade a funkcii ma 
ešte vždy dokážu vyprovokovať k 
zápalistému prejavu, tým skôr, že ich 
realizácia dostáva zo dňa na deň 
konkretnejšiu podobu. Už počas 
účinkovania v komisii výstavby sme 
iniciovali rad projektov, vyhodnoco
vali ponuky investorov a dodál(atel'ov 
a riešili žiadosti podnikatel'ov. Ziadna 
štvrť v našej obci pri tom nebola 
vynechaná i kecj'realizácia plánov je 
na mnohých miestach komplikovaná 
zložitejšími majetko-právnymi vztah
mi alebo pr9tichodnými záujmami 
jednotlivcov. UA si preto kladie za pr
voradú úlohu dôsledné riešenie 
vleklých problémov stretu viacerých 
funkcií na jednej lokalite. Tak naprík
lad vytváraním vhodných priestorov 
pre podnikatel'skú činnosť /líniové 
centrum Eisnarova, trhoviská, 

dostavba lstrijskej ul. a pod. /chceme 

postupne odbremeniť obytnú zónu 

od prevádzok, ktoré rušia ich in

tim,itu, vzhl'ad a bohužial' i susedské 

vzťahy. Pevne verím, že v tom klad

nom slova zmysle to pozná každý 

náš občan i náhodný návštevník. Na ·· 

útvare pri tom vybavujeme okrem 

bežnej agendy súvisiacej so staveb

nou činnosťou individuálnych staveb

níkov a realizáciou našich inves

tičných akcií i dalšie okruhy prob

lematiky evidencie parciel, de

limitácie majetkov a pozemkov me

sta. K tomu treba prirátať stále nalie

havejšiu oblasť ochrany a tvorby živ

otného prostredia, oblasť ochrany 

pamiatok a prírody, neustále sledo

vanie plnennia našich regulatív a v 

neposlednej miere hl'adanie nových 

foriem ekonomickej a podnikatel'skej 

aktivity Mestskej časti. Na útvare 

privítame každý vhodný zámer, 

ponuku či nápad, ktorý by pomohol 

nášmu spoločnému snaženiu. 

-Va· 

Pri rekonštrukcii podsi(wca sochy SP. Trojice sme zastiflli alwclemiclcélw 
maliwn V. HulílccL 

ra a 
Starší obyvatelia Devínskej 

tvrdia, že nové sídliska im prini
esli iba nešťastia. Keď bola De
vínska ešte dedinou - dedina 
jedna rodina, pokojne sa mohl~ 
Isť na návštevu a domov vrátiť 
neskoro večer i v noci. Dnes: 
Dnes musíte návštevu odpre
vadiť aj s doprovodom až ku 
Vchodu, ba až k výťahu. 

Je sloboda. Ale kde zostala 
b,ezpečnosť? Aj my z nových 
SJdl1sk nemáme pocit bezpeč
nosti. Podmienky takéhoto hro
n:ad~ého ubytovania prinášajú 
aJ Istý nový druh problémov. Tie 
by sa mali aj špecificky riešiť. 
Ale ked' sa dočítam, že policajti 

zapísali taký a taký počet ne
správne zaparkovaných áut a 
objavili tol'ko a trol'ko nepovo
lených skládok ... Veď to sa dá 
spočítať aj z pomaly idúceho 
auta1? 

Neviem, či ich je dostatok, Či 
J,!Ž poznajú problémové lokality. 
Ci "dôrazné dohovorenie" je 
dostatočne účinné. Či majú 
dostatok právomoci ... Prosto, 
ak na jednej strane konštatu
jeme zvyšovanie kriminality, na 
druhej je nutné tiež zvyšovať. 
Okrem opatrnosti aj opatrenia, 
ktoré budú účinné. A nemusíte 
o nich ani písať. Pocit bezpeč
nosti l'udia buď majú, alebo nie. 
Aj z toho treba vychádzať pri 
prijímaní opatrení. 

mb 
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Povozil sa a odstavil 
Na ulici Štefana Králika si pred 

dom kde býva zaparkoval svoje 
osobné auto Lada 1500 červenej 
farby 27-ročný majitel'. Toto padlo 
do oka neznámemu autičkárovi, 
ktorý sa na ňom chcel povoziť a 
preto sa do neho vlámal a odcudzil 
ho. Keď sa do sýtosti povozil odsta
vil ho v poškodenom stave v Lo
zorne a zmizol preč. 

Za kálať nebudú 
Štvorlístok 20-26-ročných mužov 

z Poniklecovej, Agátovej a Smrek
ovej ulice sa rozhodli, že si urobia 
špeciality zo zabíjačky. Starosti s 
vykrmením ošípanej si nerobili 
žiadne, ale došli na hotové. V 
nočnej dobe navštívili výkrmňu 
polnohospodárskeho družstva v 
Záhorskej Bystrici, tam zabili jednu 
ošípanú, naložili do osobného auta 
Š-120 L a viezli domov. No zo 
zakál'ačky nebolo nič, pretože na 
ceste medzi BAZ a Devínskou No
vou Vsou ich zastavili policajti a sk
ontrolovali obsah kufra v aute. Tu 
museli vyjsť s pravdou von a tak 
ošípaná putovala na družstvo a oni 
na policajný útvar. 

Pištol'ník 
Falošný zmysel pre dobro

družstvo mal 51-ročný muž z Piesk
ovcovej ulice, ktorý prišiel do súk
romenj dielne 47-ročného majitel'a 
na ulici Pod lipovým a ohrozoval ho 
pištol'ou a vyskakovacím nožíkom. 
Okrem toho sa mu vyhrážal, že 
všetkých postriel'a a diel'ňu podpáli. 
Vykonať jeho úmysel zabránili poli-

moc. 

Hoci teplé letné noci pomin
uli, mnohým nevadí ani chlad. 
Chýbajúce kalórie dopÍňajú 
alkoholom. Ten im dáva guráž 
a tak sme často svedkami 

Iste detbm čerstvý vzduch pros
pieva. Je radosť vidieť ako im pani 
učitel'ky doprajú. Škoda, že občas 
má človek dojem, že nie pre deti sú 
určené tieto vychádzky. 

Deti vyvedú /doslova/ do prírody, 
nie však príliš ďaleko od školy /na
jradšej na ihrisko sídliska Stred/ 

cajti, ktorí si na pištolhíka posvietili 
a zistili, že zbraň ktorú mal je atrapa 
bubienkovej pištole so štartovacími 
nábojmi. 

Chirurg to nebol 
Nepríjemný obraz sa naskytol29-

ročnej žene z ulice P. Horova. Na 
dvere jej bytu zaklopal neznámy 
muž a keď mu otvorila uvidela pred 
sebou stáť mladíka, ktorý mal na 
rukách nariahnuté chirurgické gu
menné rukavice a v rukách dlhý 
nôž. Keď sa ho opýtala čo si želá, 
zistila, že neprišiel na lekársky zák
rok, ale pod hrozbou ublíženia na 
zdraví od nej požadoval 500 Kčs. 
Keď mu ich dala z bytu zmizol preč. 

Chatky v kurze 
Súkromné chatky sú stále v cen

tre pozornosti dlhoprstých 
páchatel'ov. Presvedčil sa o tom 55-
ročný majitel' svojej chatky, ktorú 
rná pri obal'ovni, keď mu zlodej na 
nej vypáčil okenicu a odcudzil kufor 
s náradím, svetre, uteráky a nez
abudol pribaliť aj pozdišovskú 
keramiku. 

Nevítaných návštevníkov vo svo
jich chatkách mali další dvaja 42 a 
47-roční majitelia v záhradkárskej 
oblasti pri železničnej trati. Jed
nému z nich neznámy páchate!' 
rozbil okno a odcudzil tenisky a 
bodák, druhému vypáčil na chatke 
dvere a zobral sekáč na kosti. 

-JP-

hlučných zábav podnapitých 
skupiniek. Len v týždni od i i. 
do i 7.9. museli hliadky zasi
ahnuť trikrát. 

každého. 
V stredu i 6,9, zadržala hli

adka zlodeja v potravinách na 
ulici M. Marečku a odovzdala 
ho štátnej polícii. Vlámača do 
súkromného motorového voz
idl? sa už prichytiť nepodarilo. 

C.tel. mestskej polície 
784 331 

zásadne tam, kde sú lavičky a tam ... 

pani učitel'ky si posadajú a popretri

asajú všetky možné i nemožné 

problémy. 

Že detičky šantia často ako bez

prízorné, to im absolútne nevadí. Šk

lbú kríky, stromky v nalepšom ve

domí, že sa nič nedeje, nikomu a 

ničomu neškodí. 

dk 



Na Obvodnom úrade Bratislava rv. 
matrika Devínska Nová Ves 

Ľuboš Zbudila 
Katarína Fratričová 

Peter Geršič 
Andrea Meszárošová 

Phan Thanh Hai 
Mária Slobodová 

70 

Mária "'",.""~~'""'"'' 
Ľudmila Tamerová 
Ján Šípka 
75 rokov: 
Ján Hurčík 

Velitel' mestského zväzu požiarnej ochrany E. Feitl odovzdal pamätné 

medaily za 40 rokov vernosti práce v požiarnej ochrane Hanyovej /na 

snímke/ a 

Ospravedlňujeme sa pani Milese 
Ebringerovej, ktorej meno sa nám 
dostalo do rubriky "Odišli z našich ra
dov". 

Mylná informácia sa k nám dostala 
a bez overenia sme ju zverejnili. Pani 
Ebringerovej sa ospravedlňujeme a 
želáme ešte vel'a dní v kruhu svojej 
rodiny. 

Pamätnú medailu za 30 ročné akiívne členstvo v dobrovol'nom zväze 
požiarnikov dostali R. Ralbovský /na snímke preberá ju od starostu mestskej 
časti Ing. M. Jurčáka/ O. Boroš aG. Dudek. 

Redakcia 

Dovol'te mi touto cestou podakovať 
všetkým zúčastneným a organizáto
rom za pekný zájazd do Rakúska -
pútnického mesta Melk, dňa 
12.9.1992. 

Samotná cesta bola balzamom na 
myšlienky plné tvrdého, denného živ
ota. Tiché spevy a motlitby vyzneli v 
podakovanie dôstojnému pánovi 
farárovi v troch autobusoch. 

Z našich radov odišiel ďalší skromný, pracovitý, obetavý a tolerantný 
človek, ktorý významnou mierou prispel k zachovaniu pôvodného 
chorvátskeho dialektu v Devínskej Novej Vsi. Najmä jeho zásluhou boli 
sústredené dakedy už aj zabudnuté výrazy a slová historického významu 
a môžu byť tak zachované pre ďalšie generácie ako súčasť poznania 
minulosti Devínskej Novej Vsi. Starousadlíci si Vás pán Baláž budú pri
pomínať s hlbokou úctou. 

mj 

v dobrovol'nej požiarnej ochrane dostali 
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Otčenáš v múroch krásnej katedrá
ly, tiché vyznanie viery v Pannu Máriu 
-našu slovenskú ochrankyňu, boli i v 
kostole v Khalenbergu nad Vieňou 
podakovaním za pekný Pánu Bohu 
milý deň. 
l týmto žije naša mestská časť. 

-fg-

V 38. týždni vyhodnotila odborná 
komisia sút'až na obnovu pamiatko
vej zóny lstrijská ulica. 

Z piatich návrhov komisia vybrala 
pre ďalšie územné konanie alter
natívu riešitel'ov kolekiívu lng.arch. 
Petra Steca,CSc. 

Podrobnejšie o podnikatel'ských 
zámeroch a investičnom zabezpe
čení budeme informovať v niektorom 
z budúcich čísel. 

-va-

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslavujú: 
26.9.- Edita, 27.9.-
29.9. -Václav, 29.9.
Michala, 30.9.- Jarolím, .10.-

2.10. -Levoslav, 3.10.-
4.1 O.- František, 5.1 O.

Viera, 6.10.- Natália, 7.10.
Eliška, 8.10.- Brigita, 9.10.-
Dionýz blahoželáme 

Celovečerné 
vo štvrtok, 
nedel'u o 1 a 1945 hod 
26.9.- ČIERNI BARÓNI 

ČES. MP12 s.t. 
Film. komédia podl'a románu 
Švanderlíka z vojenského pro
stredia 50-tich rokov, z útvarov 
PTP, Hrá Pavel landovský a iní. 
27.9. - PSYCHOPAT ZO SAN 
FRANCISKA USA MN s.t. 
Psychothriller J. Schlesingera o 
tajomnom viktorinskom dome. 
Vojna nervov medzi nájomní
kom a majitel'mi. Hr. Griffitová, 
Keaton, Modina. 
1. i O. - NA VŽDY A UM.L! ... "U 

USA MP č.t. 
Tom Cruise v úlohe vystahoval
ca do USA - láska nádeníka ku 
krásnej statkárovej dcére - Hrá 
Nicole Kidmanová. 
3·4.1 O.- TAKÉ SÚ VŠETKY 

TAL MN18 č.t. 
Najnovší erotický film -sex, lás
ka, žiarlivosť. Vernosť s názvom 
civilizačného tabu. Réžia Tinto 
Brass - režisér filmu Paprika. 
8.1 O. -SMRTONOSNÁ ZBRAŇ 
2 USA MN i 5 č.t. 
Detekiív Melgibson, Dannyglo
ver znova v akcii, teraz proti 

drog. 

v sobotu o 1 
adne štvrtok/ 
26.9. - ČIERNI BARÓNI ČES s.t. 
3.1 O. - NÁVRAT DO BUDÚC
NOSTI -ll. USA č.t. 
Pokračovanie scifi filmu. Hrdina 
filmu Michael J. Fox v roku 2015 

O- JAMES BOND : DYCH 
USA č.t. 

Dobrodružstvo superagenta 
007. Hra Timothy Dalton. 
Detské ore!ds.ta\ren 
v o 1 hod. 
27.9. - NEBOJ SA SLOV. č. v. , 
4.1 O.- LETÍ, LETÍ TANIER LETI 
11.10.- KRTKO A ROZPRÁVKY 
POZNÁMKY: 
VSTUPNÉ -celovečerné a mlá
dežnícke predstavenia 1 o,- Kčs 
detské predstavenie 5,- Kčs 
s.t. č.t. ......... slov., resp. české 
titulky , 
s.v. č.v .......... slov., resp. česka 
verzia /dabing/ 
Tel.: 775104 

f • 
l 

Posielam Vám jeden svoj krát
ky príspevok, - úvahu do DE
VEX-u. Mala som už niečo uve
rejnené a myslela som si, že už 
nebude treba nič posielať, ale 
teraz opäť sadám k stroju, pred
sa len, nedá mi to. A tak píšem 
opäť a nazvala som to: 

TO BYŤ? 
Pocit strachu. Máme ho večer, 

keď ideme sami po ulici, ale už 
vo dne, ba na pravé J_e 
rôzny. Zo zlodejov, z bitkárov a 
zo všeličoho, ale ja chcem opísať 
jeden skôr čo ani nemal 

- strach zo psov. 
Toto zvlášť horúce leto som 

čítala ktorýchsi novinách, že 
horúčava pôsobi na psov. Sú 
podráždení a a tak vraj, 

6-7 kolo 
MUŽlA 
Lamač - D.N.Ves 0:0 
D.N.Ves. VTJ Bratislava 0:0 
MUŽIB 
D.N.Ves - Marinques 2:0 
Nepočujúci - 7:0 
STARŠÍ DORAST 
Lamač- 2:1 
D.N.Ves - Rapid 1 :O 

MLADŠÍ DORAST 
Lamač- 1 :o 
D.N.Ves - Slovan odložené 
STARŠÍ ŽIACI A 

-Spoje 0:3 
Polygraf- i :O 
STARŠÍ ŽIACI B 
D.N.Ves - Spoje 1:8 
Polygraf- D.N.Ves 2:0 
MLADŠÍ ŽIACI A 
D.N.Ves - Spoje 1:3 
Polygraf- D.N. Ves 3:1 
MLADŠÍ ŽIACI B 
D.N.Ves - Spoje 0:3 
Polygraf- D.N.Ves 5:0 

s-

pozorna sa 
žovať. No ale dá sa to? Stála som 
s vnučkou na zastávke Na hriad
kach, čakali sme na autobus . 
Dolu Primoravskou ulicou prúdili 
slnkachtiví obyvatelia sídliska 

peši i na veru aj so 
bez košov a bez vodítok. 

Psi 

Ďalší zo série turnajov, tentokrát 
mladších žiakov usporiadal TK LOB 
Devínska Nová Ves v dňoch 4.-6. 
septembra. Za vel'm1 nepriaznivých 
klimatických podmienok sa ho zú
častnilo 26 chlapcov a dievčat z 
klubov: LOB Devínska Nová Ves, 
Dúbravka Bratislava, Matchball Bra
tislava, ŠK Slávia Bratislava, Danu
bius Bratislava, TK Slovan, Tatran 
Hydrostav Bratislava, Calex Zlaté 
Moravce, Tenis Aréna Bratislava, TK 
Stupava, Topspin Bratislava, TJ 
Strojár Malacky a TOP Tenis Brati
slava. 
Z výsledkov: 

Predkolo: KIRSCH- Urban 0:6, 0:6 
Drozdík- KURINA 6:0, 6:0 
JURČÁK- Bachratý 7:5, 6:3 
PÁNIK - Hergott 3:6, i :6 
1. kolo : MIHÁLIK- Urban 6:1, 7:5 
JURČÁK- Hergott 6:3, 6:4 
Vika R. - ALFÓLDY 0:6, 1:6 
Semifinále: 
Novota Ján- MIHÁLIK 6:1, 7:5 
Plunár - ALFÓLDY 5:7, 1 :6 
Víťazom turnaja sa stal náš 11-

ročný Juraj ALFÓLDY, proti 

V rámci kultúrneho leta vystúpil v nedeľu 13.9.02 !l kultúrnej zál!mde 
súbor Vninčanka z UnÍ!w. Zárove ii tJylosouali l O cien pre 

ankety !stra Centm. Dvaja vyl!rali celoročné predplatné 
DEVínskeho EXpresu. 

jeden vraj: nebojte sa 
ho, veď on nič neurobí. No hovo
rím, možno vám nie, ale to nako
niec nemôžete ani vy ako 
sa zachová k nám, cudzím. A 
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pretože ňucháč, nebol 
len on sám, čo sa tak 
nepríjemne priblížil, veru sme bo
li obidve najradšej. keď sme boli 
v autobuse. 

ro! 

ktorému vo finále Novota zo Zlatých 
Moraviec nenastúpil. 

Predkolo: Hanajík, Blaškovič-
KURINA, KIRSCH 6:0, 6:0 
PÁNIK- JURČÁK- Šesták, Bil ic 

6:0, 6:0 w.o. 
1. kolo: ALFÓLDY, MIHÁLIK- Vika 
A., Hergott 6:1, 6:2 
Han~jí~. Blaškovič- PÁNIK, 
JURCAK 6:0, 6:1 
Semifinále: 
Hanajík, Blaškovič 6:4, 6:0 
Plunár, Vika- Patorčev, Ondrášek 

3:6,2:6 
-Pa

torčev, Ondrášek 3:6, 6:1, 3:6 
vo finále 

1 O-roč
ným a Ondrášk-
ovi zo Slovanan Bratislava, ktorí ne
boli ani nasadení. 

dievčatá: 
Semifinále: Klímová- Blahutiaková 

6:1' 6:0 
Páleníková z. -Páleníková K. 

6:1,6:0 
Finále: Klímová- Páleníková Z. 

6:0, 6:0 w.o. 
štvorhra dievčatá: 
Semifinále: Barošová, Klímová
Rebrová, Páleníková K. 6:1, 6:0 
Blahutiaková, Drábová - Ládiová, 
Paulíková 2:6, 6:3, 4:6 

za psa, 
ako 

mu guľky privreli. zaspať 
sa nedá, a keď sa v noci prebe
riete, tak buď na zavýjanie, alebo 
to vám nedá za-
spať. si, že je to v norme? 
To medzi rušenie nočné-
ho to nepočujú? 

Ládiová, Pavlíková 6:1,6:0 

Suverénna 1-ročná Linda Klímová 
zo Strojáre Malacky po vítazstve v 
dvojhre zvítazila spolu s Nikoletou 
Barošovou zo Slovana Bratislava i v 
štvorhre. mj 

storoch na 
ulicič.6vždyv av o 
16l0 hod. 

mladšieho dorastu v SNL 

DPS Bratislava "A" a "B" 
Slovan Modra 
Slovan Duslo Šaľa 
Mladosť Žilina 
Tatran DOM Prešov 
BSC Jas Bardejov 
Sokol Mošovce 
Brezno 
Slávia gymnázium Kežmarok 
Lokomoiíva Tmava 

Držíme našim mladým reprezen
tantom palce pri tažkých súbojoch v 
najvyššej slovenskej sútaži. i 



Pre milovníkov kníh 
miestna 
knižnica 

ISTRA CENTRUM 

lstrijská 6 

Vás pozýva 

pondelok 

streda 16°0 
- 19°0 hod. 

piatok 

~ Predám prerobenú chladničku na 
mrazničku za 2000.- Kčs 

Tel.: 777150 

~~~~J Predám Ladu 1200 combi za 35 
tisíc. Tel.: 291 591 

Eli Predám gramofónové platne z 
rokov 1940 - 1950. 

Zn.: Ponúknite 

l li 
Redakcia časopisu DEVínsky 

EXpres pripravuje pre občanov 
Devínskej Novej Vsi 

KAT LÓG 

podnikatel'ov, remeselníkov, 
obchodov a služieb, 

pôsobiacich na území Devínskej 
Novej Vsi a ponúkajúcich tovar 
a služby obyvateľom. Jej ciel'om 

je spol'ahlivo informovať 
zákazníkov a spotrebitel'ov o 

l 
01 ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 • Vol'né miesta (ponúka, 

hľadá) 
04 ·Služby (ponúka, hl'adá) 
05. byty 
06 • nehnutelnosti (kúpa, predaj) 
07 • zoznámenia 
08 • rozličné 

01. 

Eli Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky ·Slovenského 
štátu. č. t . 822 956 

e Kúpim písaá stroj. Tel.: 775 949 

• Kúpim pravidelne kozie mlieko pre 
dcéru. Tel.: 779 604. 

• Kúpim vál'andy alebo poschodovú 
postel'. Tel.: 779 604. 

' 

KONKU 

Detský folklórny sú
bor KOBYLKA uspo
riada konkurz pre 
tanečníkov, muzikan
tov a spevákov - deti 
od 5 rokov, ktorý sa 
uskutoční · dňa 
6.1 0.1992 o 17°0 hodi
ne' v priestoroch kul
túrneho strediska v 
Devínskej Novej Vsi na 
lstrijskej ul. č. 4. 

Zároveň hl'adá zá 
ujemcov z radov 
bývalých i súčasných 
členov folkórnych 
súborov, ktorí by sa ch
celi zapojiť do práce 
súboru. 

' r 
poskytovaných službách, mieste 

pôsobiska, otváracích a 
zatváraá ch hodinách a dalších 

informáciách, ktoré sprostredkujú 
kontakt medzi ponúkajúcim a 

zákazníkom. 
Formát katalógu 15x10 cm 
rozsah: podl'a záujmu 
ponúkajúcich služby 
Cena za inzerciu -reklamu: 
1 strana 967 Kčs 
1/2 strana 485 Kčs 
1/4 strana 245 Kčs 

02 ·PREDAJ 

Eli Pozinkovaný drôt lll 2,8 mm - ll. 

trieda 5,50 Kčs/kg predám vino

hradníkom, záhradkárom . Aj 

väčšie množstvo. 

Tel.: 775 275 /Večer po 2030 hod./ 

• Predám· lis na hrozno a 3 

demižóny na 80 l. 
Tel.: 776 490 po 18°0 hod. 

• Predám záhradu v DNV. 

Tel. 243 895. 

o Predám palmu, výška 220 cm. Ján 

Preisinger, Hradištná 5, Devínska 

Nová Ves. 
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-l l'om 
Rozširujete svoju činnosť? Vytvárate nové pracovné miesta? 

Využite možnosť finančnej dotácie, ktorú Vám ponúka úrad práce. 

Vyhláška MPSV SR č. 342/92 Zb. umožňuje od 1. 7.1992 poskytnúť 
zamestnávatel'ovi finančný príspevok na úhradu nákladov na vyt
vorenie spoločenský účelného pracovného miesta až do výšky 
50.000 Kčs na každé vytvorené miesto. 

Pri posudzovaní žiadosti sa berie do úvahy efektívnosť využitia 
pracovného miesta, rozsah a štruktúra zamestnanosti v regióne. Od 
týchto skutočností závisí, či sa príspevok poskytne a v akej výške. 

Pri uplatnení žiadosti je potrebné splniť 3 základné podmienky: 

1. Ide o novovytvorené pracovné miesto. 

2. Zamestnávate!' obsadí miesto uchádzačom o zamestnanie evidovaným 

na úrade práce. 

3. Žiadosť o príspevok musí byť podaná skôr, ako je miesto vytvorené. 

Využite pomoc úradu práce na rýchlejší rozbeh svojej činnosti. 
Bližšie informácie Vám poskytne Obvodný úrad práce Bratislava IV. 

na t. č. 784 1 22. 

Ing. Ján Žatko 

riaditel' OÚP Bratislava IV. 

l 
1/8 strany 125 Kčs 
1 riadok, 34 Kčs 

í 

Katalóg bude mať celoročnú 
platnosť - odo dňa vydania do 
vydania nového katalógu a bude 
rozšírený v dostatočnom množ
stve pre všetkých obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi. 

Vaše ponuky textov, resp. 
grafických návrhov zasielajte na 
adresu: 

841 07 Bratislava, Ka-

Mestská časť Devínska Nová Ves 

prijme 

pracovníka do funkcie riaditel'a 
miestneho podniku DENOV A 

s nástupom ihneď. 

požiadavky: VŠ technického alebo 
ekonomického smeru, 
5 rokov 

Požičiavanie 
obytných prívesov, 
zahraničných áut, 

odťahová služba SLOVAKOCAR, 
Mečíkova 12. 
Tel.: 776 780 

lištná 9. 
Predajcovia, výrobcovia, re

meselníci, všetci, čo poskytujete 
akékol'vek služby - využite túto 
možnosť byť trvale zapísaní u 
svojich zákazníkov. 

Chcú o Vás vedieť: kde, kedy 
Vás môžu navštíviť, čo všetko im 
chcete ponúknuť. 

Dôležité upozornenie: troch 
záujemcov, ktorí v tomto kata
lógu uplatnia záujem o inzerciu 
- reklamu vyžrebujeme a ich re
klamu uverejníme zdarma. 

aždo19°0 

Ovocie- zelenina 

lstríjská 8i 

• zelenina a ovocie 
• trvanlivé potraviny 
• semená kvetov 

a zeleniny 

pondelok-piatok: 8. 00-19.00 

sobota : 7.00-14. 00 

Rámiky na obrázky 
stojany pod kvety 

dostanete v DEVEXE 

peračníky neónových farieb 
dostanete v DEVEXE 

e podnikatelia! Máte záujem o prie
bežné spracovanie ekonomickej 
agendy v priebehu roka, resp. pot
rebujete daňového poradcu? 
Volajte tel.: 776 067 

8 Zhotovujem videozáznam všet
kých udalostí. Tel.: 775 391 

Rýchla nákladná doprava 
SEN DY TRANS 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 
24 hodín denne 

dámske nohavičky á 23,
dostanete v DEVEXE 

e Oprava elektrických bojlerov. 
Tel.: 339 527, 220 005 

e Vykonávame kvalitné maliarske a 
natieračské práce. 

Tel.: 711 864 -večer 

e Firma MERIDIÁN oprava automa
tických práčok. 

Tel.: 07/777 095 

e TV servis BALÁŽ poskytuje opravy 
TV prijímačov na ul. Na Grbe 43 v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 003 
Nahlasovanie opíáv po 17°0 hod. 

1111111 

l 

• Kúpim starý dom v hociakom 
stave v DNV. Tel.: 817 850 

• Kúpim, zoberiem do prenájmu byt. 
Tel.: 775090 

-ROZLIČNÉ 

111 Prekladám anglicky. 

om 
D 

Tel.: 778835 

8.1 o. o 19°0 vystúpenie Lúčnice 

13.1 O. o 19°0 koncert hudobných 
skupín Hladné krky a Kolaps 

i 4.1 O. o 18°0 prednáška 
Dr. Gašpierika 

minerálne vody 
stolová voda Lucka 

plzeňské pivo 
v DEVEXE 

Devínskeho Expresu 
zdarma 

. Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať inzer
CIU rodinám s malými deťmi zdarma platí. 
A~ ponúkate, alebo hľadáte detské oblečenie, hračky, 

vec1 pre deti, využite naše bezplatné služby. 
Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej kancelárii 

Y ?bc hode DEVEX za poštou a v najbližšom čí sie ho uvere
Jmme bezplatne. Stačí uviesť čo ponúkate, alebo hľadáte a 
adresu, alebo telefónne číslo, kde možno výmenu, predaj, 
dar, či kúpu realizovať. r 

7 

V Bratislave je viac ako 4000 vol'ných pra
covných miest. 

Príd'l:e si vybrať! 
Zdá sa Vám, že Váš zamestnávate!' s Vami 
nepostupuje v súlade so Zákonníkom práce? 

Zdá sa Vám, že Váš zamestnávateľ porušuje 
zákon o zamestnanosti? 

Príďte sa poradiť! 

Kde? 
V l STRA CENTRE lstrijská 4, 

Kedy? 
V pondelok 5.1 O. i 992 od 17.00 do 18.00 

Kol'ko to stojí? 
Iba čas strávený u nás. 

Kto? 
Kresťanskodemokratický klub v ONV v 

spolupráci 
s ISTRACENTROM 

ste vítaní! 

v našom 

CENY INZERCIE: 

strana = 967.· 
1/2 strana = 1.900.· 
1 strana= 3.800.- Kčs 

treba 

uverejnenie inzerátu na 
+ 100% 

strane 

za uverejnenie na inej strane ako 6-7 +50% 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5% 

Zľavy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnen i - 10% 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Krásnoarmejcov č. 
14 z dvora l za poštou /. Je otvorená denne od i 5°0 do 
19°0 hod. 



-------------------

Pokračovanie z čísla 16. 

Otázka: ktoré osoby majú najväčší 
predpoklad ochorieť na artrózu? 

Odpoveď: Je tažko lekárovi dopredu 
presne určiť ktoré osoby v akom 
veku budú trpieť v d~sledku 
prílišného opotrebovania klbov. Sú 
však faktory, ktoré zvyšujú pravde
podobnosť postihnutia artróza u. Sú 
to: zvýšená telesná hmotnosť, vro
dene postihnutý kÍb, /najmä 
bedrový/, opakované krvacanie do 
kÍbu, poúrazové merovnosti 
kÍbových plôch /napr. nesprávne 
zhojená zlomenina, dlhodobé 
pretažovanie kÍbov, nesprávne os
ové postavenie v klbe /napr. 
nadmerné postavenie kolien d.o "X" 
alebo "O" krčové žily a pod. Casta 
však artróza vzniká i bez zjavného 
dôvodu. -

Otázka: Aké sú najčastejšie pre
javy artrózy? 

Odpoveď: Na váhonosných kÍboch 
= na dolných končatinách je to na
jčastejšie bolesť po dlhšej chôdzi, u 
kolien /GONARTRÓZA/ zväčša pri 
chôdzi dolu schodmi, pri bedrových 
kÍboch /KOXARTRÓZN najmú pri 
chôdzi hore schodmi. Všetkým ty
pom artróz je príznačná pomerne 

Takéto šiltot>ky dostanete Jczípiť ... 
t>/astne slcú.'iajte, možno nás 
nájdete. 

Objednávací lístok 

krátkodobá stuhnutosť kÍbov po dl
hšie trvajúcej strnulej polohe, či 
spánku. Postihnutý sa potrebuje 
najskôr rozhýbať, rozchodiť. Jed
noduché trvale sa opakujúce 
prejavy artrózy, ktoré si postihnutý 
môže obmedziť na únosnú mieru 
charakterizujú tzv. kompenzovanú 
/"vyváženú"/ artrózu. Za určitých 
okolností /prechladnutie, iné 
ochorenie, prievan, príliš dlho trva
júca práca v jednej polohe, 
neobvyklá záťaž môžu viesť k tzv. 
dekompenzácii, resp. dekompen
zovanej artróze. Tu sa zväčša 
pridružujú k bežným príznakom i 
príznaky z postihnutia druhotného 
zápalu kÍbového puzdra /tzv. syno
vi1ída/ kÍbového výpotku /napr. 
"voda" v kolene/, náplne kÍbových 
výchlipiek a okolokÍbových váčkov. 
Tu postihnutého sprevádzajú silné, 
trvalé bolesti zvýrazňujúce sa 
námahou, dotykom či zmenou 
polohy kÍbu. Spravidla 1íto pacienti 
sú najčastejšími akútnymi stavmi v 
čakárňach ortopedických ambulan
cií. 

MUDr. BB 
/nabudúce: predchádzanie a liečba 
artrózy/. 

2 3 4 5 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
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Koncom septembra a začiatkom 
októbra zbierame: 

borievka obyčajná - plod /mo
čopudový čaj/, brysnica pravá -
plod /cukrovka, Cakanka oby
čajná- koreň /pri chorobách pe
čene a žlčníka/, divozel vel'ko
kvety, divozel sápovitý - kvet 

- Pán doktor, viem že je už 
neskoro, ale príďte ihneď k nám. 
Žena má prudký zápal slepého 
čreva. 

- Môj milý, upokojte sa, veď slepé 
črevo som vašej panej vyrezal už 
pred dvoma rokmi. Počuli ste, aby 
človek mal dve slepé čreva? 

- Rozmýšľajte trochu, doktor, 
nepočuli ste ešte o človeku, ktorý 
by mal druhú ženu? 

7 8 9 IO i í 12 

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 

Cena časopisu je vrátane doručenia. 

/čaje pri chorobách dýchacích ci
est/, hloch obyčajný - plod /proti 
vysokému krvnému tlaku, pri srd
cových ťažkostiach - používať po 
dohode s lekárom/, ibiš lekársky 
-koreň /pri chorobách dýchacích 
a močových orgánov: kosti hoj le
kársky - koreň /podporuje hoje
nie rán s kosťohojnými účinka
mi/, lopúch väčší - koreň /na
pomáha látkovú premenu/, máta 
pieporná- vňať /čaje a kloktadlá/, 
medovka lekárska - vňať /čaj 
ovplyvňujúci nervovú činnosť/. .. 

Na úrazovke zvoní neskoro v noc; 
telefón. 

- Prosím Vás, príďte rýchlo, môj 
manžel ma urazil. 

-A k vôli tomu nás voláte? 

- Isteže, treba ho pozo.šívať. 

••• 
Psychiater upokojuje pacienta: 

- Vôbec netrpíte komplexom 
menejcennosti, iba správne 
hodnotíte svoje schopnosti! 

Vodorovne: 

A./ Združenie - mesto v Pol'sku. B/ 
Mesto v Nemecku- obnos- dáma po 
nemecky. C./ Predložka 4. pádu- od
veta - zabai\.Jj. D./ Vytahovala meč
ženské meno. E./Mužské meno -mi
esto, kde sa kladie noha pri výstupe 
-ležaním opotrebuj. F./ Starogrécka 
náuka o hudbe - dopriali si. G./ 
Vyradený výrobok -rieka v Nemecku 
- planetka. H./ Turecké mesto- vlani 
po česky - stelivo /zried./. 1./ 
Domácke meno Márie - chránený 
vták /mn.č./- súostrovie v lndonézii.-

Zvisle: 

1 ./ S t r e d ta j n i č k y. 2/ Morka 
po chorvátsky - mesto v Etiópii. 3./ 
Zavesila ma. 4./ Chytil - žltohnedá 
farba. 5./ Somár - smerovalo. 6./ · 
Predložka 3. pádu - zápasník s 
býkmi. 7./ Skratka dÍžkovej miery -
z a č i a t o k t a i n i č k y . 8./ 
Záchrana, pomoc -syn král'a Priama. 
9./ Belgický spevák- Severomorava
nia. 10./ Prívrženec stredovekého 
židovského učenia. 11./ Turecké 
mučské meno -derivát kyseliny. i 2./ 
Koniec tajničky. 

Pomôcky: G./ Eder. 2./ Mersi 

d 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel. 77 52 75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov i 4, Bratislava- Devínska Nová Ves- z dvora 
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Vytlačil: Komprint spo l. s r. o., Stromová 9, 833 58 Bratislava. Registračné čí s lo: i 03/90-R. 
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9. 10. 1992 

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupitel'stva bude 
22. 0.1 g 

z e Rozšírenie priestorov Základnej školy 1. Bukovčana 3 
e Finančná stratégia MestskeJ čast; ONV 
e Zásady poskytovania príspevkov telovýchovným 

organizáciám 

Tolko krásy je okolo nás. tolko 
pekného vedia l'udia ze.L:iť; prežiť 

Stretnete vsak známeho. či 

neznámeho a chtiac. necht1ac 
počúvate ponosy. sťažnost; ža
loby ... Problémov ako by pribú
dalo a zachmúrené tváre zrka
dlá ako by stretali. 

A čudujeme sa množstvu psí
kov a psov. ku ktorým sa. najmä 
deti, utiekajú Hl'adajú a nachá
dzajú vernosť, oddanosť. po
slušnosť.. 

Číslo: 19. 

E 
Mestská rada dobrovol'neJ po

žiarneJ ochrany v Bratislave vyslo
vuje poďakovanie všetkým účas

tníkom za obetavý a iniciatívny 

Čo nám bráni. aby l'udia ru
ďom l'uďm1 boli? Vodca. č1 ve
dúca sila, ktorá nám prikáže a 
my slepo poslúchneme? Nedo
kážeme hl'adať a nachádzať sa
mi seba? Nehreje vari najviac 
Pocit. že niečo dokážem aj 
sám. že uznávam sám seba? A 
potom že ma uznávajú moji 
najbližší? 

Pani Čierna, národr~y Unlt'lh flett:r iJt!Orsky, fJaed!Jr. l-1 (Jun~atouá o tvh5ku C'ierny 

na náPšteve viedenskej opery. O malom spePákovi z Deuínskej č( tajte na 4. strane. 

Ak dokážem poznávať a chá
Pať sám seba. l'ahšie pochopím 
aj ostatných Budem konať tak. 
ako očakávam od iných. 

Potom nebudem počúvať po
nosy sťažnosti. žaloby .. Aspoň 
na seba nie. 

A ak takých, ako vyrastieš 
Vlastným pričtnením ty, bude 
stále viac, ani na iných sa ne
dozvieš. 

Aké l'ahké na ooh!'ad. Len 
Skúsiť treba od seb.a 

Vel'a síl Vám želá 

vydavateľ 

• l 
• l 

111 Miestna rada SLJhlasila s vytvo
rením združenia mestských ča~ti 
(Karlova Ves. Devín. Devínska Nová 
Ves) v sUvislosti so zadaním rieše
nia separovaného zberu a s vkla
dom mestských častí 60 t1síc Kčs 

Otázka priestorov na 
lstrijskej 4 (lstracentrum) medzi 
maJitel'om-Rímskokatoiíckou cir
kvou a Mč: ONV Je v štádiu vypra
covania právnej zmluvy o dlhodo
bom prenájme 

111 Mtestna rada sa uzn;esla na 
poskytnutí so
ciáinych 
tihnutých tragickou udalosťou pri 

autonehode na Eisnerovej ulici 

8 Dopravnej komisii uložtla 
Miestna rada riešil zlepšenie do
pravneJ situácie v Devínskej Novej 
Vsi z hi'adtska bezpečnost; 

a podnety v tejto ob
lasti prijíma od občanov Miest
ny úrad. 

Rekonštrukcia pamiatok-Tro
Jičný stíp na lstrijskej Mariánsky 
slip na Nám. 6. apríla a Hlavný kríž 
na mtestnom c1ntoríne - SLJ hra
dené z rozpočtu MČ DNVes 

Na sídliskách Kostoiné a Podhor
ské ukončili v týchto dňoch jednu z 
etáp zelene a zatrávňo
vania plôch Náklady na ozdravenie 
životného prostredia predstavujú 
zat1al' 400 tisíc Kčs Pokračovať bu
dCl upravou terénov na sídlisku 
Kostolné vm 

Cena: 2,50 Kčs 

prístup členom dobrovol'ných po
ž;arnych jednotiek pri likvtdácii po
žiarov v Bratislave a lokalite Záho
rie v dňoch 26. 8. - 1 9. 92. 

Ján Roth 
predseda MR DPO SR 

E 

Ves 

V bratislavskej 
Volkswagen v sr.Jčasnost1 ooúšťa 

výrobnú i;nku denne 10-12 voz;diel 
Passat Variant. 

e Kvalitu automobilov sledujú au
dítori (pracovníci. ktorí očami zá
kazníka hodnotia každý výrobok o
Piíšťajúci výrobný pás) pričom 

každému orrdelujú známku kvality 
(Čím nižšia známka. týrn vyššia 
kvalila) 

V rámci koncernu Volkswagen sa 
hodnota známky kvaltty pohybuje 
okolo hodnoty 2.4 V bratislavskej 
autorT!obt!ke v Devínskej NoveJ Vsi 
dosahujú známku 1 ,9 V rámci kon
cernu sa zaradili medzi špičku 

kh 

Prosíme čitatel'ov píšúcicr· 
nám príspevky. aby uviedli svo· 
je meno. adresu. resp číslo te
iefónu. 

N;e preto. aby sme tieto údaje 
zvereJňovali Ntektoré príspevky 
treba upravil, alebo overiť fakty, 
doplniť. Potrebujeme sa vtedy 
kontaktovať 

V prípade. že nemáte záujem 
vaše meno zverejnil. alebo 
chcete písať pod značkou, 

značku uveďte. 

Adresu potom napíšte vl'avo 
dole. Ďakujeme 



Z uzneseni mestskej rady_ 

Mestská rada na svojom zasad
nut! dňa 2 a 3 septembra 1992 
odporučila primátorovi rozpísať zo 
48 bytových jednotiek v obytnom 
dome na Drobného ul. 20 dve by
tové jednotky, ku ktorým určí prvé
ho nájomcu mestská časť Devín
ska Nová Ves 

Z činností mestských komisií 

Komisia pre telovýchovu, šport a 
vol'ný čas v rámci informácie o 
svojej činnosti pre mestské zastu
pitel'stvo konštatovala. že najväč

ŠIU podporu športu vykazujú mest
ské časti Nové mesto, Ružinov a 
Devínska Nová Ves. 

Dopravný podnik mesia Brali
slavy ie zvláštnou kategóriou podni
Kov. ktorý služby sľubuJe a občanov 
má často za bláznov, ktorí sa .. radujú'. 

Prvou raritou sú električenky. 

Najskôr v Devínskej neboli. Keď preja
vil záujem súkromník zabezpečiť kom
pletné služby dovolili mu na chvíľu 

len 100 a 250 korunové. nakoniec aj to 
zobrali, pretože súkromn l ci to robiť ne
môZU (vraJ) Konečne začali vraJ predá
vať na pošte. Opäť bez študentských a 
pre dôchodcov. Najmä dôchodcovia, 
musia opäť š lapať do mesta. 

Veď to nemá logiku Problém sa vle
č re a nret nikoho, kto by prinútrl Do
pravný podnik aby nesľuboval, ale 
služby zabezpečoval. Veď takmer 16 tr
sie obyvateľov Devínskej by im malo
za to stáť 

Druhým, pre Dopravný podnik, ne
riešiteľným problémom sú zastávky. 
Rodičra neradi púšťajú svoje deti, a na
koniec i deti majú obavu. do domu 
mládete luvema medz; Dúbravkou a 
Kútikmi. Autobus č. 101 prirodzene pri 
Iuvente zastávku nemá a tak det; v zi
me, v daždi, za tmy šlapú peš;. Pritom 
1e to rizikové šlapanie pretože doprava 
na ceste je hustá, dva dvoJprúdové 
smery a k tomu električková trať tiež 
dvojprúdová Ale ani desiatky žiadostí 
Dopravným podnikom nepohnú 

Tretím, opäť neriešiteľným, problé
mom je zabezpečiť spoj č. i21v so
botu a nedel'u. Iste, vo víkendové dni 
nechodíme do práce, ale s deťmr, s 
kuframi, batohmi ... vyčkávame na spo
je, ktoré nás majú odviezť na návštevy, 
na stanicu, na výlety. na nákupy za 
kultúrou. Linky 101 a 61 majú trasy 
ktoré zo 16 tisic obyvateľov vyhovujú . 

Z uznesení mestského 
zastupitel'stva 

e Mestské zastupitel'stvo na svo
jom zasadnutí v dňoch 9 a 10 
sept. 1992 schválilo do ekonomic
kého prenájmu kina Hviezda, Mla
dosť. Odboj, Zora. Devín a Mrer 
ako celok čs. právnickej osobe 
bez zahranrčneJ majetkoveJ účasti 

na základe výberového konania so 
zachovaním íunkcie kina 

e Ďalej schválilo predaj rozostava
ného objektu občranskeJ vybave
nosti č. 97 na Podhorskom v De
vínskej NoveJ Vsr .. dvojúčelové 
zariadenie (CO kryt. parkovacie 
státia)" vo verejnej súťaži za zníL'e
nú cenu 16 miliónov Kčs s úče-

istému percentu Ostatní chtiac, ne

chtiac musia absolvovať obchádzkové 

trasy, čakať na víkendové intervaly. , 

a Dopravný podnik je spokojný a spo
Kojný 

sp 
Chcete kúprť klince? Technokov v 

Devínskej chýba V priestoroch bývalej 
Jednoty na ul. M. Marečka už ma fi 
otvoriť niekol'kokrál. Vraj uz majiteľ 

čr prená1omca chce obchod prenaiať i

nemu. Nui a ty zákazník. ak chceš se

demdesiatky klince ako ja, tak hľadaj v 

meste a okolitých dedinách. 

mv 
Zaujímalo by ma. koľkí z predajcov 

majú na miesto i sortiment povolenie 

Miestneho úradu a koľkf prevádzkujú 

bez neho. Tre2 by ma zaujímalo na 

ktoré podnety. ktoré aJ váš časopis dá
va. ktosi reaguje 

Im 

Keď Je šťastie unavené sad

ne i na ... 

To som si myslela začiatkom ro
ka, keď na našeJ ulici zívali 
prázdnotou dva byty. Č:o ak to 

budem práve ja, komu jeden 

pridelia? Žiadosť o byt mi napí

sal život sám. Zrejme malo

šťastre na Jar ešte vel'a sil. ale

bo že by som Ja nebola ... ? 

Končí september. 

Byty už nezrvarú prázdnotou, 

2 

lovým zameraním podl'a uznesenia 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
s tým, L'e ak objekt nebude pred
aný ani v 2 kole, bude zverený do 
správy mestskej tasti Devínska 
Nová Ves. 

e Mestské zastupitel'stvo prenieslo 
na mestské časti úlohy štátnej 
správy na úsekoch pol'nohospo
dárstva, rybárstva a cestného hos
podárstva ili. a IV. triedy komuniká
cií s účinnosťou od 1. októbra 
·!992. Právne úkony vykonané od 
1.7. do 1. 10. 1992 v súlade s 
týmto uznesením sa povaL'uje za 
vykonané podľa tohto uznesenia. 

e Takrsto mestské zastupitelstvo 
prenieslo na mestské časti LJiohy 
štátnej správy uvedené v §6, §7, 
§9, § 1 O zákona SNR č. 189/92 Zb. 
o úprave niektorých pomerov súvi
sracich s nájmom bytov a s bytov
ými náhradami u by1ov, ktoré boli 
mestským tastiam zverené do sprá-

l 
(k článku "Kto odpovie?") 

V osemnástom čísle DEVínskeho EXpresu 
sa čitateľ pýta ako je to s kábelovou teieví
ziou na sídliskách v ONV 

Dňa 16. !!. !!2 uzatvorila mestská 
cast' DNV s lirmou SATRO Bratislava 
zmluvu o dodávke, montáži a spre· 
vádzkovaní kábelovej televízie 11 ONV 
v obecných, resp. komunálnych bytoch 
(bývalé štátne) Toto zariadenie umožňuje 
príjem a distribúciu dvoch varrantov progra
movej ponuky 

Varian! A: základná ponuka obsahuje 
šesť základných programov (terestrálnych}, 
jeden program vnútorného iníormačného ok
ruhu a celé rozhlasové pásmo VKV vysielané 
v norme CC IR. 

Variant B: rozšírená ponuka obsahuje 
základnú ponuku, plus 18 satelitných tv
programov 

Doba výstavby kábelového televízneho 
rozvodu je 3 mesiace od vystavenra staveb-

len v tom rednom akosr nevidno 

šťastnú rodinku, ktorá by užíva
la tak "prepotrebný" byt. Č:o 
myslíte, Vážení spoluobčania? 
Môže mi bytová komisia zazlie
vať pocit, že v pridel'ovaní bytov 

v ONV čosi zaškrípalo? Prosím, 

podel'te sa so mnou o Vaše 

postrehy, názory, skl'Jsenosti aj 
prostredníctvom časopisu De

vex. 

Kalíštná 1 

vy s účrnnosťou od 1 10. 1992. 

e Mestské zastupitel'stvo orenieslo 
na mestské časti aj úlohy štátnej 
správy uvedené v § 24 písm. a): 
§25 písm a), bod 1-3: §25 písm. 
h): §26 písm. a) zákona SNR č. 

543/1990 Zb o štátnej soráve so
:::iálneho zabezpečenia s Líčinnos
ťou od 1. 10. 1992. 

~ Ďalším uznesením mestské za
stupitel'stvo prenieslo na mestské 
častr úlohy štátnej správy uvedené 
v zákone SNR č. 309/1992 o po
platkoch za uloženie odpadu s ú
činnosťou od 1. 10. 1992. 

8 Obdobne boli prenesené na 
mestské časti i úlohy štátnej sprá
vy uvedené v zákone SNR č. 

315/1992 Zb. o verejných, telov
ýchovných, športových a turis
tických podujatiach s LJčinnosťou 

od 15. 9. 1992. 

l " l 
ného povolenia. 

Pokrar sa obyvateľ bytu rozhodne pre va
riant A, teda základnú ponuku, bude platiť iba 
poplatok 15-20 Kčs mesačne. 

Pri variante B. rozšírenej ponuke, zaplatf o
byvateľ bytu jednorazový poplatok 1000 Kčs a 
mesačne bude platiť poplatok cca 35-40 Kčs. 

Zvyšnú časť za zriadenie kábelového te
levízneho rozvodu uhradí mestská časť 
ONV. Táto zmluva obsahuje 1320 bytových 
prípojok (t j počet zásuviek), čo zodpovedá 
počtu komunálnych bytov na sídliskách Pod
horské. Kostolné a sídlisku Stred 

S rozšírením kábelového televízneho roz
vodu pre individuálnu bytovú výstavbu 
sa počíta v roku 1993. 

Kábelový televízny rozvod bude napojený 
na stávaiúcu hlavnú stanicu. ktorei maiiterom 
ie SBD !v a v súčasnosti sa ňou rÍapá]a tele
~íznym a rozhlasovým signálom kábelový te
levízny rozvod pre družstevné byty na sídlis
kách Podhorské a Kostolné 

Systém zapo1enra kábelového televízneho 
rozvodu do jednotlivých bytov bude hviezdi
cový, čo znamená, že každý účastník bude 
napojený zvlášť od zosilňovača. Zmen
šu re sa tým moZnosť vzniku porúch neod
bornym zásahom niektorého zo susedov do 
vnútorného rozvodu obytného objektu. 

Okrem už spomenutých ponúk, sa V 

budúcnosti, podľa záujmu obyvateľov, dá vy
utiť kábelový televízny rozvod aj na iné účely: 
odpočet spotreby energie, dátová sieť, zabez
pečovacie zariadenie, napojenie na zdravot
nícke služby a pod 

Predmetný kábelový televízny rozvod je 
kompatibilný s ostatnými systémami kábe
lových televíznych rozvodov. tak2e v budúc: 
nosti je moznosť pripojenia na ine 
systémy v ostatných mestských čas· 
liach Bratislavy 

Ing. Alojz Moravec 
zástupca starostil 

so vr-
on~vcle!J•odlob,ne už dávno dal k o-

r"'"""'"'"" kúta. Svedkami sú tomu 
za alúvium 

11u. Hrad Devín v blízkostí obce len krásu tohto 
Tol'ko snáď z histórie a teraz naša šedá skutočnosť. 

e len samozrejmé, že si v pr
vom rade všímam svoje naj
bliLšie okolie - sídliská. Vstup 

do tejto časti MČ je zarážajúci. Tor
zá býv. a su
rovín so skladom káblov a marin-

.. 
l 

tvona chaotický pohl'ad na 
nové" sídliská. Z druhej strany za 
~ekným múrom obalovai':ka (už sa 
mala odstrániť do 31. 12. 19911), 
niesi«>Vá jamél so rozpty
lom prachu a chorôb dokumentu
jú, že je potrebné čo najskorej ko
~ať. Ale ako? Podi'a posledných 
poznatkov sa tu mali rozvinúť 

"'"''"''''"""' aktivity s benzíno
vou stanicou typu OMV predajom 
automobrlov, servisom s predajom 
stavebnín, kaviarňou. reštauráciou 
na terase, ale i zberom druhotnych 
surovín. Žiaľ, všetko naši sídlisko
ví poslanci zamietli s odôvodne
ním, že to nechceme, je to hlučné a 
pod Kto sa koho pýtal? 

Výstavba b(Jd vedi'a problematic
kého obchodného centra UNIMEX 
je varr trendom dokonéenra našich 
sídlisk? Na toto 1ste dali súhlas na
ši ooslancL Podobne je ootrebné 
sa zamyslieť nad nedokončeným 
CO krytom Posledná ponuka na 
zastupitel'stve bola v oros;::;ech ob
čanov sid!lska. Aktivita podnika

o tento objekt 
bola zasa zmarená poslancami, 
veď prečo by sa tu pri funkčnosti 
krytu nemohla vybudovať predajňa 
automobilov, obchodné centrum, 
resp. fit. centrum so zdravotnou re
habrlitáciou Malá nadstavba ktorá 
by nebola ani po prvé poschodie: 
bola poslancom strašnou prekáž
kou. Nakol'ko mesto nemá na do
stavbu peniaze. takýto stav bude 
trvať niekol'ko rokov' 

Zamyslenie nad čistotou našich 
sídlrsk a fungujúcich stánkov ma 
nabáda poďakovať pracovníkom 

~- L.e sa denne starajú o 
c;lstotu našich ulíc a zákutí domov 
Výsadba kríkov. stromov bola po
Značená našou typickou povahou. 
Skôr net' pracovníci Denc~vy mohli 
Posadiť kríky, skoro sme im rozkra
dli zemrnu, priechody, ktoré poko
Pah-rekultrvovalr stačíme do rána 
ooaľ Zašliapať a zn1čif tak ich orá· 
eu, lpri škole Bukovčana 3). ' 

Mimoriadnu pozornosť si Zaslu
huje neporiadok okolo cintorína 
a cintorín. GIB ako do
dávate!' zanechal za sebou taký 
neporiadok. ktorý hraničí s trest
nou činnosťou. Tovar. ktorý sa 
<ozkradol resp znehodnotil iste do
sahuje hodnotu fakturovaných a 
nevykonaných prác na kultúrnom 
dome, ktorý sa mal na mieste bu
dovať Cintorín iste nemá majite· 
ra, lebo je zanedbaný, bez chodní
kov, sektorov a pod Len pozostalí 
vytrvale sadia kvety na hroby. aby 
ich niekto obratom ukradol. Prie
stor pred budúcim obchodným do
mom a oprotr na vol'nej ploche r:ú
ka pre výstavbu. alebo obratiska 
niektorých sporov fsídlišťania ne
majú už vol'né miestai. alebo pek
ného trhoviska. 

Dokončenie rekonštrukcie býva
lej predajne drobného tovaru. ob
chodného domu, ale i dostavba 
športovísk na ZŠ Horova, spolu s 
garáL'ami dávajú tušiť. že sa naše 
sídliská stanú funkčnými pre odpo
tinok. ale i podnikanre 

Zamyslenie, ktoré som si dovolil 
napísať má svoje posian1e Ukázať 
poslancom, aby skutočne praco
vali s nami občanmi a nebáli sa 
ukázať na verejnosti. Ich ulita je 
škodlivá a nerieši potreby nás 
občanov sídlisk. 

Podobne možno spomenúť i prá-
cu - ktorá svojím 
odchodom 
rast kriminality v našeJ MČ. Mest· 
ská je ako naši poslanci • 
neviditel'ná, nekonkrétna pn L:rvo
te sídlisk. ale 1 celeJ obce. Hlučnosť 
niektorých našich spoluobčanov čr 
už na ulrci, večer, vo svojich by
todt, je potrebné taktrež riešiť. Veď 
všetcr máme právo na kl'udný spo
kojný život a ten, komu nevyhovu:e 
i<uitúrnosť bývanra. nech sa presta
huje tam, kde mu to bude dovole
né. medz; namr nebude mat mres
to. Ako budúci maJitelia bytov 
budeme trvať. aby nám samosprá
vy zabezpečili pokoj, inak nemáme 
záujem o platenie daní, resp po .. 
piatkov 

Zamyslenre ktoré nebolí ale 
malo by jednak staros-
tu obce, miestny úrad a hlavne 
poslancov našej MC Vieme. nové 
sídliská by nernal1 rnat tol'ko prob
lémov, ale verím. 2e spoločne Je 
velká nádej ku spoko1nému naL'ivanru. 

sf 
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Keď čerpať pohonné hmoty. tak 
jedine na čerpacej stanici u OMV, 
pretože je tam najlacnejšie, pove
dal si neznárnv vodič osobného a
uta š 120. Pri-šiel tam dve hodiny 
po polnoci so zhasnutými svetlami, 
natankoval plnú nádrL' do vozidla i 
pripravené bandasky a bez poďa
kovanra so zhasnutými svetlami 
potichu odišiel smerom do mesta 
Na benzínovom potítadle po ňom 
zostala nezaplatená suma za 178 
!i trov benzínu. 

sa 
Obavy pred jesennými dažďami 

ma! zrejme neznámy zlodej a preto 
sa rozhodol, že navštívi firmu La
ser, ktorá predáva dáL'dniky. No 
neprišiel si ich kúpiť do predajne 
ale zamieril do dvoJ9aráL'e rodin
ného domu na Devínskej ceste 
ktorú táto firma používa ako sklad 
Násrlne sa tarn vlámal a obsli.lžil sa 
tam 960 kusmi dáL'dn;k.ov, ktoré 
odniesol v 20-tich kartónoch. Sta
rosti s daL'ďom už nebude mať, za
to firma je chudobnejšia o 67 300 
Kčs. 

Babeta do sveta 
Nepríjemne bol prekvapený 37-

rotný muL' bývajúci na ulici Ivana 
Bukovčana 30, keď si prišrel vy
zdvihnúť z babetáme nachádzajú
cej sa v obytnom dome SVOJU zele
nú babetu. Zrstri. L.e táto dostala 
nohy a odršla do sveta. Postaral sa 
o to dlhoprstý páchate!', ktorý mu 
IU bez Jeho vedomra odcudzrl 

S ALKOHOLOM ZA 
VOLANTOM 

Vátnu dopravnú nehodu spôsob i! vodič v 
susednom Devíne. Hliadka zistila. ze vodič 
jazdi! pod vplyvom alkoholu. bez vodrčské· 
hu oorávnenia a bez technického preuKazu 
K alkoholu sa priznal a ten mu zrejme doda! 
guráž, keď bránil hliadke nehodu ohlásrť 
Nakoniec sa snažil vnútiť peniaze väčšieho 
obnosu. 

Mestskf poircajti odovzdali prípad hl radke 
poiica:ného zboru. Najskôr však zabezpečili 
rýchlu zdravotnú pomoc 

radca 

Alkohol úradoval ar v ďalších prípadoch 
Najskôr 27 9. robili výtržnosti dvaja oprtí na 
DružstevneJ a musela zasiahnut hlradka 
'nestskeJ polície 

Nevítaného zákazníka mala maji
tel'ka baru Mini flip na ulici pod Li
povým. Tento tam zavítal po záve
rečných hodinách a rúškom trny. V 
sklade jej urobil "inventúru", po 
ktorej bola majitel'ka chudobnejšia 
o igelitový sáčok s 250 korunami a 
čašnícku buxu s 2000 Kčs. 

Na ulici l. Bukovtana 4 zaklopal 
n<J dvere 54-ročnej majitel'ky nezná
my muž. Keď mu otvorrla zistila, že 
k nej neprichádza s dobrým úmys
lom. Zhodil ju na ze1T1, začal do nej 
kopal po celom tele, v dôsledku čo
ho upadla do krátkeho bezvedomia. 
Potom jej odcudzrl 3 náramkové ho
dinky. 2 kožené kabáty, rádie 2 stol
né radiátory všetko v hodnote za 10 
trsíc korún a z bytu zm1zol preč. 

K dopravnej nehode, ktorá si 
zbytočne vyžiadala !'udský život 
došlo na d1al'nici v smere Brno -
Bratislava prr Dúbravke. Tam 29-
ročný vodič z Devínskej NoveJ Vsi 
sa rozhodol na dral'nicr otočiť. pre
šiel pomedzi zvodidlá a vošrel do 
Jazdnej dráhy protridúcernu osob
nému vozidlu zn. Meľcecles, ktoré 
riadrl taliansky občan Došlo medzi 
nim1 k zrážke pri ktorej 37 -ročná 
spolucestujúca nášho vod1ča bola 
na rn;este usmrtená. Škoda na mo
torových vozidlácr, presahuje ško
clu 500 tisíc korún 

-jp-

O deň neskôr v espresse Rolando sa do
žadova; dopln;t zó.soby alkoholu bývalý za
mestnanec tohoto zariadenia po záverečnej 
Výzvu vedúceho na opustenie podniku ne
rešpektoval a trada! dalšf alkohol. Nako
niec musela zasiahnuť a prípad vyrrešiť 
hliadka mestskej polícre 

auto 
Dňa 29. 9 neznámi autičkáii vykradli v 

ONV auto a nezabudli zobrať ar kľúče od by
tu Maritefke pomohla hliadka dostať sa do 
bytu a prípad zdokumentovala 

tmu 

Nrekoľko minút pre 22.00 hodinou 1. ok
tóbra prislihla hliadka na rohu Bridlicovej 
pri železničnej trati nezodpovedného občana 
vyvážať smeti. Za priestupok sa bude zodpo
vedať 

V ten 1stý deň zadržali mladrstvého obča
na rómskeho pôvodu pod vplyvom alkoho
iu .. Sio o známeho vyznavača inhalovania to
xrckycn iátoK. Okrem dalšreho zápisu čakal 
mladrstvého psycho!ogrcko-výchOvný poho-
vor 



70-rokov 
Mária Roskošová 

75-rokov 
Františka Martanovičová 
80-rokov 
Koloman Kováč 

L ()TijOliO l/y'fL~ko (wrrlé.'hu !dl rudli!t:l J' i.h-'i'il•\1\i:'J ;:lnt'U i'itf;r ! 1 

Zorničky, starosta mestskej DNV Jvl. Jurčák, 

[)uorského, národný umelec Duorský, uprauo súbor 

Spievať začal v škole v spevác
kom krtJžku ktorv vedie oe1ni '.Jči-

tel'ka R Ďurčato,;á Prihlásili sa do 
n nnjlenšieho interpret8 

Rodina čiernych- sestra Katka, mamino, sestra Zuzka, ocino a Misko 

detských ľudových piesni Zornič

kin slávik. Jej druhý ročník bol v 
tomto roku v Banskej 

Miško žiak 6. triedy Zá-
kladnej školy l. Bukovčana 3 z De
vínskej Novej Vsi prišiel, zaspieval, 
vyhral. Zabral nielen Macejko, ale 
suverénny a kultivovaný prejav 11 
ročného Miška. 

- Aj úspech Skôr však predsa
vzatie. Pokračovať, 

f\,k majú záujem i predpoklady 
v tej ktorej oblasti (hudba, spev, 
šport, výtvarné umer,ie ... ) nech 
skr~rsia sťastie a hľadaiú možnosti 

Už viem aký mám c1er Mám 
rác! hudbu a spev .. !\k by sa mi pc
darilo, chce! by som v tejto ob!a.st' 
študovať. Tomuto ciel\1 chcem 

celý svoj život. Keď by m; 
io nevyšlo s hlasom. ,:;hodím na. 
>davir. rak hudbe by sorn chcel aj 
tak zostať verný. . 

PaedDr. Rozália obja-
vitelka talentu a jeho prvý peda
góg 

V každom dieťati drieme nejaký 
ten talent. ZáleLI len na príležitosti 
môcť sa r~otom je dôleLité 
urobiť všetko pí8 rozvinutie talentu a 
naplnenie očakávaní. Neznamená 
te ien slávu, ale najrnä tvrdú a ná
ročnú prácu. 

Miškovi Čiernemu d~žíme teda 
palce Aj náš časopis bude sledo
vať Miškove krôčky a deliť sa o ra
dosti i starosti s čitatel'mi 

Blahoželáme 

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

10. SMRTIACA ZBRA~ 
US.A. MN č. t. 

Poltcajti- Mel Gibson a Danny Glover, alias 
Riggs a Murtangh prenasledujú paserákov 
drog 

10.- l~I~T!NKT 
USA MN 18 č. t. 

Michael Douglas na stope chladnokrvnej vra-
hyne v erotickom thrii!eri. hra i ú Sha-
ron Stoneová, a i. -

10.- PRETTY WOMAN 
USA M~l č. t. 

Alío chudobná š lapka naš!?. šťastie. V hlavných 
úlohách ,Julia Roberts" Richard Gere 

1G STOJ_ LEBO ~~Jl,M!t.KA 
VYSTRElÍ 
USA MP č. v. 

Sylve3ter Stallone, ako serZant v komediál
nom kolotoči zápletiek 

1 O. - NOČN.Á MORA Z ELM STREET 4 
USA MN c t. 
Dalsie pokracova~re hororu s Fredy Kruoe
rom (Robert Englung) a ieho nový~! odp~r
com Alicou. 

Mládetnícke predstavenia 
v sobotu o 17.15 hod. (mimoriadne štvrtok) 

10. · JAMES BOND ,.DYCH [IVOTA" 
US.A s. L 

Sedemnáste filmové dobrodru2stvo agenta 
007 sa odohráva i v Bratislave. V tit. (Jiohe 
Timothy Oaiton. 

. 10. OTEC, ALEBO MILENEC 
FR čt 

Gerard Depardieu vo francCrzskej filmovej ko
médii. 

v nedeľu o 15.15 hod. 
10 - TANIER LETí 

10. -f(RTKCJ A ROZPRÁVKY 
10 - ~KRIATKO\/IA 

POZNÄMKY 
VSTUPNl 
Celovecerné a miádežnlcke 

Kčs 

Detské ""'rlof•,uor'" 

st čt ..... slov .. resp české titulky 
s.v C.v .... slov, resp. česiiä verzia 
Tel. 

2:5 

1:2 
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vo vlastných domácnostiach? Tam by 
predsa oveľa viac prí!ežitostr doká

Na,ískôr pri radostnej čin
potom pri pokusoch 

provízia pre správcu zakladateľa, ale 
nesprávne rozhodnutie, za ktoré 

lo jednak 
správcu bytového fondu, ako 

strany zakladateľa. Všetci vieme, 
peňazí nie je v celej ekonomike 

zvyš núka mi príklad tento 
problém rnakroekonomickej sféry 
sféry všetkým nám do sféry 

rozpočtu. by 
najmenšom podivné, že keď mám v do-

zimu, tak kúpim teplomer_ Neviem 
(Viem), čoby si všetc' mne pomysleli 

pondelok a štvrtok 18.00 - 19.00 hod_ 

vrátiť demolované do pôvodného stavu_ 
Alebo prídu aj starkej opravu 
zničeného? 

Policajta ku každému domu 

nemožno_ Poradf!e iné riešenie? 

V Devínskej Novej Vsi v Základnej 
škole Bukovčana é. 3 pôsobí tanečný 
klub "CHARLIE" so špecializáciou na 
ROCK-AND-ROLL Na minulé úspe
chy, keď pár kategórie "B" vyhral 
medzinárodnú sútaž v Maďarsku a 
juniorský pár si vybojoval 2-krát rl
časť na majstrovstvách sveta vo 
Francúzsku a Belgicku, sa blysli i 
najmenšie detičky. V sobotu 26_ seo
tembra sa ~účasiniii otvorených m~j
strovstiev Ciech v Brne. 

ročníkov 1980, 81, 82 príd1e do 
101''~"'~~c L Sukovčana 3 
stredu a pia! ok 17,1 O- 18AO hod. 
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Redakcia časopisu DEVínsky 
EXpres pripravuje pre občanov 
Devínskej Novej Vsi 

KATALÓG 
podnikatel'ov, remeselníkov, 

obchodov a služieb, 
pôsobiacich na území 
Devínskej Novej Vsi a 

ponúkajúcich tovar a služby 
obyvatel'om. Jej c1eľom je 

spol'ahlivo informovať 

l 
r 

01 -Kúpa 

02- Predaj 

rt 
ri 

é 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hl'adá) 

04 -Služby (ponúka, hl'adá) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti (kúpa, predaj) 

07 - Zoznámenia 

08 - Rozličné 

·KÚPA 

• Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky Slovenského 
štátu. 

č.t. 822 956 

o Kúpim pravidelne kozie mlieko 
pre dcéru. 

Tel. 779 604 
e Kúpim písací stroj. 

Tel: 775 949 

e Predám červený hlboký kočík 
Liberta 100% za 600,-, športový 
kočík Liberta /100/. nové hojdac1e 
kohúty /100/ peknú ružovú detskú 
kombinézu s kožušinou vel' 80 
/200/ 

Tel. 775 266 od 6.00- 14.00 hod. 

e Predám kočík ZEKIWA- 3 kombi
nácia, koženkový, tyrkysový, vo 
vel'mi dobrom stave. 

Tel. 778 841 

04 ·SLUŽBY 

e Podnikatelia l Máte záujem o prie
be2né spracovanie eKonomickej 
agendy v priebehu roka, resp 

potrebujete daňového poradcu? 
Volajte tel. 776 067 

e Zhotovujem videozáznam 
všetkých udalostí 

c ic i. 
zákazníkov a spotrebiteľov o 

poskytovaných službách, 
mieste pôsobiska, otváracích a 

zatváracích hodinách a 
ďalších informáciách, ktoré 
sprostredkujú kontakt medzi 
ponúkajúcim a zákazníkom. 

Formát katalógu 15x10 
cm rozsah: 
ponúkajúcich 

Cena za inzerciu -reklamu: 

otvorené až 

Ovocie -zelenina 

lstrijská Si 

• zelenina a ovocie 
• trvanlivé potraviny 
e semená kvetov a zeleniny 

pondelok-piatok: 8 00-19°0 

sobota 

e Oprava elektnckých bojlerov 
Tel.. 339 527, 220 005 

e Vykonávame kvalitné maliarske a 
natieračské práce 

Tel. 711 864- večer 

• Firma MERIDIÁN oprava automa
ticKých práčok. 

Tel. 07/777 095 

e TV servis BALÁL poskytuje l 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v DevínskeJ Novej Vsi l 

Tei 776 963 1 
Nahlasovanie opráv po 17°0hod. l 

ZRKADlÁ á 595,
drevené garníže 
stojany pod kvety 
podložky pod nádoby 
šperkovnice 
rámiky na obrázky 
KALENDÁRE 1993 
Kaktusy 
sukulenty 
RUKSAKY 
/do školy v prírode/ 
fotoalbumy 

a 

olej do olejových svietidiel 
dáždniky /pánske/ 130,
dámske nohavičky 23,
pivoPUEŇ 
minerálky 
VIANOČNÉ POHľADNICE 

6 

s l 
1 strana 

1 riadok 
Katalóg bude mať celoročnú 

platnosť - odo dňa vydania do 
vydania nového katalógu a bu
de rozšírený v dostatočnom 

množstve pre všetkých obyva
tel'ov Devínskej NoveJ Vsi. 
Vaše ponuky textov, resp gra-

e K.úpim alebo prena1mem byt 
alebo dorn v ONV 

Te! .. 

Kúpim rodinný dom /aspoň 
3 -izbový/. Trojizbový byt 
k dispozícii. 

Tel. 775 

" l 

fických návrhov zasielajte na 
adresu: 

Predajcovia, výrobcovia, reme
selníci, všetci, čo poskytujete a
kékol'vek služby - využite túto 
možnosť byť trvale zapísaní u 
svoJich zákazníkov. 

Dôležité upozornenie: troch zá
UJemcov, ktorí v tomto katalógu 
uplatnia záuJem o inzerciu - re
klamu vyžrebujeme a :ch rekla
mu uvereJníme zdarma. 

Rozširujete svoju čtnnost? Vytvárate nové pracovné miesta? Využite mot
nost finančnej dotácie. ktorlí Vám ponUKa úrad práce 

Vyhláška MPSV SR č. 342/92 Zb. umoL:ňuje od 1 7.1992 poskytnút zamest
návatelovt finančný príspevok na \mradu nákladov na vytvorente spoločen
sky účelného pracovného miesta až do výšky 50 000.- Kčs na katdé vytvo
rené miesto. 

Pri posudzovaní žiadosti sa berie do úvahy efeklívnostvyui:itra pracovného 
miesta. rozsah a štruktúra zamestnanosti v regióne Od týchto skutočností 
závisí, či sa príspevok poskytne a v akeJ výške 

Pri uplatnení žiadosti je potrebné splntt 3 základné podmienky 

1. ide o novovytvorené pracovné mt este 

2. Zamestnávateľ obsadí miesto uch<idzačorn o zamestnanie eviclovaným 
na úrade práce 

3. L'iadosť o príspevoK musí byt podaná skôr. ako je mtesto vytvorené. 

Využtte pomoc úradu práce na rýchleJši rozbeh svojeJ činnosti. Bližšte tnfor
mácie Vám poskytne Obvodný úrad práce Bratislava IV na t.č 784 122. 

Ing. Ján L'atko 

riaditel' OÚP Bratislava IV 

Hlavné mesto Slovenskej 
Bratislava 

vyhlasuje výberové konanie 

na prenaJom ucelenej siete kín - Hviezda, Mla
dost; Odboj, Zora, Devín, Obzor a Mier. 

Podmienkou zaradenia do výberového konania 
je predlozenie podnikalel'ského zámeru. ktorý v pl
nom rozsahu zachová prevádzku kín a zabezpečí i 
ostatné formy práce s filmom. 

Zúčastniť sa môže len čs. právnická osoba bez 
zahraničnej majetkovej účasti. 

Písomné ponuky odovzdajú účastníci Oddeleniu 
kultúry a športu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
v zapečatenej obálke vloženej do ďalšej zalepenej o

bálky s .heslom "KINO" do 14. októbra 1992 do 
12.00 hod. Po tejto lehote predložené návrhy nebu
dú zaradené do výberového konania. Účastník 
výberového konania zloží účastnícky poplatok 
1000,- Kčs, za ktorý získa základné informácie. Ú
častnícky poplatok v prípade, že záujemca neuspeje 
vo výberovom konaní, sa nevracia. 

Výsledky výberového konania budú jednot
livým subjektom oznámené do 31. októbra 1992. 

v v 

MOZNOST INZERCIE 

v našom časopise: 

CENY INZERCIE 
icm2=7,50 Kčs 
1 písmeno - obyčajná sadzba (vrátane čiarok, medzier 
a pomlčiek)= 0,50 Kčs 
1 písmeno - polotučná sadzba (vrátane čiarok, medzier 
a pomlčiek)= 1,-Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba podčiarknuť. 
1/4 strana== 967,- Kčs 
1/2 strana= 1.900,- Kčs 
1 strana= 3.800,- Kčs 

Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane + 1 OO% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
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 rnesto 

č. 8249-062/0200 
Požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 
DEVínsky EXpres- 84i 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 i5.00 do 19.00 
hod. 
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Ponúkame kompletné služby pri výrobe tlačia· 
renských vý1r0bkov - od grafického návrhu cez tlačiarenskú 
výrobu až po expedíciu. 

Ponúkame Vám všetky druhy papiera, vrátane samo· 
lepiaceho. 
Pre tlač používame ofsetové farby značky Huber, 
ktorých široká škála umožňuje uspokojiť aj najnáJrOč'nsjšie· 
ho zákazníka. 
Požiadavky, týkajúce sa vyššej kvality povrchovej úpravy - la· 
kovanie, laminovc:mie iba uvítame, pretože táto úprava 
výrobok esteticky a kvalitatívne iba vylepší. 

Prí výrobe etikiet, kancelárskych obalov a. i., ich vy· 
sekávame do rôznych tvaJrOv. 

Vašu zákazku zabalíme podla želania do balíkov v požado-
vaných množstvách a exp~dujeme na Vašu adresu. . 

Dodacie termíny - podla náročnosti a množstva - l - 3 
týždne. 

e Tlačoviny~ firemné papiere Cl ponukové listy e prospekty e ka
talógy o bulletiny e kancelárske obaly " letáky e plagáty e ka
lendáre e brožúry" grafické listy e diplomy • samolepky. 

s Grafický návrh e sadzba e reprodukčná technika 111 montáž e 
archovó ofsetová tlač 111 povrchová úprava 111 knihárske spracova
nie ~ expedícia 

Ak Vás naša ponuka zaujala, prídeme k Vám, predstavíme po
nukový katalóg, dohodneme podmienky. 

Kontakt: agentúra OFSETA- DEVEX 
Kalištná 9 
841 07 BRATISLAVA 
tel.: 775 275 v čase 7.00- 8.00 hod. 

21.00-22.00 hod. 

111 1!!1 

l l 
keho Expresu zdarma 

Naša ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať inzerciu rodi
nám s malými deťmi zdarma platí. 
Ak ponCJkate, alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky veci pre 
deti, využite naše bezplatné služby. 
Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej kancelárii v ob
chode DEVEX za poštou a v najbližšom čísle ho uverejníme 
bezplatne. Stačí uviesť čo ponúkate, alebo hl'adáte a adresu, 
alebo telefónne číslo, kde možno výmenu, predaj, dar, či kúpu 
realizovať. 



V prvý tohtoročný jesenný deň 
ma prišla navštíviť moja priatelka, 
bývalá kolegyňa. Pri kávičke, de
batovali sme o všeličom z minu
losti, a prišla reč i na otvorenie 
hraníc. Mám na stene kúsok ost
natého drôtu, odštiepeného z ori
ginalu. 
'Vieš", hovorí, "je dobre. te je to 
už takto, pretože sme boli odrôto
vaní ako v koncentráku, ale ti po
VIem, te teraz sa v1ac zas boJa tí, 
čo bývaJú takto, pn hranici. Pred
sa len. bola tu ozbrojená stráž a tí 
si všimli všetkého, keď sa niekde 
šuchlo. A teraz nám chodí hockto 
lárom-fárom po vmiciach a nech 
sa len maJiteľ nezdržuje tarn hlav
ne po súmraku a sám. pretože 
políciu spochybnili a z vá.Zníc po
vypúšťali veru všeliakých." 
'No, ale." chcela som zm1erniť JeJ 
rozhorčenie, ukľudniť JU a priviesť 
na iné myšlienky, "naozaJ. aký si 
mia pocit, keď si mohla prvýkrát 
ísť nekontrolovatel'ne k neke a 

lebo aj zamávať na hocikoho?" 
"No, majestátny." hovorí uveliče
ne, "vieš. to sa už nezopakuJe." u
bezpečuJe ma. "išli sme s manže-
lom na bicykloch aL k 
Marchegskému mestu, po 
toll\ých rokoch. 
"Veru," príkývla som a podávam 
jeJ lístok, kde mám zachytené 
svoJe pocity," aj som to opísala: 
"No," podotýkam, "stála som tam 
celkom sama, 'la brehu, hľadím 
na trblietajúcu sa hladinu, v ktorej 
sa kúpali lúče slnka a sv1žné čaJ
ky - rybarice. A nadomnou tíško 
šumí mladá vrbina," džugla som 
do nej a obidve sme sa razom 
zasmiali. 
Potom si môJ papierik prečítala a 
vyzvala ma. aby som to poslala k 
Vám do redakcie, že s1 to aJ tam 
rada prečíta 

PRI RIEKE 

Pohľadom do Rakús 
vidím ten vábny raJ. 
Jasného neba kus 
nad tichou Moravou. 
čo starú šepce báJ 
letí m1 nad hlavou. 
Dobrý deň. milá rieka. 

bene m1 v1etm z Dst. 
Tá zrazu tíško zananeka 
a clivo začne húsť: 
Som stará ut, no čistá, 
miestami bezbrená 
sem cesta vedie Kamenistá, 
-samota do1iena .. 
Tu zrazu výsk.ol Cleti 

Pani Zuzuľková zazvonila u sused

ky. 
- Nech sa páči do obývačky, - po
zýva ju susedka. 
- Radšej nie, mám špinavé nohy. 
- To nič, veď sa nemusíte vyzúvat: 

- Predstav si, čo sa mi stalo: do-
stal som na večierok a 
bolo na nej napísané "Vstup iba s 
bielou viazankou!" 
- No a? Vari si nemal bielu via-
zan ku? 
-Mal, ale oblečení. 

Príde mladík na letný byt a povie: 
- Pani domáca, ja mám veľmi rád 
psov. 
- Ježišmária, a ja som vám urobila 
zemiakové placky! 
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Miesto: .. , .. , ..................................... . 

Dátum: ............. , ....... . 

Na konci roka troch o 

Cena čísla: 2,50 Kčs 

podpis(pečiatka)predplatitel'a 

ceny. 

štvrťročné 16 Kčs 

ma vvtrháva z dúm. 
Načiéram z čírej hladiny 
a odchádzam. 
Upokojená rozhovorom 
so starou priatelkou. 
Po toll\ých rokoch .. 

Vaša čítate/ka G. M 

Hovorí susedka susedke: 
- Musíte nás navštívil? My sme vás 
otravovali už tri razy a vy nás ešte 
ani raz. 

- Čo teraz robíš? -
priateľa. 

-Predávam nábytok. 
-A ako ti to ide? 

sa Cyril 

- Dobre. V byte nám zostal už iba 
stojan na topánky. 

- Prosím si košeľu, -hovorí zákazník 
predavačovi. 
-Podobnú ako mám ja? 
- Nie, čistejšiu. 

S - Svedok, povedzte, prečo ste ne
šli na pomoc, keď ste videli, že ob
žalovaný vyhadzuje svoju ženu z 
tretieho poschodia. 
Sv. - Lebo som videl, že obvinený je 
dosť silný a poradí si sám. 

z 
Vodorovne: AJ ZnoJ prvá tajnič
ka zbavuJ ostria.- B/ ObloK poznáme -
okmsný vták.- C/ Lo dny denník- druhá taj
nička- drevnata rast! ma.- 0/ Druh 11eč1va
r1eka v Poľsku- mesto v Etiópii- El Vietor 
po česky - mesto na Morave (okres Hodo
nín) · mesto v Bolívii.- F/ Kyprilo pôdu 
pluhom - zahaľuj - sprašové uloženiny v 
USA.- G/ Dievčenské meno- oriJal do služ
by modla.- H/ Bylina s drobnými kvetmi
tretia taJnička - SPZ Prahy.- ll Výmena -
krásni - ktorý po anglicky.- J/ Dievčenské 
meno -štvrtá tajnička- dievčenské meno. 

Zvisle: 1/ Čiastočne vodivé látky.- 2/ 
Napodobnil n1ečo, odkreslil.- 3/ ŠPZ Tren
čína - hudobný trsaci nástroJ - egyptský 
boh slnka.- 4/ Zadný zub cicavcov- hlavné 
mesto Boliv1e.- 5/ Mesto v Rusku - IJžitko
va rastlina- 6/ Hustá ieskia hodvábna tka
r11na (mn č.) ·· zhtňam- 7/ Neskrývajú -
bývalý futbalový reprezentant hráč Slovana 
Bratislava.- 8/ Imrich po dormicky - hlad
ná.- 9/ Talafatka, trela po česky - druh ka
rosérie nákladného auta.- 10/ Čalúnená 
časť nábytku - životospráva, strava 
chorých.- 11/ Ukazovacie zámeno- bieliz
ník -chemická značka holmia.- 12/ Poho
dlne usadzoval.-13/ Rovnobežnosť 

D/ Adola.- Fi Adobe -l/ 
Ripsy.- 9/ Cela.-
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Vážení 
čitatelia 

Malá lavička pri chryzantémo
vom hrobe. Miesto zastavenia 
spomienok. 

Práve v tieto dni, na začiatku 
novembra, prichádzame na 
miesta odpočinku našich 
bllzkych. Ale aj tých ostat
ných. A nemusfme byť ani ve
riaci, aby sme pripustili, že 
dnes sme tu, zajtra ... A nevadf 
nám pracovná, politická, nábo
ženská ... prfslušnosť tých, kto
rf tu boli a odišli. 

Neznášanlivosť nás chytá až 
potom. O niekoľko dn!, či 
týždť'iov. 

Ba dokážeme o tolerancii i ho
voriť. V teórii sme často jednot
kami. Musí však prísť opäť prvý 
november pamiatka zo
snulých. 

Vtedy prichádzame na clnto
rfny a chvll'u si uvedomujeme. 
Livot je taký krátky. A ako čas
to si ho dokážeme zneprfjemiť. 

Čo .zanechám ak zajtra bu
dem musieť odísť z času? Aké 
hodnoty, akú spomienku? 

Je čas zastaviť sa v náhlenf? 
Alebo len v ten jeden deť'i sí 
spomenieme a ... 

Y~nujme ten jeden deť'i čas
teršre aj sebe. Možno získame 
vera. 

Vydavateľ 

ínsky 

E pr 

23. 10. 1992 Ročník: U. Číslo: 20 

s 

informačno-inzertný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti. 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Cena: 2,50 Kčs 

Nielen Chorvátom, ale 
všetkým ľuďom postih
nutých vojnou, smeruje v 

týchto týždť'ioch humanitárna po
moc z celého sveta. Ani Devínska 
Nová Ves nezostala stranou. Jej MZ 
vyčlenilo stotisícovú finančnú čias
tku a spolu s príspevkami ostatných 
MČ Bratislavy sa suma na konte 
pomoci zatial' pohybuje na čfsle 

225 tisic korún. Peniaze na konte 

S pomocou do Chorvátska 

Varaždinslcé - d'alcujem 
okolo 2 tisic. Centrum katolíckej 
humanitárnej organizácie Caritas, 
kde sme vyložili náš náklad je akýmsi 
prekladiskom pomoci, ktorá odtiaľ 

Kamión s nápisom Mundus Varaždin a červeným krížom pred radnicou 
v Devínskej pripravený na odjazd. 

však neustále pribúdajú. Spolu so 
starostom MČ Ing. Mariánom Jur
čákom a poslancom MZ Ing. Miro
slavom Encingerom som sprevá
dzal kamión s 5,5 tonovým 
nákladom potravin do 40-tisfcového 
Varaždina na severe Chorvátska. 
Náklad to nebol ani prvý ani po
sledný. Po 9. októbri vyštartoval 
druhý kamión na juh už 15. októb
ra. Na mieste určenia sme si záro
veť'i upresnili, čo potrebujú utečen· 
ci, ktorým je prevažne pomoc 
určená, najviac. Sušené mlieko, 
plienky, pracie prášky, hygienické 
potreby, deky, riady - dávajú tušiť, 

že pred nastávajúcou zimou pomoc 
potrebujú najmä ženy a deti. 

V meste baroka a kvetov, Varaž
dine, ktorý je centrom regiónu Za
gorie, sme sa na vlastné oči pre
svedčili, že sú tu utečenci, ktorf 
pomoc potrebujú. V mest~ je ich 

smeruje do všetkých postihnutých 
oblastl. Caritas funguje bezchyb
ne, no mesto a celá krajina len ťaž
ko bez cudzej pomoci zvláda prí
lev utečencov. Našu symbolickú 
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Váženf občania, žijeme vo vel'mi zau
jfmavej dobe. Mnohé nespokojnosti 
vyjadrujete i na stránkach jubilujúceho 
DEVEXu. Články, postrehy, zamyslenia 
s nespokojnosťou, čo všetko v našej 
Mestskej častí nie je v poriadku a čo 
všetko by sa malo zlepšiť. 

Pri tejto priležitostí klub HZDS na 
svojom zasadnutf dňa 9.10.1992 sa 
rozhodol iniciovať VEREJNÉ STRET
NUTIA so starostom a poslancami 
miestneho zastupitel'stva, Štátnou po-

pomoc považovali za významnú z 
toho hľadiska, že pochádzala od 
slovanského národa a navyše od 
Chorvátov, o ktorých vedia vo Va
ra.ždine len vďaka kultúrnym kon
taktom združenia Zelezničiar s na
šimi súbormi. 

Záujem o Chorvátov z Devínskej 
Novej Vsí prejavili aj kolegovia z Rá· 
dia Varaždín, ktor! nášho starostu 
hneď začerstva vyspovedali a ču
dovali sa jeho bezchybnej Chor
vátčine. Prijal nás aj samotný sta
rosta mesta Gabriel Cesarec, 
ktorý sí posťažoval na ťažkú ekono
mickú situáciu v Chorvátsku a 
upresnil - o akú pomoc má mesto 
najväčší záujem Stjepan Gorskl 
mu pripomenul históriu stykov me
dzi kultúrnymi telesami z Varaždina 
a Devfnskej Novej Vsi, bez ktorých 
by možno o sebe obidve chorvát
ske komunity nevedeli. Prejavená 
pomoc z našej strany móLe byť 
chápaná ako zárodok užšeJ spolu· 
práce medzi Novoveilťanmi a Va
ra.ždincami nielen na kultúrnom. 
ale aj P-konomickom a turistickom 
poli. Varaždinské - ďakujem tak vy-
znieva perspektívne. · 

IVOGRYCZ 
Snímka pk 

lfciou a Mestským útvarom policajného 
zboru našej MČ. Verfme, že k týmto 
stretnutiam prfde čo najskôr a budú 
zodpovedané otázky obchodov, služieb, 
výstavby, životného prostredia, bezpeč
nosti občanov. dopravy, kultúry a spolo
čenského života. Verfme, že Vás budú 
zaujfmať i otázky poriadku v MČ, škôl, 
zdravotnfctva, ale i spolužitia v blokoch, 
poschodiach a vôbec života na uliciach 
a spoločenských priestoroch. 

Verfme, že nám všetkým poslanci 
Miestneho a Mestského zastupitel'stva 
odpovedia ako v Miestnej samospráve 
pracujú a čo je výsledkom ich mandátu. 

Výbor HZDS 



Drobničky 
z radnice 

• Očakávaný nárast počtu 
školopovinných deti v De
vinskej Novej Vsi podnietil 
Miestnu radu riešiť situáciu 
v spolupráci riaditel'ov šk61 
a architektom mestskej 
časti ONV Možnosti sú v 
rozšírení nevyužitých prie
storov v Základných ško
lách P. Horova, l. Bukovča
na, v krajnom pripade vo 
využiti priestorov Unimexu, 
Baz. detských jasli a zdra
votného strediska. 

• V detských jasliach na ls
trijskej ulici je nlzky počet 
deti a s tým súvisia i neú
merné finančné náklady na 
prevádzku. Miestna rada 
preto uložila architektovi 
miestnej časti Ing. E. Var
govej vypracovať dispozič
né riešenie umiestnenia 
detských jasli v nebytových 
priestoroch na ulici P. Ma
rečka. 

• Miestna rada schválila 
poskytnutie finančného prí
spevku 10 tisic Kčs pre za
bezpečenie tradičného be
hu Devínskou Kobylou. 

• Príspevky z fondov deťom. 
Po prerokovani miestna ra
da schválila uvol'niť prí
spevky: spolu 20 tisic Kčs 
pre ZS Bukovčana 1 pre 
zabezpečenie stretnutia 
žiakov a pedagógov s dru
žobnou školou z Leopolds
dorfu, zabezpečenie špor
tovej olympiády a na 
zakúpenie magnetofónov 
na vyučovanie cudzich ja
zykov, 18 tisic Kčs pre ZS l. 
Bukovčana 3 na zabezpe
čenie kultúrnych akcii, ná
kup materiálu pre výzdobu 
a zakúpenie magnetofónov 
a gramofónu 

Rovnako schválila uvol'n1ť 
príspevok 1 O tisíc Kčs 
pre každú materskú škôlku 
v Devinskej na nákup hra
čiek a učebných pomócok. 

Ako píšeme na inom mieste 
do vojnou postihnutého 
Chorvátska odišla v týchto 
dňoch humanitárna pomoc 

Na doterajšej čiastke 225 
tis. Kčs sa podiel'a/i jednot
livé mestské časti. Devín
ska Nová Ves 100 tisíc. Ču
ňovo 10 tisíc, Vajnory 2 
tisíc, Staré Mesto 50 tisic, 
Dúbravka 37 tisic, Ing. Jur
čák 1 tisic, Ružinov 10 tisíc. 
Karlova Ves 10 tisic, Chor
vátsky Grob 5 tisíc, Petržal
ka 20 tisic. 

,vý~hodisková enviro~mentálna,.štú~ia (VE~) v zmysle, zák. 1_7 /1992 Zb. o životnom prostredi a 
za k. c. ~62/1 ~92 Zb., ktorxm s~ d~plna za ko~ o uzemnom planova~l ako ! stavebného poriadku je začiat
kom moznosti stavby skladky skvary a popolceka v katastri obce Zahorska Bystrica. 

Sl,ládl(a 
odpadu 
v blízkosti našej obce 

D ňa 9. 10. 1992 sa zišla komisia 
dotknutých účastníkov konania 

z oblasti odd L:ivotného prostredia odd. 
ochrany prírody, útvaru hl. architekta 
MÚ Záhorská Bystrica, MÚ Devin
ska Nová Ves, ŠM Stupava: úL:P 
Odvoz a likvidácia odpadu a pod. 

Podnik Odvoz a likvidácia odpa
du predložil účastnikom elaborát, 
ktorý vypracovala expertná skupi
na RESTEKO, ktorá je i hospodár
skym nositeľom úlohy. Gestorom 
úlohy za: Ministerstvo životného 
prostredia SR je RNDr. M. Kozová, 
CSc. a Doc. Ing. St. Mocik, CSc. 

Účastnici sa jednoznačne posta
vili za potrebu vypracovania VEŠ v 
zmysle jednotlivých zákonných no
riem a odsúhlasenia všetkými dotk
nutými účastnikmi. resp. i súhla
som Rakúskej oblasti ako dotknutej 
oblasti. Z VEŠ sa bude odvijať ďal
šia práca na projekte, lebo jeho te
rajšie predloženie ako stavby bolo 
zamietnuté (nedoporučené) oúL:P 
Bratislava IV pre závažné nedos
tatky vyplývajúce zo zákonov. 

sz ~~ 
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Preto, že naša petícia v zmysle 
zákona ako dotknutej časti bola 
predložená Magistrátu a lnterpelo
vaná pos!ar1com MZ Ing. arch. P. 
Beňuškovi (a do dnešného dňa ne
zodpovedaná) sa plne stotožňuJe 
s názormi jednotlivými ochranár
skymi inštitúciami, trváme na zaoo
čatl VEŠ tak, aby sme boli vyrozu
meni o jej výsledkoch. Zároveň 
podpor<!!'jeme klub HZDS v Devin
skej Novej Vsi a jeho iniciatlvu o 
vytvorenie KLUBU L:IVOTNtcHO 
PROSTREDIA priamo vedeným 
pracovnikmi Ministerstva životného 
prostredia SR. Prihlášky a záujem 

o spoluprácu oznámtE. na Miest
nom úrade u Ing "l.rch Vargovej, 
resp Ing. Krížovej 

Sl'ubujeme Vám vážení spoluob
čania. že nepol'avime v úsilí, aby 
naša obec mala zdravé a čisté ži
votné prostredie. Verime. že nás 
pri každej priležitostí podporite, 
tým i Vy pomóžete uchovať v našej 
mestskej časti život nielen nás l'udi. 
ale i rastlinstva a zveri. 

F.G. 

za petičný výbor 

Pomaly, ale predsa pred tunelom na konci Kostolného mizne betoná
reň. Tak bude tu benzínová pumpa, autoservis, alebo ... 

Kto odpovie'? 
Poslanci vraj zastupujú záujmy svojich voličov. Nuž 
článok Zamyslenie v predchádzajúcom čísle spo
chybnil toto poslanie. 

Očakávali sme odozvy- a ... nič. Nič sa nedeje. Teda 
kto mlčí, ten svedčí? 

V snahe dozvedieť sa o činnosti poslancov, jednot
livých komisií sme sa rozhodli, že oslovíme predse
dov komisií. Najhorúcejšia problémy sme hľadali. v 
oblasti obchodov, dopravy a služieb. Oslovili sme 
predsedu komisie, položili otázky na papieri tak, ako 
býva zvykom, dopriali dostatok času na seriózne in
formácie občanom. Bolo nám doporučené preštudo
vať si zápisnice. Vraj tam všetko nájdeme . 

Nuž byť poslancom ... je keď. Kto nám odpovie? 

redakcia 

-Eisnerova ~ r-
PODHORSKÉ l l 
Zberné suroviny 

Najskór nás hnevalo, te špatia vzhl'ad centra našej mest
skej časti, potom, te neberú papier, te sú v1ac zatvorené 
ako otvorené, te sa pridlho sťahujú. Ba boli aj obavy, čl vó
bec v Devlnskej zostanú. 

Ut od .oondelka by mali byť v plneJ prevádzke. Kde? 
Na Charkovskej ulici pri telezničnej trati. 

ak 
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Takéto zrkadlá dostanete kúpi( v Devexe. 

OSEM NA JEDNÉHO 
Pri kontrole sídliska 3. 10. objavila 
hliadka na Novoveskej ulici mladlka 
visiaceho vo výške 3. poschodia na 
betónovom obložení núdzového 
východu Z ôsmich komplicov, ktori 
chceli mládenca zbiť sa podarilo 
jedného zadržať. To stačilo na zis
tenie totožnosti ostatnýcH. 

HOLOTRT 
Aj takto nazvala ktorési z deti exhi
bicionistu, ktorý sa predvádzal na 
ulici Na vyhliadke 7. 10. 92. Zasta
vili (a zbalili) ho v činnosti až pri
s/ušnici policajného zboru. 

PRAVIDELNE 
Pravidelným kontrolám záhradkár
skych oblasti, najmä po zotmení, sa 
venujú hliadky mestskej po/icie. 
Rovnakú pozornosť venujú dodržia-

vaniu záverečných hodin v pohos
tinských zariadeniach, dodržiava
niu nočného kl'udu, neaovolenému 
parkovaniu a nepovoleným sklád
kam odpadu. 

RADŠEJ OMYL 

O trištvrte na tri nad ránom 10. 10. 
spozorovala hliadka na ul. š Králi
ka muža, nakladajúceho tovar do 
osobného automobilu. Pri kontrole 
hliadka zistila, že ide o podnikateľa, 
ktorý má doklady v poriadku. Ostra
žitosť bola však namieste. 

ODVÁŽNY? 

Trinásteho októbra zadržala hliadka 
vodiča motorového vozidla jazdiá
ceho bez osvetlenia, bez ŠPZ i bez 
dokladov. 'Odvážlivca' po udelen! 
pokuty odovzdala policajnému zbo
ru v Dúbravke 

DRAHÁ KAPUSTA 

Za nepovolený predaj kapu9{y do
stal predávajúci najskór blokovú 
pokutu 200 Kčs a kapustu musel 
odviezť domov. Verme, že ju ne
predal na inom mieste 'okorenenú' 
o výšku pokuty. 

eh 

~.'·( ·:.~~:(~~:@ ·~ ~ 

Niektorí tomu hovoria obdobie fekalizmu. Vtedy ked' každý ria všetko s ... Snimku s 
týmto nedorobkom ste uverejnili vari pred rokom. Pokojne ste si mohli dať načas. 
Veď vidíte, pretrvalo to až dodnes. 

ISTRA CENTRUM 
v Devínskej Novej Vsi 

príjme do kultúrneho strediska 

* knihov ... íčku 
* správcu budov 
~~ sekretárku 

Záujemci sa môžu hlásiť na Istrijskej uliei č. 4 
alebo na telefónnom čísle 7 7 5 19 O 
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Dnes predstavujeme 

Novú firmu 
v Devínskej Novej Vsi 

Hľadáte 
prácu? 

Z bývalého závodu 01 BAZ a. s. 
vznikla 1. októbra 1992 nová fir-

. ma PRESSKAM, súkromná spo
ločnosť s· r. o. Zaoberá sa výro
bou lisovaných dielcov na zadnú 
!Jápravu osobných automobilov 
Skoda-Favorit, výrobou blatníkov 
na Ladu 2105, 2107 a iných karo
sárskych dielcov na osobné auto
mobily. 

Súčasne v autoservise v kameňo
lome vykonáva opravy osobných 
automobilov (motory. klampiarske 
a lakovnícke práce) a zabezpe
čuJe nákladné dopravné služby. 

Sídlo firmy bude v priestoroch 
kameňolomu. Do času dobudo
vania (január 93) sídlia v priesto
roch bývalej BAZ a. s., teraz 
Volkswagen Bratislava v Devín
skej Novej Vsi na ui. J. Jonáša. 

Vlastníkmi firmy sú pán V. Liedl, 
zároveň vo funkcii riaditel'a a M. 
Haruštiak, ktorý má. na starosti 
výrobno-technickú činnosť. 

Počet zamestnancov 220 si 
chcú aj perspektívne udržať. 

Priestory kameňolomu (pod De
vínskou Kobylou) dnes predsta
vuJú jedno vel'ké stavenisko. Do 
ianuára 93 sem do rekonštruo-

vaných výrct;,~ycn ,;:iestL :ov 
chcú presťé: -;r,vať vs,o;ky stroje. 
Súbežne s '.:lt mstrukciou však 
vyrábajú cel~ ty,obný program v 
prenajatých priestoroch Volkswa
genu. 

Vo svojich dlhodobých plánoch 
mienia vybudovať okrem výrob
ných zariadeni komplexné pries
tory pre využitie vol'ného času 
pracovnikov vlastnej firmy i ostat
ných návštevnlkov. 

• Aké priestory a služby, ak 
dobre rozumiem, chcete po
núknuť obyvatel'om Devínskej 
Novej Vsi - pýtam sa pri ná
všteve kameňolomu pána Ha
ruštiaka. 

- V pripravovanej rekonštrukcii 
uvažujeme zo schátraného domu 
na začiatku areálu vybudovať ho
tel s reštauráciou a vinarňou s 
príslušenstvom. Pod prislusen
stvom rozumieme saunu, dva ba
zény, tenisový kurt, detské ihriská. 

• Kedy sem začnú prúdiť 1\Jdia 
za oddychom a vami ponú
kanými službami? 

- Do konca roka 1993. 

• A výroba? 

-Tú začneme od januára 1993. 

• Vaše najväčšie problémy a 
starosti súčasnosti? 

- Pre výrobu v lisovni potrebuje
me už dnes šikovných /'udi naj
má z Devínskej. Podrobnosti sa 
dozvedia z inzerátu v tomto čísle. 

pk 

Firma PROFIL spol. s r. o. 
stavia v Devínskej Novej Vsi na ul. š. Králika 

hromadné garáže 
(Termín ukončenia: január 1993) 

ponúka 

záujemcom o prevádzkovanie 
o~xavärenské priestory 

140 m vrátane umývacieho boxu 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: 

fy PROAL spo1. s r. o. 
Hanulova 11, 841 01 Bratislava 

Zároveň firma v súčasnosti uskutoční 
dopredaj garážových boxov. 



a ZOSOBÁŠILI SA 
Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
matrika Devin ska Nová Ves 

Vladimir Vlk 
Erika Nezníková 

Dalibor Koudela 
Helena Gabrišová 

Milan Hrica 
Renáta Kovárová 

li NAŠl JUBILANTI 

70- rokov: 
Anna Žužičová 
Vlasta Ciglánová 
Vendel Martanovič 
75- rokov: 
Františka Martanovičová 
štefan Orth 
90- rokov: 
Karolina Grancová 
94- rokov: 
Františka Besedová 

PFU VÍTALI SME 
DO ŽIVOTA 

Simona Mičianová 
Martin i'atinák 
Stanislava Tanáčová 
Tomáš Kečkeš · 
Veronika Sivoková 
Vladimir Rusinko 
Sylvia Kršiaková 
Kristina Elscheková 
Adam Osúch 
Pavlina Kusá 

Obetou 
len 

deti? 
V nedei\J 11. 1 O. popoludní 
sme navštívili stánok - bufet na 
ul. M. Marečka (vedl'a predaja 
langošov). Deti, ako deti, vy
drankali na sladkosti. V spomí
nanom bufete kúpili dvanásť 
korunovú čokoládu La Estrela. 

Zlákal ich exotický názov. Ten 
však nezodpovedal vzhl'adu a 
už vôbec nie chutí (ak sa tak 
pachuť dá nazvat). 

Po kontrole obalu. sme zistili, 
že spomínanú čokoládu predá-. 
vajú 3,5 mesiaca po záručnej 

·dobe. Aj nám ochotne vrátili 
peniaze. 

Prečo ju vôbec _predávajú? 
Kalkulujú kol\<í vôbec naletia? 

rm 

u 

u 

Večer smútočného 

chorálu 
Pod týmto názvom sa uskutoční v ňedel'u 1. novembra q 15.30 
hod. Pietna slávnosť na miestnom cintoríne. V hudobno-slovnom 
programe si pripomenieme pamiatku zosnulých. žš 

K starobe s úctou 

Je samozrejmosťou ctiť si še-

. diny. Azda pre tých zabúdajú

cich_ uzrel svetlo mesiac úcty 
k starobe. V októbri teda pri

pravujeme· podujatia, spláca
juc tak častokrat celoročný dlh. 

!stra centrum usporiada 
28. 10. od 16.00 hod. vo vel'kej 

sále 

posedenie s dôchodcami. 

Pre nich, ale aj pre Vás os

tatných pripravili usporiadatelia 

bohatý kultúrny program. Pred
staví sa v ňom aj hudobná sku

pina Veselá muzika. Bude hrať 

do tanca i na počúvanie. 

Srdečne Vás všetkých po-
zývame. ž š 

Na rohu Eisnerol'ej a M. Marečka sme zaregistrol'ali ruch. Koniec októbra minulého 
roka nestihli, tento tiež nie, ale ktouie, ktorýsi október to bude hotové. 

Z mestského zastupiteľstva 
Na mimoriadnom zasadnutr Mest
ského zastupitel'stva v dňoch 29. 
IX. a 30. IX. 1992 bolo o. i. schvá
lené: 
-predaj 1/,24 .pozemku parc. č. 
1149 na Magnezitovej ulici man-

želom Ing. Zuzane Encingerovej 
a Ing. Milošovi Encingerovi za 
18 578.- Kčs. 

-predaj 1/10 pozemkov parc. č. 1017 
a 1018 na Janšákovej ulici za cenu 
147 458,- Kčs Ing. Pavlovi Encingero-
~. r 

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
24.1 O. - Kvetoslava, 25.1 o • Aurel 
26.10. - Demeter, 2710. - Sabina' 
28.1 O. - llátny sviatok, 29.1 O. - Klára' 
30.1 O. - Šimon, Simona, 1.11. - Denisa' 
2.11. · pamiatka zosnulých, ' 
3.11. - Hubert, 4.11. - Karol, 
5.11 .. -Imrich, 6.1i.- Renáta 

blahoželáme 

Program 
kina 

DEVÍ-N 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19.45 hod, v nedeľu 
o 17.15 a 19.45 hod 

24.·25.10. SAMAN 

USA MP čt 

Romantická dráma. Lekár a jeho spolupra
covníčka hľadajú medzi indiánmi v amazon
skej džungli liek proti rakovine. 

29.10. PODCIARKNUTt sCfTANt 
FR MP č. v. 

Bláznivá, situačná komédia plná špiónov od 
majstra francúzskej komédie Claude Zidiho. 
Hrajú: Thierry Lhermitte, Miau-Miau, Edy 
Mitchell a i. · 

31.10.-1.11. DEEP STAR 6 
USA MN st 

Fantastický horor o prebudení podmorského 
monštra. 

5.11 VLÁDCA TEMNOT 

USA MP č.v. 
Majster hrôzy- reZ1sér John Carpenter nám 
ponúka horor o členoch náboženskej sekty 
"Bratstvo spánku" a náleze viaZúceho na pri
beh Anti boha a jeho syna Satana 

7.-8.1 i SOGUN MAYEDA 
USA MP12 čt 

Historicko dobrodružný film s bohatou 
výpravou z obdobia 17. storočia. Ľúbostný 
príbeh soguna a krásnej Spanielky 

Mládežnícke predstavenia: 

v sobotu o 17.15 hod. 

24. 10. SAMAN 

USAčJ 

31.10. ROCK A DOODLE 

ANGL. č.v. 
Rozprávkový príbeh o putovaní za priater
stvom a odvahou. 

7.11. SOGUN MAYEDA 

USA č.t 

Detské predstavenie 
v nederu o 15.15 hod. 

25.1 O SKRIATKOVIA 

1.11. KRÁĽ BABÁR KAN/FR 
8.11. 21ACIK SOVACIK A JOLINKO SLOV. 

POZNÁMKY: 

st, č.t. slov., resp. české titulky 

s.v., č.v. slov., resp. česká verzia 
(dabing) 

Tel.: 775 104 

----· ---~ -~--------------------------------------------

Vol'akedy, ani nie tak dávno, pre
mietali v konzume v stredu a v pia
tok filmy pre deti. Deti mali radosť, 
rodičia chvfl'u pokoj. Prestali ste. 
Bolo to také stratové, alebo ... ? 

sd 

S pokazenými hod1nami som muse
la prebrúsiť takmer celé mesto. De
vínska má viac obyvatel'ov ako 
podaktoré mesto a nik nedokáže 
vytvoriť podmienky pre služby. Ale
bo niet záujmu? (vytvárať služby) 

nt 
Discont na kolónii je dobrý. Ale 
mlieko, chlieb a pečivo musel za
bezpečiť mäsiar. Tá Jednota nemá 
konkurenciu -v mys leni. 

dd 

ú 
22.10. od 19.00 hod.- koncert kresťanskej rockovej skupiny 
ADRIEL 

23.10. od 19.00 hod. -galaprogram folklórnej skupiny 
z Dubnice n.Náhom. 

30.10. od 19.00 hod.- koncert skupiny BEAT BOYS a Juraj PRS
TEK (slovenský Elvis) 

.šgort ~·šaci,:~ ~ šgo1~" 't~AC!~I-. ~~~o'il. ~~:~IJ1rt~.r~r ia~e(>,- i'-~~1'~ ťi\1 šgort ťi\1 šgort ~ ša/4::~:~: 
w "" "' 7,)fj '!ť!S~"' %!"> ""' ,-" s~ a "' ';k/. ~"'Ali {;~"' 

• Ako s l 
Kráti sa ten čas nášmu spoločné
mu štátu, len čo je pravda Uteká 
možno rýchlejšie, než by sme 
chceli, a ani sa nenazdáme máme 
svoj štát. Taký malý štátik v strede 
Európy. Slovensko. A že by o tom 
Slovensku svet čosi vedel, načim 
nám kričať ako sa dá, len aby sme 
v hanbe nezostali. Aby svet rešpek-

!oval, že existujeme. :Le sme vznikli. 
sme - a azda aj budeme. A tak s1 
Všetci, ktorf na to majú mandát, 1dú 
nohy dolámať. aby zviditel'nili tú na
šu krajinku na juhu, severe, výcho
de, Západe, za morom, za oceá
nom, na opačnej strane 
zemegule ... Politici, finančnlci, pod
nikatelia, všetci presviedčajú 
Všetkých, že najkrajšl kút v šlrom 
svete, je naša rodná zem. Tá jedi
ná,, žiadna iná Do tej treba investo
Val. (Naozaj treba. A pekné od 
Všetkých, ktorl sa tak snažia.) 
Ale že zviditel'niť Slovensko možno 
Všakovako, sa presvedčili tf ktorí 
sa v posledný septembrový ~lkend 
vybrali na Pezinskú Babu kde sa 
ko r ' 
1 

na' obnovené preteky automob i-
~~ do vrchu ALPE DONAU CUP. 
ZáPonadatel'om - Motorsportu ONV. 
f chrannému systému Slovakia Al
k~ a ďalšlm - sa podaril husársky 
~~~o~. Spojili totiž príjemné s uži-

nym. Na preteky, ktorých súčas-

a ba rišla 
ťou boli aj medzinárodné Maj
strovstvá Česko-Slovenska, Ma
ďarska a Rakúska prišla európska 
motoristická špička, a tak sa Slo
vensko posunulo o krok bliLšie k Eu
rópe. Veď medzinárodní pozorova
telia sa po skončeni pretekov 
vyjadrili, že trať Pezinok - horský 
hotel BABA navrhnú za kqndidáta 

na Majstrovstvá Európy automobi
lov do vrchu. 
Organizátorom pretekov 1 jazdcom 
v jednej osobe bol Dodo Studenič, 
jazdiaci na továrenskom vozidle 
Volkswagen Golf G 60 s pohonom 
všetkých štyroch kolies. Napriek 
poruche na vozidle skončil vo svo
jej triede na 2. mieste. 
Atrakciou pre divákov bol kamión 
LIAZ s Františkom Vojtiškom za vo
lantom. Frankie - ako ho všetci vo
lajú, jazdí Majstrovstvá Európy a je
ho kamión dosahuje rýchlosť až 
200 km/h. Najvyššiu priemernú 
rýchlosť na horskej kl'ukatej trati na
merali majstrovi Európy, Nemcovi 
Herbertovi Stengerovi. Jeho špor
tový prototyp spyder skupiny C3 
dosiahol v priemere 150 km/h. 
Čestnými host'ami podujatia boli 
poprednl slovenskí politici Športo
vého motoristického ducha v sebe 
nezapreli Ivan Gašparovič, Roman 
Hoffbauer. Milan Čič a ďalší. Pred-

a s 
seda Národnej rady SR ivan Gaš
parovič si po pretekoch vysKúšal 
trať na prekrásnom Ferrari Testaros

sa. Veď kedysi sám jazdil automo
bilové preteky. A verte. že mu to Iš
lo. 

čo dodať na záver? Podujatie sa 
vydarilo, tak rfe"ch nás teší. že si 
kdesi v inej časti Európy budú vra
vieť, že na tom Slovensku. tam to 
vedia.. A keď raz bud(J na Babe 
Majstrovstvá Európy. to už v tej Eu
rópe azda budeme. Veď odvážnym 
šťastie praje. · 

text: mas 

foto: Rastislav Polák 

ĽADÁSPONZO 
O tom, že šport (a n1elen šport) 
dnes vyžaduje rodičmi nezvládnu
tel'né náklady nik vari nepochybuje 
Mnohokrát sme o tom ktorom špor
tovcovi počuli to bol talent. 

Jedenásťročný lacko švarc z De
vínskej Novej Vsi sa upísaí tenisu 
Vyhral už 7 štvorhier. dve dvojhry 
i nedávny turnaj o najlepšieho te
nistu Devínskej 

Talent. ale.. ako sme spomínali 
Kde na to vziať, aby sa rozvinul? 

Mladší žiaci- ll. trieda: 

LOB Devínska Nová Ves -
Danubius 3:6 

Jurčák - Drozdík 3:6, 1 :6 
Kurpel -Vika R. 0:6, 0:6 
Alfoldy - Vika R. 4:6, 7:6, 6:2 
Mihálik - Bachratý 6:2, 6:0 
Alfoldy, Mihálik -
-Vika R., Urban 6:1, 6:0 

ll. trieda: Vojenská nemocnica '8' -
lokomotíva Devínska Nová Ves 4:4 
Šachovú sezónu začalo naše druž
stvo vo vyššej sút'aži remízou. Na 
rozdiel od minulého roku sklamali 
tentokrát opory družstva a neroz

hodný výsledok zachraňovali 

'spodné šachovnice'. Vlťazstvá zis
kalí: Zlocha, lobodáš, Horváth 
aBalog. jm 

Podnikatelia, firmy, súkromníci. 

Tu je šanca práve pre vás. Byť pri 
tom. podať pomocnú ruku a ... spre
vádzať Laca na svetové turnaje 
No ... nechceme pr eh ár'\ ať Ale šan
ca tu je Kto sa jej chytí prv;l7 

A kontakt? 
ladislav švarc, 
841 07 Bratislava ONV, llova 5, 
tel. 778 741. 

Jurčák, Kurpel -
-Bachratý, Drozdík 2:6, 2:6 

.Starší žiaci - ll. trieda: 

Spoje-
- LOB Devínska Nová Ves 4:5 
Štefančík- Žovic Martin 1 :6, 1 :6 
Strakavá - Jurčáková 6:0. 6:0 
Revay- šyarc 2:6, 1 :6 . 
Strelník- Zovíc Milan 2:6, 6:4, 6:4 
Revay, Strelník -
- Šva re, Beseda 1 :6, 2:6 

Dňa 27. októbra 1992 
o 19.00 hod. sa uskutoční 

stretnutie predstavitel'ov 

športových organizácií 

mj 

a aktivít so starostom . 

Hlavným bodom rokovania 

na Radnici bude spolupra

ca samosprávy a miest .. 

nych športových a telový

chovných iniciatív vr. 1993. 
r 



Inzertné 
rubriky 

01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hl'adá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05 ·Byty 
06 • Nehnuteľnosti (kúpa, predaj) 
07 - Zoznámenia 
08 - Rozličné 

[ 01- KÚPA J 
• Kúpim známky, obálky, nálepky a 

poštové poukážky Slovenského štátu. 
Tel.: 822 956 

[ 02 • PREDAJ J 
• Predám št13niatka hladkosrstých 

oinčov. Tel.: 943 425 

• Predám hnedú ko2enú sedaciu 
súpravu. Tel.: 726 865 

• Predám pekný kočlk Liberta exkluzfv 
ružovej farby a darujem staršf kočfk 
béžovej farby (vhodný na balkón). 

Tel: 775490 

[o3 ·VOĽNÉ MIESTA] 

• Prijmeme predavača-predavaéku do 
• obchodu textil-odevy v ONV. 

Tei.: 779 761 

• Hl'adám serióznu pani na opateru 
dvoch detf (4,5 a 2 ročné) v čase od 
7.00 do 15.00 hod 

Tel.: 777 592 

e Hl'adám serióznu pani na občasné 
varovanie 3-ročného chlapčeka. · 

Tel.: 777 081 

[ 04 • SLVŽBY ) 
e Oprava el. bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005 

• Podnikatelia i Máte záujem 
o onebe2né spracovame 
ekonomickej agendy v pnebehu . 
roka .. resp. potrebujete daňového 
poradcu? Volajte Tel.. 776 ()67 

Rýchla nákladná doprava 

SENDYTRANS 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

Dňa 5. l O. sa stratila dvojme

sačná sučka nemeckého ovčia
ka. Prosím o informácie, nálezcu 

odmením. Adresa v redakcii. 

Redakcia DEVínskeho EX
presu kúpi dva exempláre 
časopisu čísla 7 a 8 z tohoto 
roka. Chýbajú nám do archí
vu. Ponúknite na adresu: 
DEVEX, 841 07 Bratislava. 
Kalištná 9. 

Dakujeme. redakcia 

Ovocie. zelenina 

AM IS 
lstrijská 81 

denne čerstvá 

• zelenina a ovocie 

• trvanlivé potraviny 

možnosť objednať zemiaky na 
zimné uskladnenie 

otvorené: pondelok-piatok: 
8.00-18.00 hod 

sobota: 8.00-13.00 hod 

r Co ponúka " 
DEVE X 

ZRKADlÁ á 595,
drevené garníže 
stojany pod kvety 
podložky pod nádoby 
šperkovnice 
rámiky na obrázky 
KALENDÁRE 1993 
Kaktusy 
sukulenty 
RUKSAKY 
/do školy v prírode/ 
fotoalbumy 
olej do olejových svietidiel 
dáždniky /pánske/ 130,
dámske nohavičky 23,
pivo PLZEŇ 
minerálky 

'\..VIANOČNÉ POHľADNICE ..J 

Mini burza 
Devínskeho Expresu zdarma 

Na~a ponuka od začiatku tohoto roku uverejňovať inzerciu rodinám s 
malými deťmi zdarma platí. 
Ak ponúkate. alebo hl'adáte detské oblečenie, hračky, veci pre deti, vy
užite naše bezplatné služby. 
Text inzerátu stačí odovzdať v našej inzertnej kancelárii v obchode DE
VEX za poštou a v najbli8om čísle ho uverejníme bezplatne. Stačí 
uviesť čo ponúkate. alebo hl'adáte a adresu. alebo telefónne číslo, kde 
možno výmenu. predaj, dar. ~i kúpu realizovať. 

6 

[ 05- BYTY J 07 ·ZOZNÁMENIA 

• Vymenfm 1-izbový štátny byt v 
ONV za 2-3-izbový, najradšeJ v 

s Dvaja mlaclf 17/172 8 16/185 
hl'adajú dve priatell\y hneclovlásky. 

. Zn. Foto nutné štvrtom obvode. Tel.: 776 929 

'ri.JlČIJllli~NSiúÍ \'Ýil()IIJl 
Ponúkame kQmpletné služby pri výrobe tlačia· 
renských výrobkQv- od grafického návrhu cez tlačiarenskú 
výrobu až po expedíciu. 

Ponúkame Vám všetky druhy papiera, vrátane samo· 
lepiaceho. 

Pre tlač používame ofsetové farby :značky Huber, 
ktorých široká škála umožňuje uspokojiť aj najnáročnejšieho 
:zákazníka. 

Požiadavky, týkajúce sa vyššej kvalily povrchovej úpravy- lako
vanie, laminovanie iba uvítame, pretože táto úprava výro· 
bok esteticky a kvalitatívne iba vylepší. 

Pri výrobe etikiet, kancelárskych obalov a. i., ich vyse
kávame do rôznych tvarov. 

Vašu zákazku zabalíme podla žeiania do balíkov v požado
vaných množstvách o expedujeme na Vašu adresu. 

Dodacie termíny - podla náročnosti o množstvo - l - 3 
týždne. 

Ponúkame 
o Tlačoviny o firemné papiere e ponukové lisly e prospekly e ka
talógy o bulletiny • kancelárske obqly o letáky o plagály • kalen
dáre o brožúry o grafické lisly • diplomy • samolepky. 

Sluiby 
• Grafický návrh o sadzba • reprodukčná technika • montáž • 
archová ofsetová tlač o povrchová úprava • knihárske spracova
nie o expedícia 

Ak Vás naša ponuka zaujala, prídeme k Vám. predstavíme po· 
nukový katalóg, dohodneme podmienky. 

Kontakt: agentúra OFSETA- DEVEX 
Kalištná 9 
841 07 BRATISLAVA 
tel.: 775 275 v čase 7.00- 8.00 hod. 
21 .OO- 22.00 hod. 

Potrebujete Vašu firmu 

Vašu prácu 

Vašu tvorivú činnosť 

zviditel'niť? 

Naša ôóenlúra Vám ponúka kompletné služby na najvyššej profc.sionálnej umeleckej a technickej úrovni. 

Vyrobíme pre Vás 

ftlm • videofilm • reklamný fllm O inšt.ruklážny film O televíznu reklamu o umelecko-dokumeíllárnv a induslrv 
film 8 / " 

6 videokazetou od nás Vás čakajú iba úspechy 

Zat0ala Vás naša ponuka9 

Prídeme k Vám, predvedieme svoju prácu 
ABRA ART AGENCY 

811 01 Bratislava, Laurinská 17, tel. 512 76 

novovzniknutá firma 

PRESSKAM spol. s r. o. 
Vápenka 4 - Kameňolom 

841 07 Bratislava 

.. 
pnJme 

väčší počet pracovníkov do 

lisovne na výrobu karosárskych 

dielcov automobilov. 

Nevyučených zaučíme 

Ponúkame: výhodné platové podmienky 

Hláste sa na adrese: BAl-liSOVŇA 

J. Jonáša 1, Bratislava- konečná zast. autobusu 1 Ol 

u p. Haruštiaka, tel. č.: 775 812 (do 15.00 hod.) 

7 

VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 

v našom časopise: 

CENY INZERCIE 
1cm2=7,50 Kčs 
1 písmeno - obyčajná sadzba (vrátane čiarok, medzier 
a pomlčiek)= 0,50 Kčs 
1 písmeno · polotučná sadzba (vrátane čiarok, medzier 
a pomlčiek)= 1,- Kčs 
Slová, ktoré majú byť vysádzané tučne treba podčiarknuť. 
1/4 strana= 967,- Kčs · 
1/2 strana= 1.900,- Kčs 
1 strana= 3.800.- Kčs 
Príplatky: za uverejnenie inzerátu na prvej strane + 1 OO% 

za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
za uverejnenie rnzerátu pod značkou + 5% 

Zl'avy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení- 1 O% 
pri celoročne! 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. 
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. 



-

s Beátou Dubasovou 
o tom, že život prisťahovalca nie 

je l'ahký. Ale nielen o tom. 

Zastihla som ju v Relax štúdiu u Va
ša Patejdla pri nahrávanr svojej 
štvrtej dlhohrajúcej platne. Pred 
krátkou pauzou som si vypočula 
čo Beáta s Vašom Patejdlom - pro
ducentom platne - chystajú na via
nočný trh. A či to bude bonbónik, 
či bomba, to sa uvidL 
e Beáta, prisťahovala si sa do 
Bratislavy zo Stropkova, malého 
mesta na II)Íchodnom Sloven
sku. Žiješ v Bratislave už desať 
rokov, takže môžeš porovnávať. 
Aký máš vzťah k týmto dvom 
mestám? 

- Moja mama mi vždy vravievala, 
že som vel'komestské dieťa, že 
som sa omylom narodila v Stropko
ve. V'ldy mi totiž vadilo, že v ma
lom meste všetci o každom a o všet
kom vedia. Kde sa čo šuchne. 
hneď sa to rozleli po celom meste. 
Paradoxné je, že dnes mi je práve 
toto sympatické a prekáža mi tá 
strašná anonymita vel'komesta. 

Na východe mám rodičov, zná
mych, priatel'ov, a keby to šlo, tak 
by som si všetkých dala priniesť 
k sebe do Bratislavy. A preniesla by 
som aj lyžiarsky vlek a studničku, 
svoje obl'úbené miesta v Stropkove. 

A môj vzťah k Bratislave? Kiežby 
bola taká očarujúca ako staré ulič
ky v okol! Michalskej brány. 
e Páči sa ti lokalita, v ktorej 
bývaš, alebo poznáš aj krajší kút 
v Bratislave, kde by si sa chcela 
usadiť? 

- Od detstva som vyrastala v pa
neláku. Doma, a potom, keď som 
sa prisťahovala do Bratislavy, tiež. 
:Le život prisťahovalca je ťažký. 

Objednávací lístok 

o tom niečo viem. Bývala som asi 
na piatich miestach, naposledy v 
Petržalke. Momentálne a verfm, že 
natrvalo, bývam v rodinnom do
mčeku so záhradkóu v starej časti 
Bratislavy. Môžem si priať niečo 
viac? 
e Je v našom meste miesto, 
kam rada chodíš, ktoré ti je sym
patické? 

- Casio chodievam na hrad, páči 
sa mi celé podhradie. Rada zá
jdem k Andymu Hrycovi do Drink
galérie. 
e Na svojich koncertných turné 
cestuješ krížom-krážom po ce
lom Slovensku. Ktorý kraj sa ti 
najviac páči? 

- Tatry. Tie ma dokážu nadchnúť 
zakaždým, keď nimi prechádzam 

Každý má na svete ten svoj kút, 
ku ktorému ho viažu spomienky 
Vzťahy k nemu si vytvárame, alebo 
prichádzajú len tak mimovol'ne. Tie 
Beatine sme vám na kúsku približili. 

Marika Studen!čová 

1 2 3 4 5 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

KORENIE ŽIVO'I'A 
Náčelnlk KGB Jagoda nesie Stalinovi 
šálku čaju. Potkne sa o prah a takmer 
vyleje čaj. 
- Paneboie! - vzdychne si. 
Stalin sa ozve od stola: 
- Vravel som ti už, Jagoda, oslovuj ma 
celkom pokojne Josip Visarionovič! 

Vrátnik na predsedníctve vlády za
staví dôchodkyňu so sekerou: 

CHVh!KA 
S ORTOPÉDOM 

Základná liečba artrózy 
1. Stále platným pravidlom je nepripus

tiť vznik resp. ďalši rozvoj artrózy. 
Konkrétne: nedopustiť preťa2ovanie 
kfbov, na ktorých by artróza mohla 
vzniknúť. Kfb, ktorý bol postihnutý 
chybným vývojom (najmä bedrový), 
zápalom alebo úrazom treba trvale 
šetriť. Vel'mi nebezpečné je zvýšenie 
telesnej hmotnosti. ť.udia s vrodenou 

6 7 8 9 10 11 

Meno a priezvisko (firma): .....•...•.............................•.•........... 
Ulica: .....•........•..•...•.......................•...........•........•.... 
Miesto: .•..••...•.......••.•.. .- .•.......•.......... PSČ ..•...••..•••..•.... 
Dátum: ..................... . 
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podpis (pečiatka) predplatitel'a 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitel'ov o zaujímavé ceny. 
Cena jedného čísla: 2,50 Kčs štvrťročné predplatné 16 Kčs 
Cena časopisu je vrátane doručenia. 

- Kampak jdete? 
- Ale, jdu dát pusu panu ministr0111 
Klausovi ... 
·A načpak tá sekera? 
-Ale, chci mu dát štípanou. 

Ide babka na WC a miesto do ienské
ho, vojde do muiského. Tam ju zastaví 
pán kancelár Schwarzenberg a vravt 
- Babka, sem nemôžete isť, to je iba Pre 
pánov. 
- No a čo, chudoba sa má posral'? 

menejcennosťou bedrového k[bu by 
si mali vybrať zamestnanie, kde nie 
je potrebné dlho stáť alebo zdvihať 
ťa2ké predmety. Podl'a možnosti 
viesť re2im tak. aby sa postihnutý vy. 
varoval úrazov (nedovoliť ,.rizikové' 
športy ap.). V pripade, 2e úraz vznik
ne, treba ho dôsledne doliečiť. 

K vel'mi dôle2itému všeobecnému · 
opatreniu patrr i nepripustiť vznik plo
chonožia, ktoré má nepriaznivý vplyv 
na spôsob chôdze a tým aj na ne
rovnomerné zaťa2ovanie ďalšieh kf
bov dolnej končatiny (najmä kolien). 

pokračovanie v budúcom čísle 

~ KRÍŽOVKA ] 

Vodorovne: 

A./ Ceské chlapčenské meno -
blanokrídly hmyz - ofúkaj B./ Opoj 
alkoholom - trofej Indiánov - diev
čenské meno. C./ ŠPZ Rokycian -
výrobca karosérií - začiatok a ko
niec abecedy. D./ Ozvena - na
čerpal - osobné zámeno (mn. č.). 
E./ Maďarské mesto i rieka - porno
hospodárska skratka - iným spô
sobom. FJ Bývalý obchod v Bratislave 
- únosca Heleny - sťa. GJ Juhoame
rický párnokopytnfk - zvuková 
zhoda vo veršoch - číslovka. H./ 
Oslavná báseň - nános - arabské 
mužské meno. 1./ ·Citoslovce zhro
zenia - grécke mužské meno -
rímska štvorka. J./ Meno Chača
turjana- obaja - mesto v Peru. 

Zvisle: 

1./ Začiatok tajničky - citoslov
ce prekvapenia. 2./ Obdobie -
pestovateľ ovocných stromov. 
3./ Cašnícky učeň - rodič (tamil.). 
4./ Názov asanačného podniku -
skratka americkej leteckej spoloč
nosti. 5./ Ozdoba - začiatok dňa 
6./ Stred tajničky - sibírsky veľ
tok. 7./ Obyvatelia časti Franc(IZ
ska hovoriaci nemecky - bitka. 
8./ Ožehne plameňom - pridával 
sol' 9./ :Lenské meno - Nemci. 
1 O./ Pol'ské umelé vlákno - druh 
koberca. 11./ Koniec tajničky -
bylina s drobnými kvetmi. 

Pomôcka: l. Manolis. 
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46.-47. týždeň 

Vážení 
čitatelia 
Možno skôr ako po iné, 

sme sa v nedávne dni 
zamýšfali nad otázkami 
prečo. 

Mami, prečo dnes pálime 
sviečky? Dievčatko na 
cintoríne nemalo hádam ani 
päf rôčkov. Prečo sme 
vôbec tu? Pýta sa syn, 
stredoškolák, otca na 
prechádzke. 

Nie. neponúkame. Náš 
názor na otázku našej 
existencie môže byf iný. 

Spája nás všetkých ono 
hfadanie zmyslu života, tu v 
pospolitosti, v ktorej žijeme. 

Cím skôr prídeme na to, že 
nie sú to len slová, tým 
fahšie budeme kráčaf aj v 
dňoch fažších. 

Blížia sa vianoce. Deti sa 
prirodzene tešia. dospelí ... 
Začínajú zháňaf. Darčeky, 
poživeň ... 

Na dni budúce. hfaďme cez 
tie minulé. Nech deň, ktorý 
zvykneme písaf s veik)i·m D 
sa stane dňom každoden
ným. Nie všedným. Každý 
nech môžme označif oným 
vefkým D. 

Váš vydavater 

s 

6.11.1992 Ročník: ll. Číslo: 21. 

Dospelí ale aj tí najmenší prichádzali minulú nedeľu na 
hroby svojich blízkych. 

Odpvved' 
Na podnet so značkou "tm" v 
DEVEX-e č. 19 - povolenia na 
predaj: 
Na miestnom úrade v De
vínskej Novej Vsi je evi
dovaných 83 povolení na 
predaj, z toho 66 kladných a 
17 záporných. Rozhodnutia sa 

týkajú predaja rôzneho sor
timentného druhu. Kontrolu 
oprávnenosti predaja, čiže či 

má predávajúci povolenie na 
predaj, zaplatený poplatok za 
zaujatie verejného pries
transtva vykonáva kontrolór 
mestkej časti alebo Mestká 
polícia. 

,..MeYiditelpní,.. 
YycbádzaJú z 

poslanci 
··ulity·· 

Vo svojom článku "Zamyslenie" v 19. čísle DEVEX-u sa 
neznámy obyvatef Devínskej Novej Vsi (ktorý sa podpísal 
značkou "sf"l pokúšal poukázaf na niekofko problémov, ktoré 
trápia najmä novú časf Devínskej Novej Vsi. Z článku je zrejmé. 
že má pomerne dobrý zdroj informácií o dianí v ONV, no viaceré 
jeho informácie sú nepresné. Preto sa na ne pokúsime reagovaf 
a zároveň uviesf veci uvedené v článku na pravú mieru. 

Obmedzenie komplexnej by- ujme miestna časf ONV postupne 
tovej výstavby zastihlo sídliská v preberá do svojej správy jed-
ONV v etape ukončenia bytov, ale notlivé celky aj napriek ich 
bez dokončenia vyššej občianskej neuskutočnitefností. Takto naprí-
vybavenosti. Investor sídlisk VHMB klad koncom júna sme prevzali 
(po rozpadnutí GIB a Kontrakting) verejné priestranstvá na oboch 
nebol až doteraz schopn9' zabez- nov9'ch sídliskách aj keď detské 
pečif dostatočné množstvo fi- ihriská nie sú všade dokončené. 
nančn9'ch prostriedkov na ukon- Do tej doby sme na ne-
čenie prác. Preto vo vlastnom zá- Pokračovanie na 2. strane 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Cena: 2,50 Kčs 

Drobničky 
z radnice 
e Takmer pol milión korún z fondu 
životného prostredia a 117 tisíc 
korún z fondu rezerv schválilo 
miestne zastupitefstvo uvofnif na 
pokrytie nákladov na kanalizá
ciu v priestoroch kolónie. 
e Čiastkou takmer 11 tisíc korún 
pomoze mestská časf ONV 
Detskej fakultnej nemoc
nici v Bratislave na zakúpenie 
potrebných zariadení. 
e Miestne zastupitefstvo schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie o 
predaji a prevádzkovej 
dobe s platnos!ou od 
1.12.1992. 
e Finančnú stratégiu mest
skej časti predloží ekonomická 
komisia na rokovanie mestskej 
rady 3.12.1992. 
e Miestne zastupitefstvo ne
súhlasí s vydaním všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy o státi, 
od!ahovani vozidiel a odstraňovaní 
opustených vozidiel na území 
hlavného mesta SR. Dôvodom je 
nesúlad navrhovaného nariadenia s 
článkom 6 odsek 1 štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
e Keďže miestne zastupitefstvo v 
ONV nesúhlasí s vydaním 
všeobecného záväzného naria
denia hlavného mesta SR Bra
tislavy o nakladaní s komunálnym 
odpadom v predloženom znení, 
navrhuje túto problematiku 
riešif zásadne a komplexne i na 
celomestskej úrovni tak, aby neboli 
ohrozené regionálne aktivity s 
prípravou separovaného zberu 
odpadu a aby boli zohfadnené 
miestne podmienky. 
e Vedením Denovy bol pove
rený Ing. Jozef Ďurček od 
1.11.1992 
e Predbežný termín verejného 
zhromaždenia občanov je 
26. november 1992 vo vefkej 
sále lstracentra. (Pravdepodobne 
od 18.00 hod.) 
e Najbližšie zasadnutie 
Miestneho zastupiterstva 
bude 17. decembra 92 vo 
vefkej sále lstracentra. 

vm 
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'ili!/ Me i i l poslanci 
dokončenie z 1. strany 

odovzdaných plochách nemohli ani 
len trávu pokosif. Sme presved
čeni. že vlastnými silami sa nám 
podarí skultúrnif životné prostre
die omnoho rýchlejšie. Za tú krátku 
dobu boli napríklad vysadené kriky 
za 400.000 Kčs !Výsadbu však 
nevykonávali pracovníci Denovy 
ako tvrdí autor článku, oni sa o ňu 
iba následne starajú.) Dalej je 
zabezpečovaná výstavba dlážde
ných chodníkov miesto chodníkov 
vyšliapaných na trávnikoch, ako aj 
rozširovanie parkovacích plôch. 

V ďalšom si podrobnejšie 
všimnime jednotlivé problémy, na 
ktoré poukazoval autor článku 
"Zamyslenie". Jednou z nevýhod 
našich sídlisk je pravdepodobne 
najväčšia zahustenost v Bratisla
ve. Z toho vyplývajú spory pri 
umiestňovani dalších stavieb. Je 
vždy otázne či zachovaf tú trochu 
zelenej plochy, ktorú máme, alebo 
ju zastavat Kde je ten prijatelný 
kompromis? Toto sa týka aj 
stavieb uvedených v článku -
Zberných surovín a CO krytu. 

Dalšími spomínanými objek tami 
sú betonárka a obalovačka pri 
vstupe do DNV. Objekt betonárky 
sa vzhladom na ukončenie kom
plexnej bytovej výstavby v DNV 
podarilo vymiestnif a v súčasnosti 
je v štádiu odstraňovania. Na jej 
mieste bola plánovaná čerpacia 
stanica OMV. Výstavba tejto čer
pacej stanice nebola poslancami 
zamietnutá, ale prestala byf pre 
firmu OMV zaujímavá na základe 
výšky nájomného požadovaného 
ČSD za pozemky patriace do 
ochranného pásma železnice. Iná 
situácia je s obalovačkou. Jej 
majitel. !irma Staving, zanikla a jej 
majetok bol v rámci likvidácie 
podniku vydražený firmou. ktorá v 
areáli mieni podnikal v oblasti 
drevovýroby. Na činnosí tejto 
firmy, pokia! bude dodržiavaf 
hygienické normy, miestne za
stupitefstvo nemá prakticky žiaden 
dosah. 

Všetky predajné stánky v DNV 
majú povolenie na prevádzkovanie 
iba na určitú dobu do konca roka 
1992. V súčasnosti je v štádiu pro
jektovej prípravy výstavba zóny 
obchodu a služieb pozdfž Eis
nerovej ulice, medzi ulicami J. 
Smreka a š. Králika, ďalej pod 
objektom Unimexu a medzi ko
tolňou a ulicou J. Poničana. ktoré 
by mali byf vybudované počas 
roku 1993. Do týchto objektov by 
mali byf prenesené všetky podni
katelské aktivity z doterajšieh 
"búd". Sme presvedčení. že 
prevádzka kritizovaných "búd" je 
až do vybudovania trvalých 
priestorov nevyhnutná. Veríme, že 
deficit predajných priestorov v 
najbližšej dobe pomôže vyriešif aj 
dokončenie nákupného strediska 

na ulici M. Marečka. Jeho do
končeniu dlho bránila skutočnost. 
že noví majitelia neboli pri dražbe 
upozornení, že s kúpou rozosta
vaného objektu preberajú aj do
vtedajšie záväzky investora k 
dodávatefom. Títo trvali na 
platnosti zmlúv vzhladom na už 
nakúpenú technológiu pre objekt. 
Je pochopitelné, že tomu sa noví 
majitelia bránili, pretože majú 
vlastnú predstavu o stvárnení 
objektu. 

Na ploche medzi nákupným 
strediskom a cintorínom sa uva-

žovalo aj s umiestnením obratiska 
autobusov ako to navrhuje autor 
článku. Keď bol tento návrh 
zverejnený v Devexe, okamžite 
protestovali obyvatelia prilahlých 
domov. Toto riešenie neodporúčali 
ani mestké dopravné orgány. Z 
toho dôvodu nám stále zostáva na 
riešenie velmi pálčivý problém 
obratiska autobusov na ulici Na 
hriadkach. 

Miestny cintorín je v správe 
mestského podniku pohrebných 
služieb. Jeho stav je naozaj neus
pokojivý, preto miestna rada dopo
ručila pouvažovaf o jeho prevzatí 
do našej správy a zároveň za
bezpečit kompletné pohrebnícke 
služby vo vlastnej réžii. 

Odchod štátnej polície z DNV sa 
snažíme rieši! dosiahnutím posil
nenia stavov Mestkej polície. Od 
7.1o.1g92 sa zvýšil počet pra
covnikov Mestkej polície v DNV z 
9 na 15, čo umožnilo zriadif na po
licajnej stanici operačné stredisko 
a stálu službu 24 hodín denne. 
Toto zvýšenie by sa malo prejavif 
aj v uliciach DNV. Velitel stanice 
Mestkej polície v DNV na začiatku 
každého zasadnutia miestneho 
zastupitefstva referuje o udalos
tiach v období medzi rokovaniami 
a zároveň je interpelovaný 
poslancami. Napríklad na posled
nom zasadaní miestneho zastu
pitefstva bola požadovaná zvý
šená činnost polície v čase záve
rečných hodín v pohostinských 
zariadeniach, dohliadanie na bez
pečnos! detí pri príchode do školy, 
ako aj kontrola dodržiavania 
pravidiel spolunažívania majitefmi 
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ychád a;ú 
psov. 

V záverečnej časti článku autor 
kritizoval poslancov miestneho 
zastupitefstva pre ich anonymitu a 
nezáujem o názor občanov. Kon
takt poslancov s občanmi naozaj 
nie je ani zďaleka taký. aký by mal 
byf. Tento problém je zvlášf ci
telný na sídliskách. Na druhej stra
ne rokovania miestneho zastupi
telstva sú volne prístupné verej
nosti. Každý občan môže na nich 
predviesf svoje požiadavky, pos
trehy, názory. Konajú sa pravidelne 
každých 8 týždňov vždy do nes-

korých večerných, až nočných 
hodín. Termín ich konania ako aj 
program, býva vopred oznámený 
miestnym rozhlasom. na tabuliach 
úradných oznamov a uverejňuje ich 
aj Devex. Napriek tomu je velmi 
zriedkavým javom, aby na roko
vanie prišli občania. Okrem zain
teresovaných sa za uplynulé dva 
roky zúčastnilo týchto rokovaní 
spolu najviac 15-20 ludi. 

Dalšou možnosfou kontaktu 
verejnosti s poslancami sú verejné 
zhromaždenia občanov. V sep
tembri 1991 bolo zorganizované 
verejné zhromaždenie na tému 
koncepcie výstavby v DNV. 
Zhromaždenia usporiadaného pre 
pôvodnú časf DNV, ktorá má viac 
ako 5000 obyvatefov. sa zú
častnilo asi 85 ludí. Zhro
maždenia usporiadaného pre de
saftisícové sídliská Kostolné a 
Podhorské sa zúčastnilo až šesf 
obyvatelov. Na jar roku 1992 bolo 
usporiadané verejné zhromaždenie 
k zámeru výstavby pobočky VÚB 
a zóny obchodu a služieb na 
Eisnerovej ulici. Záujem oboz
námi! sa s uvedeným zámerom a 
vyjadrif sa k nemu prejavili až traja 
občania. Nesvedčí to tiež o 
niečom? Nie sme zvyknutí 
zaujímaf sa o veci až keď sa už 
iba fažko menia? 

Napriek uvedeným skutoč-
nostiam sa miestne zastupi
telstvo na svojom rokovani dňa 

22.10.1992 rozhodlo v druhej 
polovici novembra zvolaf verejné 
zhromaždenie občanov. Viedla nás 
k tomu skutočnos!, že prešla prvá 
polovica nášho funkčného obdo-

bia, ale aj nádej, že noví obyvatelia 
DNV prejavia záujem podielaf sa 
na riešení problémov našej 
mestkej časti. Dúfame. že sa 
zhromaždenia zúčastni aj "sf" a 
vyjde aj on zo svojej anonymity. A 
ak presvedčí nás aj ostatných 
občanov. najmä však obyvatefov 
domov v tesnej blízkosti sporných 
stavieb o ich vhodnosti a 
užitočnosti. radi budeme iniciova! i 
zmenu našich doterajšieh 
rozhodnuti, napríklad aj u spo
mínaného CO krytu. 

Zároveň sme požiadali sta
rostu a miestny úrad o zabez
pečenie možnosti pravidelného 
stretávania poslancov s občanmi a 
to aj priamo na sídliskách. Dúfame, 
že to bude možné ešte v tomto 
roku o čom Vás budeme včas 
informoval. Pevne veríme. že nás 
tam nenecháte osamotených. 

"Zamyslenie, ktoré nebolí, ale 
malo by podnietil jednak starostu 
obce, miestny úrad a hlavne pos
lancov našej miestnej časti" - tak 
konči svoj príspevok "sf". Veríme, 
že naše "protizamyslenie" podnieti 
najmä obyvatelov novej časti DNV 
k väčšiemu záujmu o riešenie 
problémov. s ktorými sa každo
denne stretávame v našom okolí. 
Tak isto ako "sf" aj my veríme, že 
"spoločne je velká nádej ku 
spokojnému naživaniu". 

Martin Lacko. Peter Marčák 
Dezidor Pancze, Ján Žatko 
Jozef Žemba poslanci 
Miestneho zastupitefstva DNV. kto
rí kandidovali za KDH 

Opäf sa nenápadne blížia. V 
redakcii sa tiež chystáme 
pripravif rozšírené vianočné 
číslo. Preto, už dnes prosíme 
Vás, čitaterov. ktorí chcete 
prispief do tohoto slávnost
ného čísla, pošlite nám via
nočné príbehy, koledy, zaují
mavosti čo môžu zaujaf aj 
iných. 

Vopred ďakuje redakcia 

šANCA PRE MAJETNÝCH 

MOZNOSŤ KÚPfÍ 

atraktívny apartmán 
na španielskom 

pobreží 

tel. 832 525 

Otvorený 
l i st 

Vážen}t pán Granec, poslanec 
Mestského zastupitelstva, 

dostal som Váš list a petíciu 
občanov Devínskej Novej Vsi. v 
ktorom na základe ustanovenia čl. 
18 ústavného zákona č. 23/1991 
Zb. podávate na adresu Miestneho 
zastupitelstva Záhorská Bystrica 
žiados! o prerokovanie a zmenu 
stanoviska k výstavbe skládky 
škváry a popolčeka v katastri 
Záhorská Bystrica, žiadate do
držal postup stanovený zákonom 
o petičnom práve a listinu zá
kladných práv a slobôd. 

S polutovaním beriem stanovisko 
Vaše ako i občanov Devínskej 
Novej Vsi na vedomie. 

S polutovaním preto, lebo ste 
Vašich spoluobčanov. Vašich vo
ličov absolútne nesprávne infor
movali a smerujete ich rozhorčenie 
z výstavby skládky zlým smerom. 
tendenčne a proti záujmom mesta. 

Dovolte mi krátku rekapituláciu 
situácie okolo skládky. Všetci 
občania Bratislavy vedia, v akom 
stave sa nachádza riešenie 
likvidácie komunálnych a iných od
padov. Povinnosfou každej kul
túrnej a demokratickej spoločnosti 
je postaral sa o možnost ich naj
lepšej ekologicky najčistejšej 

Zavadzalo mu ? 
Svoje motorové vozidlo GAZ 24 

odstavil na lstrijskej ulici 30-ročný 
majitel. To zrejme prekážalo ne
námemu vandalovi, ktorý na aute 
rozbil vetracie okno, dostal sa dnu 
a tam poškodil rádio. taxameter a 
palubnú dosku. 

Naletel podvodníkom 
Na ulici J. Smreka ponúkli dvaja 

RUŠNÁ NOC 
A nielen jedna. Takmer denne 

!vlastne nočne) musia riešif 
hliadky mestskej polície rušenie 
nočného kludu. 

O štvrf na tri nad ránom 16.10. si 
vykoledoval blokovú pokutu občan 
na Bridlicovej za rušenie nočného 
kludu. O deň neskôr piati vojaci 
~red polnocou na Vápencovej sa 
bež nevedeli vprataf do kože. V 
stredu 21.10. opitý mladík spal na 
lavičke na lstrijskej a o tri dni na 
tej istej ulici sa uložil další mladík 
Pod Vplyvom alkoholu na lavičku. 

TIEž NÁVŠTEVY 
Na Eisnerovu ulicu volali 22.10. 

likvidácie a tým vytvára! kultúrne. 
čisté a zároveň zdravotne bez
chybné prostredie. 

Spolu vstupujeme do druhej po
lovice nášho funkčného volebného 
obdobia. Od jeho obdobia, to zna
mená za 2 roky; na území Bra
tislavy sa v tomto neurobilo vôbec 
nič. Považujem sa, ako jeden z vo
lených funkcionárov, tiež zodpo
vedný za tento stav. Cítite aj vy 
takúto zodpovednost ? Ak sa na
stolí na rokovanie Mestskej rady 
alebo Mestského zastupitelstva 
problematika odpadov, vzfah nás 
volených funkcionárov k svojmu 
mestu sa prejavuje tak, že dodnes 
sa neurčil spôsob, miesto a kon
cepcia riešenia likvidácie odpadu. 
Je to nezodpovednosť a hazard. 
Vychádzajúc z uvedeného, sme na 
Miestnom zastupitefstve v Zá
horskej Bystrici dňa 30.3.1992 
zvažovali možnosf pomôcf mestu 
tým, že by sme po splneni určitých 
podmienok mohli ponúknu! vhodnú 
lokalitu na umiestnenie skládky 
škváry a popolčeka. Miestne 
zastupitelstvo schválilo toto uzne
senie: 
"Skládka nebude slúžif ako hava
rijná a že sa jednoznačne a preu
kázatelne doriešia podmienky za
bezpečujúce ekologickú nezávad
nosf skládky, technické podmienky 
výstavby a prevádzkovanie sklád
ky a žiadúci efektívny a ekologický 
prínos pre rozvoj mestskej časti 
Záhorská Bystrica." 

Uvedené uznesenie bolo odov-

neznámi muži 55-roč-nému obča
novi 21 kusov prsteňov a 
presiedčali ho, že sú zo zlata. 
Keďže vyzerali dôveryhodne ob
čan im uveril a na ruku vyplatil 
42.000 Kčs v hotovosti. No jeho 
radost z kúpy netrvala dlho. Keď 
prišiel domov zistil, že naletel pod
vodníkom, pretože zo "zaručene" 
zlatých prsteňov sa vykluli po
zlátené nepodarky. 

hliadku mestskej polície. Náv
števník sa vyhrážal hostitelovi za
bitím. Vyprevadil hosfa musela 
hliadka. To už dva dni predtým 
prišla na stanicu mestskej polície 
žena so sfažnol'lfou na druha. kto
rý sa jej vyhrážal zabitím. Opäf 
musela zasiahnut hliadka. 

DETI POD KONTROLOU 
Ovela príjemnejšie sú pravidelné 

kontroly a zabezpečovanie pre
chodu detí cez cestu v ranných 
hodinách pri základných školách. 
• V uplynulých dvoch týždňoch 
hliadky kontrolovali evidenciu psov 
v mestskej časti DNV. 

PRIZNAL SA 
Vo štvrtok 29.10. predviedli na 

stanicu mestskej polície mladíka. 
ktorý sa nakoniec priznal. že je 
hfadaný kriminálnou políciou. 
Odovzdali ho mestskej polícii v 
Dúbravke. 

eh 
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zdané pánovi primátorovi Petrovi 
Kresánkovi a vedeniu a.s. Odvoz a 
likvidácia odpadu. Ďalšie aktivity 
okolo sa už dejú mimo nás. Je to 
stále vecou Magistrátu, poslancov 
Mestského zastupitefstva a OLA. 
Miestne zastupitefstvo v Záhorskej 
Bystrici nedalo konečné súhlasné 
stanovisko a neurčuje žiadne akti
vity. Preto smerovanie petície ob
čanov Devínskej Novej Vsi prišlo 
na zlú adresu. 

Na záver mi dovolte vyslovi! ne
súhlas s pasážou, ktorá je uvede
ná v petícii: "Trváme na zastavení 
akýchkolvek podnetov ·na započa
tie týchto skládok a považujem ich 
iniciátorov za porušovatefov záko
na o šírení škodlivín a zamorovaní 
ovzdušia". 

Vážený pán poslanec, opak je 
pravdou. Na území mesta podla 
poslednej štatistiky je 152 divo
kých skládok so všetkými škod
livinami. ktoré sú nekontrolovane 
rozhadzované do prírody a devas
tujú tak naše životné prostredie. 

Mám chápaf. že tento stav je 
podfa Vás vyhovujúci a takto to má 
pokračova! dalej ? 

Bol by som rád, keby ste prišli s 
podnetným návrhom. ktorý tento 
problém môže rieši! a bude zá
kladným predpokladom zdravšieho 
života nás a našich detí v hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratis
lave. 

Ing. Anton Beleš 
starosta mestskej časti 

Záhorská Bystrica 

Prší - neprší hokejbalisti naháňajú tú svoju loptičku. 
Hlavne ie sú na čerstvom vzduchu. 

Povozil sa a odstavil 
Na ulici J. Alexyho zapar-kovala 

svoju Škodu 100 tmavomodrej 
farby 28-ročná majitelka z Košic, 
ktorá tam prišla na návštevu. Bola 
však nemilo prekvapená, keď ho 
tam na druhý deň nenašla. Auto jej 
odcudzil neznámy autičkár, ktorý 
dostal chuf na jazdu. Keď sa po
vozil. vozidlo odstavil na Eis
nerovej ulici, kde ho našli policajti. 

Astronóm to nebol 
V Devínskom jazere navštívil 

chatu 59-ročného majitela ne ví
taný host Hoci tam prišiel za jas
nej mesačnej noci. astronóm to 
nebol. ktorý by chcel pozorovaf 
hviezdy. Napriek tomu sa mu na 
lepkavé prsty prilepil jeden astro
nomický ďalekohlad, ďalekohlad 

ruskej výroby, štartovacia pištor. 
vzduchovka Slávia a pri svojom 
odchode nezabudol pribalil aj dve 
súpravy sklenených šálok a za 
svitu noci zmizol. 

Zlj ex-druh 
Svoju bývalú družku bývajúcu na 

ul. M. Marečka prišiel navštívi! jej 
28-ročný druh. Prišiel tam v čase, 
keď nebola doma a do bytu ho 
pustil jej maloletý syn. Počas 

návštevy sa druh prejavil ako zlý 
hosf. pretože majitefke odcudzil 
5000 Kčs a bez poďakovania 
odišiel. 

INieodviezol sa 
Na prechádzku po ceste nad 

Slovenskými závodmi technického 
skla sa vybral 29-ročný muž bý
vajúci na ulici J. Jonáša. Neprišiel 
tam obdivovaf krásy prírody, ale 
keď ho začali bolief nohy, rozhodol 
sa. že sa odvezie. Vlámal sa do 
zaparkovaného auta, ktoré sa po
kúšal naštartovat No nepodarilo 
sa mu to, pretože mu v tom za
bránili policajti, ktorí ho na mieste 
zadržali a tak mal možnost sa po
vozil na služobnom vozidle v ich 
sprievode. 

Lúpežníci v akcii 
Zdá sa, že na ul. J. Jonáša sa 

nehodno samému prechádzal vo 
večerných hodinách. Presvedčil sa 
o tom 50-ročn}' muž zo Spišského 
Hrhova. ktorého tam v tme zo zadu 
prepadli neznámi lúpežníci. Tvrdým 
predmetom ho udreli do zátylia, v 
dôsledku čoho padol na zem dolu 
tvárou. Potom mu zo zadného 
vrecka nohavíc odcudzili 2750 Kčs 
a utiekli preč. 

Učarili mu starožitnosti 
Rodinný dom 60-ročného obča

na v Tavarikovej osade navštívil v 
jeho neprítomnosti neznámy hos!, 
ktorý musel maf zmysel pre čaro 
drahých šperkov. Pocítil to majitel, 
ktorý po odchode tohoto milovníka 
drahých kovov bol chudobnejší o 
zlatý gravírovaný prívesok, na
ušnicu s červeným kameňom a 
zlatú obrúčku. 

JP 
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Rudolf Valia 

Elena Vrabčeková 

(l NAŠl .JUIIULANTI l] 
70- rokov 

František Škodl 

80- rokov 

Ladislav Majerčák 

V mesiaci september a október 
oslávili v klube dôchodcov svoje 
narodeniny v kruhu priatelov: 

Karolína Lustigowiili 
Mária IRozkošová 
Justína Kralovičové 
Božena Agaiová 
Martina Drrímalová 
Martina Nováková 
Monika Marrtanovičová 
Lýdia Tamerová 

Ku gratulantom sa pripájame i my. 
jm 

Dňa 23. októbra 1992 
usporiadali Zbor pre občianske 
záležitosti pri Miestnom zastupi
telstve v DNV a ČSČK v DNV 
spoločenské posedenie v pries
toroch radnice s osamalými dô
chodcami pri príležitosti dňa úcty k 
starším. am 

Miestny úrad ďakuje pani Gitke 
Baranovičovej majitelke predajne 
na Mlynskej ulici za poskytnutie 
daru vo forme ovocných balíčkov 
pre osamelých občanov, ktorí sa 
zúčastnili posedenia. vm 

Folklórne súbory 
ROSRCA a GRBARČIIETA 
oslávia 5. výročie založenia 

slávnostným programom 
25.11.1992 

vo veľkej sále ISTRACENTRA 

V programe vystúpi ako hosf 
súbor TAMBURICA ŠTRKA IPRÔN 

z Rakúska 

Odchádzali 
sp k li 

V stredu 28.10. po 16.00 ho
dine sa zaplnila (doslova> ver
ká sála kultúrneho strediska 
(alebo ak chcete ISTRACEN
TRA> takmer do posledného 
miesta. 
Jeseň života našim skôr na

rodeným spoluobčanom prišli 
spríjemnif Veselá muzika s 
hudbou i hovoreným slovom, 
vera slniečka zaželala vedúca 
klubu dôchodcov Jitka Milo
šovičová. 

A keď hudba zahrala do 
tanca. to naši starkí dali 
"fleka" i tým najmladším. Pri 
dobrej hudbe. tanci a speve -
každú pauzu vyplnili fúbez
nými fudovými piesňami - vy
držali do 22. hodiny. Že od
chádzaH spok~n~ o lom 
netreba pochybovaf. Už aj 
preto, že dostali prísfub: "Nie
len v októbri. v mesiaci úcty k 
starším, ale častejšie pre Vás 
pripravíme takéto milé pose
denie. takúto peknú zábavu". 

Nuž ... vefa slniečka Vám. 

ISTIRA CENTRUM - DEVÍNSKA 
usporiada v sobotu 5.12.1992 

Xl. ročník 

turnaja v š n a p s e ll' i 
začiatok o 10.00 hod. vo vefkej sále 

Chcete aj vy prispie{ a byf jedným 
zo sponzorov turnaja ? 

Prihláste sa v ISTRA CENTRE <lstrijská 4) 
alebo telefonicky 775 190 

VES 

km 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 6.11. -
7.11. - René, 8.11. - Bohumír, 
9.11. - Teodor. 10.11. - Tibor. 
11.11. -Martin, Maroš. 12.11.
Svätopluk, 13.11.- Stanislav, 
14.11.- Irma, 15.11.- Leopold, 
16.11.- Agnesa. 17.11.
Klaudia. 18.11. - Eugen. 19.11.
Alžbeta. 20.11. -Félix. 

Blahoželáme 

Progra 
.. 
1 a 

D VÍN 
Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19.45 hod., v 
nedelu o 17.15 a 19.45 hod. 
7.-8.11. /19.45 hl ŠOGÚN MAYEDA 

USA MP č.v. 
Dobrodružná cesta japonského 
šogúna do Španielska. 
12.11. /19.45 h/ FREE JACK 

USA MP č.t. 
14.-15.11. /19.45 hl ZLOMOK 

SEKUNDY 
ANG MP č.t. 

Drsný policajt na stope 
nezničitefného zločinca. 

19.11. /19.45 h/ ZATVOR MOJE 
O Cl 
ANG MN 

Dráma milostného vztahu brata a 
sestry. 
Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.30 hod. 
7.11. ŠOGÚN MAYEDA 

USA MP č.v. 
14.11. FREE JACK 

USA MP č.t. 
Detské predstavenia: 
v nedelu o 15.15 hod. 
8.11. ŽIACIK SOVACIK 

A JOŽINKO 
SLOV 

5.11. TRI ROZPRÁVKY 
SNŠ 

Poznámky: 
s.t. č.t. - slov .. resp. české titulky 
s.v. č.v. - slov .. resp. česká verzia 

/dabing/ 
Tel.: 775104 

Nedera 1. novembra patrila našim blízkym, na ktorých sme spomínali návštevou cintorínov, kvetmi, zapaíllenými 
sviečkami. Pamiatku zosnulých si v Devínskej uctili pietnou slávnosfou - večerom smútočného chorálu. 
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ISI~A CE~I~UM 

v Devínskej Novej Vsi 

prijme 

do kultúrneho 
strediska 

8 kultúrno-osvetového 
pracovníka 

8 vedúceho oddelenia osvety 

8 vedúceho oddelenia progra
mov a propagácie 

Dom kultúry Dúbravka 

ponúka 

1o.11.- od 11.45 hod. CHAIRS 
- divadelná hra v angličtine 

13.11.- od 19.00 hod. 
hudobn ákomédia Fanfan 
Tulipán 
uvádza divadlo pre Vás 

réžia L Pavlovič 

14.11.- a 15.11.- od 17.00 h 

festival duchovnej piesne 
NEW SACRA SONG 

Obullný dom delí 
Pohíková 2 

CVIČENIA PRE 
DETI 

od 2. rokov s mamičkami, 

babičkami ale aj oteckami 

každý štvrtok o 9.30 hod. 

v telocvični ObDDaM IV na 

Batkovej 2 <vchod od diar

nice) 

Informácie na t.č. 765 193 

Kde kráča? 

Otázka, kde kráča školstvo 
zaujíma iste mnohých. 
Jediným celospoločenským 
problémom dneška sa javí ne
dostatok peňazí. 

V Devínskej je v škôlkach 
viac ako 700 detí, vo všet
kých zaznamenávajú nadsta
vy. Pritom vera detí je neu
miestnených. počítam tak cez 
päfdesiat a viac ako sto ich 
chodí denne do Dúbravky. 

Škôlkári sú teda ďalším ne
riešiterným problémom ? 

Jasle na lstrijskej sú nevyu
žité ale ... jasle a škôlky majú 
rôznych majitefov. 

Takže ... je tento problém 
naozaj neriešitefný, alebo nám 
niekto pomôže ho rozlúsknu(? 

pm 

ŠIOEI ~ šgolt ~ ŠIDEI ~ š'goFI ~ ŠR~FI ~ ŠIOFI ~ igc;-FI ~ ŠIOFI ~,~"i{oÍll ~ šÁoFÍ 
" '"' - - ~ 

MOTORIZMUS 
S príchodom zimy skončila aj 

sezóna motoristických športových 
podujatí. Odzvonilo aj automobi
lovým pretekom na okruhoch a 
pretekom do vrchu. Pre majstra 
športu Doda Studeniča to bola 
dobrá sezóna. Úrodu zožal vo 
všetkých disciplínach. 
Počas piatich mesiacov sa 

zúčastnil na 16 pretekoch, z 
toho asi polovicu jazdil na Eu
rópskych majstrovstvách. 
To, že hanbu Bratislave neurobil. 
dokazujú výsledky. Najhoršie sa 
umiestnil na 5. mieste v nemeckom 
Trierri. V Taliansku, v Rakúsku a vo 
Francúzsku skončil v silnej eu
rópskej konkurencii na 2. mieste. 
Prito preteky automobilov do vrchu 
absolvuje približne 100 pretekárov, 
samozrejme, rozdele-ných do tried 
podla výkonnosti motora. 

V Medzinárodných maj
strovstvách Česko-Slov
enska si vybojoval miesto 
vicemajstra ČSFIR v triede A 
3000 cm•. keď len o vlások stratil 
šancu staf sa majstrom. Na pre
tekoch ECCE HOMO totiž nedo
jazdil pre poruchu kompresora na 

Mladší žiaci - ll. trieda 
Spoje - LOB Devínska N. Ves 7:0 
Zrelák - Pánik 6:2, 6:0 
Mi(larovič - Alfäldy 6:3, 6:3 
Sitek - Jurčák 6:0, 6:3 
Minarovič, Sitek - Alfoldy, Jurčák 
6:4,6:2 

27. do 30. októbra prebiehali 
~ajstrovstvá Bratislavy 
~tac~ych kategórií .. Výsledky naj
epštch z našich hráčov: 

Dievčatá do 12 rokov: 
1. Szalayová Gabika /Dunaj/ 

IT 

POS E MY 
aute Volkswagen Golf G 60, 4 x 4. 

čo však nevyšlo na pretekoch 
automobilov do vrchu, vynahradil si 
na okruhoch. Pred poslednými 
pretekmi na brnenskom autodrome 

mal sice uz velký bodový náskok, 
ale vífazstvom potvrdil, že 
titul Majster je oprávnený. Tak 

2. Szalayová Katarína /Dunaj/ 
3. Krajčírová L. /Faust! 
4. Zlochová Barbora /Lok. DNV/ 

Chlapci do 12 rokov: 
1. Slovik Vojtech /Doprastav/ 
2. Fraas Martin /Doprastav/ 
3. Prepira Dušan /Slovan/ 
7 . .Jurčák Stanislav /Lok. DNV/ 
8. Horváth Karol /Lok. DNV/ 
12. Longauer Matej /Lok. DNV/ 

Dievčatá do 14 rokov: 
1. Pokorná Regina /Dunaj/ 
2. Pokorná Renáta /Dunaj/ 
3. Jandelová Hana /Šach. škola/ 
Chlapci do 14 rokov: 
1. Castiglione Mario /Slovan/ 
2. Vavrák peter /Slovan/ 
3. Verner Róbert /Lok. DNV/ 

mj 
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ltAJS'IER 
sa stal v histórii automobilových 
pretekov na okruhu prvým sloven
ským pretekárom, ktorý získal 
titul majstra a zároveň posled
ným federálnym majstrom česko, 

Slovenska v triede A 1300 cm• na 
vozidle SUZUKI SWIFT. 
Počas celej sezóny nemal tak-

12. - 13. kolo 
MUŽI A 
Danubius - D.N.VES 2:2 
/Záhorský, Sith/ 
D.N.Ves - Kabla 4:0 
/Sith 2. Vallo. Sabol/ 

MUŽI B 
D.N.Ves - Mierová kol. 3:2 
Bernolákovo - D.N.Ves 3:0 

STARŠI DORAST 
Danubius- D.N.Ves 3:4 
D.N.Ves - Dúbravka 1:2 

MLADŠI DORAST 
Danubius- D.N.Ves 1:0 

IT 

FEDERACIE 
mer volný víkend. A keď sa predsa 
nejaký našiel, ako riaditel Motor
spartu DNV a záchranného systé
mu. zúčastňoval sa Dodo Studenič 
na rôznych benefičných poduja
tiach, výstavách, stretnutiach ... 
Výstavbou areálu Záchranného 
systému vytvoril pritažlivú bránu 
pri vstupe motoristov do Devínskej 
Novej Vsi. 

Na budúci rok ho čaká rovnako 
náročná sezóna. Pomaly však 
uvažuje o tom. že o nejaký ten rô
čik aktívne pretekanie zanechá a 
rád by sa venoval mladým nádej
ným pretekárom. lial, nie každý 
vydrží náročnosf automobilového 
športu. pretože za úspechom sa 
skrýva odriekanie. fažká práca, a 
najmä nadšenie pre šport. 

Možno však, že už budúcu 
sezónu bude meno Studenič 
obhajovaf na autodrome aj syn 
Andrej. Kým však dosiahne také 
výsledky, ako jeho otec počas 
dvadsafročnej kariéry, čaká ho 
drina drina. Bez toho totiž titul 
Majster športu dosiahnut nemožno. 

-mas-

D.N.Ves - Dúbravka 0:0 

STARŠI ŽIACI A 
zts- D.N.Ves 8:1 
D.N.Ves- Doprastav 1:0 

STARŠ! ŽIACI B 
zts - D.N.Ves 2:0 
D.N.Ves - Ružinov 1:6 

MLADŠI ŽIACI A 
zts- D.N.Ves 5:1 
D.N.Ves - Doprastav 2:3 

MLADŠI ŽIACI B 
zts- D.N.Ves 9:0 
D.N.Ves -Doprastav 0:13 

ms 



odnikatelia, obchodníci, remeselníci ••• 

Redakcia časopisu DEVínsky EXpres pripravuje pre občanov Devínskej 
ovej Vsi samostatný 

KATALÓG 
podnikaterov, remeselníkov, obchodov a sluiieb, 

pôsobiacich na území Devínskej Novej Vsi a 

ponúkajúcich tovar a služby obyvatelom. 

Jeho cielom je spofahlivo informovaf zákazníkov a spotrebitelov o 
oskytovanych službách, mieste pôsobiska, otváracích a zatváracích 
odinách a ďalších informáciách, ktoré sprostredkujú kontakt medzi 
onukájúcim a zákazníkom. 

ormát katalógu 15 x 10 cm 

ozsah: podla záujmu ponúkajúcich služby 

ena: za inzerciu - reklamu: 

1 strana 967,- Kčs 

lnzer-ené 
rubrikJ' 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - varné miesta (ponúka, 

hrad á l 
04 - Služby (ponúka. hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj l 
07 - Zoznámenia 
08- Rozličné 

( 01- KÚPA 

e Kúpim známky, obálky, nálepky a 
poštové poukážky Slovenského štátu 

Tel.: 822 956 

( 02- PREDAJ 

Sklenené dudlíky 
Ak sú v iných obchodoch po päf i 
viac korún v DEVEXE icg dostanete 
po 3 koruny 

ešteniatka čivavy dlhosrstej. 
Tel.: 689 204 

03 - VOtNÉ MIESTA 

e Prijmeme predavača - predavačku 
do obchodu textil - odevy v DNV. 

Tel.: 779 761 

04- SLUŽBY 

e Zhotovujem videozáznam všetkých 
udalostí. 

Tel.: 775 391. 
e Rýchla nákladná doprava SENDY 
TRANS Avia, Citroen. 

Tel.: 777 525, 24 hodín denne. 
e Oprava elektrických bojlerov. 

Tel.: 339 527,220 005. 
e Vykonávame kvalitné maliarske a 
natieračské práce. 

Tel.: 711 864- večer. 
e Firma MERIDIÁN oprava auto
matických práčok. 

Tel.: 07/777 095 
eTV servis BALÁŽ poskytuje opravy 
TV prijímačov na ul. Na Grbe 43 v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 963. Nahlasovanie opráv 
po 17.00 hod. 

05- BYTY 
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1/2 strana 
1/4 strana 
11/8 strany 
1riadok 34,- Kčs 

485,- Kčs 
245,- Kčs 
125,- Kčs 

Katalóg bude mat celoročnú platnosf -odo dňa vydania do 
vydania nového katalógu a bude rozšírený v dostatočnom množstve pre 
všetkych obyvatelov Devínskej Novej Vsi. 

Vaše ponuky textov, resp. grafických návrhov zasielajte na adresu: 

DEVEX, 841 07 Bratislava, Kaiištná 9. 
Predajcovia, výrobcovia, remeselníci, čo poskytujete 

akékofvek služby - využite túto možnost byf trvale zapísaný u 
svojich zákazníkov. 

Dôležité upozornenie: 
troch záujemcov, ktorý v tomto katalógu uplatnia záujem o inzerciu -
reklamu vyžrebujeme a ich reklamu uverejníme zdarma. 

Uzávierka Vašich ponúk- textov je 112.1'1.1992. 

eVyrnením 1 - izbový štátny byt v 
DNV za 2 - 3 izbový, najradšej v 
štvrtom obvode 

Tel.: 776 9:29 

06 - NEHNUTEtNOSTD 

e Kúpim starý dom v hociakom stave 
v DNV. 

Tel.: 817 850 

e Kúpim starý dom /aspoň 3-izbovy/. 
Trojizbový byt k dispozícii. 

Tel.: 775 749 

( 07 - ZOZNÁMENIA l 
e Dvaja mladí 17/172 a 16/185 
hfadajú dve priatefky hnedovlásky. 

Zn. Foto nutné. 

Čo ponúka 
DEV EX 

ZRKADLÁ á 595,- Kčs 
drevené garníže 
stojany pod kvety 
drevené rámiky na obrázky 
dámske nohavičky 
VIANOČNÉ POHtADNICE 
minerálky 
oleje do olejových lámp 
HRAČKY 
/rovnakej kvality ako inde 

cenove však prístupnejšie/ 
FARBY NA LÁTKY 
/možno praf. možno žehlif -
farby sú po cenovej 

úprave/ 

Na Hriadkach 4 9 
/konečná autobusov č. 51, 61, 121/ 

rozšírilo priestory pre svojich 
zákazníkov na 36 miest 

e svatby e rodinné oslavy e prómocie 
epriatefské posedenia 

môžte už dnes objednať 

osobne alebo telefonicky 778 668 

Pri vychádzkach okolo Moravy smerom 
na Devín sa na Vašu návštevu teší 
~ ROiu-íiNft)0 

lll>itauracia l2 f 
Vápencova 34 

Vás pozýva 
do nočného baru 

DISCO- CLUB 
otvorené 19.00 

- 05.00 

počas celej doby podávame jedlá 

KLIMATIZOVANÉ PRIESTORY 
široký výber nápojov 

hudo~nú produkciu zabezpečuje 
SKVRNA - RECORDS 

Tešíme sa na Vašu návštevu 

STE BEZ ZAMESTNANIA ? 
CHCETE MENIŤ ZAMESTNANIE ? 

V Bratislave je viac ako 4000 vofných pracovných 
miest. 

Príďte si vybrať. 

PORUŠUJE VÁŠ ZAMESTNÁVATE[ 
PRACOVNO - PRÁVNE PREDPISY ? 

Príďte sa poradif. 

kDE ? V Centre pre vorný čas. lstrijská 4. 
kEDY? V pondelok 9.11.1992 od 17.00 do 18.00. 
kO[KO TO STOJÍ ? Iba čas strávený u nás. 
kTO ? Kresťanskodemokratický klub v ONV 

v spolupráci s ISTRA CENTROM 

- PRÍĎTE, STE VÍTANÍ! 
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novovzniknutá firma 

PRESS KAM spol.. s 
Vápenka 4 - Kameňolom 

841 07 Bratislava 

prijme 

väčší počet pracovníkov do 
lisovne na výrobu karosárs.kych 

dielcov automobilov a 

automechanikov 
Nevyučených zaučíme 

Ponúkame: výhodné platové podmienky 

Hláste sa na adrese: BAZ - LISOVŇA 

J. Jonáša 1. Bratislava - konečná zástavka autobusu 101 

u p. Haruštiaka, tel. č.: 775 812 (do 15.00) 

VYUŽITE MOŽNOst INZERCI 
v našom časopise: 

CENY INZERCIE 
1 cm2 = 7,50 Kčs 
1 písmeno -obyčajná sadzba <vrátane čiarok, medzier 
a pomlčiekl = 0.50 Kčs 
1 písmeno - polotučná sadzba (vrátane čiarok, 
medzier a pomlčiekl = 1.- Kčs 
Slová, ktoré majú byf vysádzané tučne treba 
podčiarknu{. 

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 uverejneie inzerátu pod značkou + 5 % 

zravy: Pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 % 
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. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch obchodu a služieb 
DEVEX v Devínskej Novej Vsi na ulici Novoveská č. 14 
z dvora <za poštou>. Je otvorená denne od 15.00 do 
19.00 hod. 



Mínírozhovor s Palom Hammelom o 
tom. že nie je síce starý. ale vela si 
pamätá. 

Palo Hammel je jedným z tých 
hudobníkov a spevákov, ktorí nemajú 
vyhranené publikum. Má obdívo
vatelov medzí teenegermí aj medzí 
dôchodcami. A nie je to len v muzike, 
v piesňach alebo v tom. ako hrá. 
povedzme. na gitare. Odkedy si 
pamätám, publiku sa vždy prihovára 
bez nacvičených gest alebo 
krokových vanacu. Prirodzenos(. 
nenútenosf. svojský šarm a kvalitná 
muzika, to bol vždy Hammel, to boli 
vždy Prúdy. 

e Ak ti to nevadí, brnknem 
na troohu 1nu strunu, 
nebudeme hovorif o muzike. 
Ked"ie si rodený Bratislav
čan, prezrad", či poznáš aj 
Devínsku Novú Ves ••• 

- Ani nie, ale pamätám si, že ras 

1 2 
Nechápe 

A m drahý, -
túli sa k 

8 mužovi 
manželka. 
- Predtým c 
si bol 
šťastný. o ak si ma 
videl čo 

E len dve 
minúty. -

F Nič sa ne-
zmenilo. 
dušinka. G 
Aj dnes 
som 
šťastný. 

ak fa vi-
l dím len 

dve mi-
núty. J 

Objednávací lístok 

sme tam s kapelou točili hudobný 
recitál s názvom Verejná lyrika. Bolo 
to v takej sále v kultúrnom dome pri 
krčme. A kedže v každej dedine 
treba spoznaf kostol. krčmu a kultúru. 
sčasti teda Devínsku poznám. 

e No, ak ked" toho nie je 
vera, čo v Devínskej poznáš, 
započítava sa ti to eko od
poved" ••• 

- Pravdu povediac, ono je to tak: 
Ja som už taký starý, že si pamätám. 
že Devin aj Devínska boli hraničné 
pásma. Dokonca, ked sme išli s 
babkou na návštevu do Karlovej Vsi 
električkou, pri Riviére nastúpil do 
vozňa vojak a kontroloval, či máme 
povolenie na vstup do hraničného 
pásma. Ked sme išli na Devin, to už 
bol celodenný výlet a o Devínskej 
Novej Vsi ani nehovorím. To bolo tak 
daleko , že tam sme sa už nedostali. 

e Si odchovancom najruš
nejšieho bratislavského cen
tra. dnes sa tu stále buduje, 
centrum sa neustále mení. 
Niečo búrajú, iné stavajú ••• 
Nie je ti to fúto? 

3 4 5 6 7 8 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvísko (firma): 

Ulica: 

Miesto: 

Dátum: 

Na konci roka vylo~eme troch predpatitelov o za"'ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

Cena časopisu je vrátane doručenia. 

- Ja som sa narodil a býval na ul. 
29. augusta a moji rodičia dodnes v 
tom dome bývajú, to sa nezmenilo. 
Ale napríklad toto espresso. kde 
teraz sedíme. bola kedysi mliekáreň. 
Sem som chodil s konvíčkou na 
mlieko. Teraz sem chodievam na 
kávu. 

e Kedy prídeš zaspieva( do 
Devínskej? Ved" dnes ui to 
nie je tak d"aleko ••• 

- Neviem, ale čo nie je, môže byt 
No velmi rád by som urobil koncert 
napriklad pod Devínom v amfiteátri. 
Pamätám si. ked sa tam robievali 
divadelné predstavenia. Teraz, ked 
sa tradícia obnovila. bolo by fajn, 
keby to tak vydržalo. Je to ideálne 
miesto na takéto podujatia.Nuž, bolo 
by iste zaujímavé vypočul si 
Medulienku, Učitefku tanca či 
Mladosf pod Devínom alebo v 
Devínskej. Koniec- koncov, bol by to 
príjemný zážitok a prínos do 
kultúrneho života v našom regióne. 

Marika Studeničová 

9 10 11 12 13 

PSČ 

podpis (pečiatka) predplatitela 

štvrťročné predplatné 16 Kčs 

-Polovník sa chváli v spoločnosti, ako 
sa mu skoro podarilo zastrelil leva. 

- Čupel som za kríkom, namieril som, 
lev sa približoval. mierim stiahnem spúšf 
a puška nič. Lev sa len približuje. je UŽ 

takmer pri mne. zastane. pozerá sa mi 
rovno do očí. namierim skúšam znova 
ale nič. Zrazu som zbadal. že za lim ~ 
pomaly približuje levica. Znova som 
zacielil a ... 

- No a čo sa stalo? 

- Posral som sa. 
- No ani sa tomu nečudujem To by sa 
stalo kdekomu v takej situácii. 

- Nie vtedy! Teraz! 

[( KRÍŽOVKA 
Slabiková 

VODOROVNE: 
A./ Mrzák - poplatky štátu - spodná 
pložka Výbrusu drahých kameňov -
vokalizovaná predložka - pstrofarebný 
papagáj. B./ Vznik choroby /!ek./ -
nečinne - besedovala. C./ Spisovatelia -
válaním nenakopila - milenci, nápadnící. 
D./ Privlastňovacie zámeno- potrasíe
snečný Výboj - nočné čarodejnícke 
orgie /mn. č. - otec /famíl.f - E./ 
Americký krokodíl - nastrašíla sa /po 
česk./ - miesto na zemskom povrchu 
F./ Tyrani - hudobný nástroj - holosti -
malá rybárska siet - chytali. G./ Ticho -
matka /famil./ - polovýrobky - viera po 
česky - druh tropickej rastliny. H/ 
Nazad - nivočí - stredoslovenské mesto 
- rímsky krutovládca - záverečná časf 
skladby. 1./ Vynikajúca - nahromacil fz 
lat/ - vzfahujúca sa na vanád. J./ Liata 
po česky -vyškierala zuby - ozdobná 
japonská čerešňa - citové rozpoložerie 
- rozrývyla. 

ZVISLE: 
1./ Tekutina- slovko úcty v Azií -
nepriznali. 2./ Prvá časf zložených slov 
s významom kameň - ukúdňovali -
básnická príslovka miesta - metie. 3./ 
Rieka v Tanganjíke -nepekne pozrie
dedna pri Leopoldove. 4./ Stanovené -
automaticky titračný prístroj - hlásatelia 
falošnej humanity. 5./ Neodnesie - bez 
uváženia - kovový bicí nástroj. 6./ 
Mútená - časti nôh - priestor od pása 
ku kolenám pri sedení - neúplná. 7./ 
Tajnička. 8./ Ozdobná parková rastlina 
- záhradná listová zelenina /mn. č./ -
vrecia - meno papagája. 9./ Zapatrošila 
sa - nástroje na rúbanie - nevefká. 10.1 
čas - obrladovalo - podávala fz franc.L 
11./ Patriaca katovi - dôverne oslovovala 
- výrobok získaný rafináciou. 12./ 
Polynézsky nápoj - pohybovali sa vo 
vzduchu - cudzokrajný kopytník -
chorobný novotvar v tele /mn.č.l13./ 
Protíkladnost /z gréc./ - miera 
hmotnosti v Indonézií - fínsky epos 

Pomôcky: A/ Kaleta. D./ Koruša. 3./ 
Kagera. 4./ Titrátor. 13./ Kalevala. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej častí Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841, 
Bratislava, Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres. 841 07 Bratislava. Kalištna 
- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14. Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: 
štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Kčs. Vytlačil: ROWACO, nábr. L. 

20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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ie 
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li 
Milosrdná jeseň nám 

dopriava bohatú paletu 
farieb, ba i dažďových 
kvapiek. Politici prognóz i 
sfubov. Aká to výhoda. 
Hanit či chválil ich budeme 
môcf až po ... rokoch. 

Jedni hovoria o rozpade 
štátu (bývalého či 

súčasného) druhí hovoria o 
vzniku štátu (nového>. Tretí 
tvrdia, že sa zaoberáme 
malichernosfami a podstat
né nám uniká. 

Pravdu má každý svoju a 
o všeobecne platnej sa 
dozvieme (dozvedia) po 
rokoch. 

Iste lepšie je byf taký 
ako onaký. 

Kedy? 
Nuž vari dnes. Dnes 

píšeme vlastné dejiny. De
jiny vlastnej rodiny, vlastnej 
ulice, dediny, mesta. Budú 
ich posudzoval zajtra i ne
skôr. Možno nebudeme 
účastníkmi tých posudkov. 
Možno naše deti. vnuci ... 

Budeme spokojní, alebo .. 

. Počítajme do desat ak 
mak nevieme a potom snáď 
· · · Aj dnes majú naše slová 
Váhu. Trvalú ? 

s 

20.11.1992 Ročník: Číslo: 22. 

Miestne zastupiteľstvo 
v Devínskej Novej Vsi po
zýva všetkých občanov 
Mestskej časti na 
verejné zhromaždenie 
ktoré sa uskutoční dňa 
23.11.1992 v 
o 19.00 hod. vo verkej 
sále Kultúrneho stredis
ka lstrijská č. 2. 

sa stalo s telefónmi ? 
V ostatnom čase sa nie a nie nor
málne dovolal. Hneď po vytočení 
obsadzovací tón a potom až na 
niekolkonásobné vytočenie sa 
možno dovolaf. A to nie je výnimka 
ale pravidlo. Skúšali sme od suse
dov vola! k nám a potiaže boli 
rovnaké. 

mh 
e Stačí ked trochu poprší a na 
železničnú stanicu v Devínskej si 
treba obuf čižmy. Prístup je tam 
vôbec mizerný, ale priamo pred 
vstupom na stanicu je večne 

tretie výročie porušenia 
pred tromi rokmi. Prvé 

snímka archív redakcie 

V úvode stretnutia 
bude prednesená správa 
o plnení úloh v polovici 
funkčného obdobia pos
lancov a informácia o 
výhradovom programe 
rozvoja mestskej časti. V 
druhej časti budú na 
pripomienky občanov 
reagovaf ich volení zás
tupcovia a predstavitelia 
obce. 

plno vody. To sa nedá opraví! ? 
hr 

e Písali ste už o chýbajúcich 
službách v Devínskej a nik neod
povedal. čo sa chystá a za čim 
bude treba chodi! dalej do mesta ? 

vg 
e Na kolónii nám zrušili potraviny, 
vymislelí discont Nuž ... práve v 
tejto oblastí je starých 

však musia 
do dediny. Logiku to 

nemá. Obec už na nás kašle ? 
Pritom cukor dosta! aj lacnejšie, 

Horalky po 4 Kčs majú inde po 
3,40 Kčs. Mnohé je lacnejšie. ale . 
. . my obyvatelia tejto častí 
považujeme zrušenie potravín za 
úder pod pás. 

mh 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Cena: 2,50 Kčs 

Pod"akovanie 
Miestny úrad v Devínskej Novej Vsí 
a starosta mestskej časti dostali v 
týchto dňoch list z Varaidína -
poďakovanie za potravinovú 
pomoc. 

Dakujeme Vám za Vašu vel
kodušnú pomoc, prejav Vašej 
velkej lásky, za všetkých, ktorí v 
našej kuchyni nachádzajú kaž
dodennú teplú stravu. 

Upravítelj Caritas - Kuhínje 
Julíjana Rljič 

Ravnatelj Carítasa 
P. Demagoj Šimunovič 

Z mestskej 
Mestská rada na svojom ro

kovaní uložila RNDr. Kračan
skému, poverenému členovi 
mestskej rady, prerokovaf s 
mestskými časfami koordi
náciu zabezpečenia výkonu 
zimnej služby s grafickým vy
značením úsekov do plánu hl. 
m. SR Bratislavy, na ktorých 
budú vykonáva{ zimnú službu. 

Vianvčnu -
snvestr-vvské 

Najbližšie číslo DEVín
skeho EXpresu vyjde 4. de
cembra 1992 na 16 stra
nách. Okrem obvyklého 
spravodajstva a informácii.. 
bude orientované na záver 
roka. Uzávierka tohoto čís
la bude 26.11.1992. Prosíme 
preto dopisovatefov a zá
ujemcov o zverejnenie oz
namov aby sa snažili dodaf 
svoje príspevky do tohoto 
termínu. 

Za porozumenie ďakuje 

redakcia 



Vlliienj pén Ing. Anton 
leš, starosta mestskej 
časti Záhorské Bystrica 

Mestského zasbr 

S polutovaním a rozhorčením 
beriem na vedomie Váš list zo dňa 
14.10.1992. Dovolujem si Vás touto 
cestou upozornif. že v sprie
vodnom liste k petícii občanov 
Devínskej Novej Vsi som vys
tup.oval v zmysle zákona o pe-
tičnom práve ako 
petičného výboru a žiadal som 
o postup v zmysle uvedeného 
zákona. Musím konštatovaf. že sa 
tak do dnešného dňa nestalo. Váš 
demagogický list adresovaný na 
mňa ako na poslanca MsZ za 
takýto postup považovaf nemožno. 
Preto naďalej trvám na pôvodnom 
liste a žiadam Vás o zákonný 
postup. Zároveň Vám oznamujem. 
že v prípade, ak vo veci petície 
nebudete postupovaf v zmysle 
ústavných noriem, budeme nútení 
obrátif sá v celej veci na 
súd pre porušovanie prirodzených 
občianskych práv. 
Váienj pán Ing. 
nebudem na tomto mieste 
caf všetky Vaše 
tvrdenia, 
osobné na moju 
rozdiel od Vás. to nepovažujem za 
vhodné ani potrebné. 

1. Musím sa však ohradif proti 
Vášmu tvrdeniu, ktorého som 
absolútne informoval 
svojich voličov a spoluobčanov. 

Neviem, ako je to vo Vašej mest
skej časti, ale Devínskej Novej 
Vsi dnes !chvalabohu) neexistuje 
informačný monopol. Platí zá

demokratický princíp práva 
a na šírenie in

formácií. Zároveň mi nedá 
neprotestoval proti tomu. akým 
spôsobom podceňujete schopnost 
občanov Devínskej Novej Vsi 
vytvoril si vlastný názor. rozumne 
a správne analyzovat fakty a 

si dostatok informácii. 
sa komunálni funk

cionári mohli správat je 
dávno za nami. Váš prístup mi 
napriek tomu správanie 
sa "miestnej . ktoré je aj 
väčšine občanov Devínskej Novej 
Vsi velmi dobre známe z uply
nulého obdobia a ktoré sme všetci 
odmietli. 

2. Naša občianska iniciatíva 
nikdy nebola a nie je namierená k 
vyvolaniu katastrofického scenára. 
Dovolujem si však pripomenút že 
práve v oblasti likvidácie 
ste i Vy i príslušní funkcionári m. 
už takouto katastrofou nedávno 
občanov strašili. v 
tavby novej spalovne v 
Novej Vsi. 
Práve preto, že cítime zodpo
vednost za ďalší osud toho. čo 
sme zdedili od svojich otcov a čo 
koniec-koncov budeme musief 
odovzdal svojim defom. snažíme 
sa dnes zabránif jednej nezmysel-

nej ekologickej časovanej bombe! 
Bol by som zlým mestským 
funkcionárom, keby som si takéto 
zafaženie vzal na svoje plecia. 

Nie sme to my. ktorí neumožnili 
určil. ako píšete. "spôsob, miesto a 
koncepciu riešenia likvidácie 
odpadu"! 

Po celý čas voláme po tom. aby 
sa iniciatívne pristúpilo k hladaniu 
alternatív. Bola už predložená 
nejaká iná. ako ten najnevýhod
nejší navrhovaný spôsob likvidácie 
spalovaním? Predložil už niekto inú 
alternatívu. než je skladovanie 
škváry a popolčeka na skládke? 
Zo svojich vieme. že 
možné to Som presvedčený. že 

toto je nezodpovednosl a 
- hlavne v dnešnej dobe.! 

kedy vo svete všetci alternatívne 
spôsoby využívajú. 

"''""'""'"lll pén starosta. 
logických a 

technických znalostí je jasné, že 
nejestvuje ekologicky nezávadná 
skládka ekologicky závadného 
materiálu. Poznatky celého sveta. 
ale najmä naše skúsenosti zo 40-
ročného komunistického dranco
vania slovenskej prírody tiež 
dokazujú, že toto znehodnocovanie 
nemôže byl ekonomicky efektívne 
a už vôbec nemá dlhodobý prínos 
ekonomický. Som presvedčený, že 

Je krásne žif na miestach, 
majú fudia radi prírodu. 

skrášľujú si okolie a tvoria 
hodnoty budúce roky. 
Možno nazvaf hádam 
moje druhé nad 
obcou. v kde sa 
vraciam k rodine a kde 
možno čas svojho 
odchodu. 

Nedá mi 

nevieme ešte správ
Pokus redakcie tiež 

a DEVEX 

boli silné reči okolo 

filozofické, ale 
Vaši voliči si 

ale 
prostý fud, 

niekto pre-konečne 
hovoril !hoci 
Nebudem 
otázkou 

sa zaoberať 
plnenia 

programov. 
obce, ale dnes 

povedaf niečo o mi dovorte 

rade vôbec ne
rozdiel medzi 

sidlisk e 
čas-

fou. Tento termín si 
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tento základný ekonomicko
ekologický zákon !mimochodom 
dnes už v každej lepšej 
učebnici platí i v Záhor-
skej Bystrici. 

4. pii!ln starosta. 
azda demagógiou sú 
Vami uvádzané tvrdenia ohladom 
152 divokých skládok na území 
mesta. Ubezpečujem Vás, že som 
nezaložil ani jednu z týchto sklá
dok, som za legislatívne vyriešenie 
tohto problému na úrovni mesta i 
všetkých mestských častí a ne
považujem súčasný stav za 
vyhovujúci. Nie je však žiadna 
súvislost medzi týmito skládkami a 
Vami preferovanou skládkou po
polčeka. 

Na záver Vás ešte raz žiadam o 
postup v zmysle zákona. 

Ubezpečujem Vás, že robím 
všetko, čo je v moci jedného 
poslanca MsZ. aby bol život v 
našom meste zdravší fyzicky i 
morálne. Zhodnotenie tejto mojej 
práce a jej efektívnosti by som 
radšej prenechal svojim voličom. 

Na rozdiel od Vás som 
presvedčený, že sú schopní tak 
urobif bez cudzej pomoci, v mojom 
i Vašom prípade. V každej de
mokracii je tak zvykom. 

S úctou František Granec 

ludia. čo maJU právo rozho-
dovania, plnif úlohy voči 
našej Stari usadlíci si 

plejú, 
čo najkrajšie, 

si vytvorili 
svojimi Obyvatelia 
sídlisk síce si kúpili, 
alebo im boli ale 
nezžili sa ešte s okolím tak, 

mali ten vzfah 
Táto doba príde a 

naše sídliská budú 
oázou pokoja a 

Pred touto dobou nás 
však čaká vera vera 
odriekania hor-
kých slín. ako príde k 
tomu občan. aby 
klučk.oval ZLE zapar-

autami na každom 
hrubé 

reči hlúčkov občanov 
tmavšej Prečo 
po večeroch 

dedine rozbíjajú 
okná, napádajú fudí, prečo sa 

nad tým, ked 
ruší spolužitie 
revom a svojou 

Ako to že 
ukáza{ na tých, čo 

nás denne oblažujú svojimi 
"miláčikmi" a znečisfujú 

záhrady. 
Pod 

kraeie 

bytov, vofné 
ale i školské 

"Neviditefní" 

má 
dokončenosti. 

Na strane v tre-
ťom strpci v 13 riadku . 
zhora sme 
nich predviesf. 
má - na nich pre-
niesť. 

Autorom a čitaterom sa 
ospravedlňujeme. 

redakcia 

vraždy, 
prepadnutia, ale i nezodpo
vedné jednotlivcov na 
náš terajší 

Zamyslime sa 
právnici, učitelia, 
i mládež nad človeka. 
Naša krátka budúcnost z nás 

samostatnú 
ako občania si 
budeme stavaf tak, aby 
čo najlepšia. 
najviac náš život 
"na západe". Toto 
všetci. dosiahnutie 
je v nás všetkých za veľmi 

Ved si 
len predstavte. že musíme 
odstránil všetkých, čo sa 

obohacujú kšef-
krádežami a 

že musíme ekono-
prosperuJuce i súkrom

Je potrebné 
kultúry, 
viery, bratstvo 

lásku k blížnemu a 

FS 

V 21. čisle 
"DEVEX" 

o 
spomínanej časti článku. 

l napriek tomu. že všetci 
pisatelia tohto článku 
kandidovali hnu-
tie, sme 
tom. že tieto 
bola ochotná 
väčšina 
miestneho 
Pretože 
zbor má 
nedostatkom 
výhodu. 

mest-
Za 

dva nášho funkčného 
obdobia sa ani raz nestalo. 
že vznikol medzi po
slancami rozpor na zá
klade 

ako to bežne 
poslanci. 

NOVOSEL. spol. s r. o. - názov 
firmy. ktorý nezainteresovanému 
čitatelovi vera nenapovie. časti 
obyvatelov našej mestskej časti 
nájomcom obecných bytov. ktorí 
sú pravidelnými či sporadickými 
návštevníkmi jej sídle na ulici M. 
Marečka č. 6 - je za viac ako 
trištvrte roka svojho pôsobenia už 
známa. 

Vznikla roku 
ako logický dôsledok procesu 
transformácie komunálneho býva
nia nových politických a eko
nomických podmienkach so zá
merom zabezpečoval výkon čin
ností spojených so správou domo
vého, bytového a energetického 
l ondu. 

Po splneni podmienok konkurzu 
vyhláseného Miestnym zastupi
tefstvom Mestskej časti Devínska 
Nová Ves a následnom uzatvorení 
mandátnej zmluvy vykonáva firma 
rad činností spojených so správou 
majetku zvereného mestskej časti: 
- zabell!pečuje sprililvu 

11 326 obecných bytov 
prevádll!kuje dva energe

tické zdroje - kotolňu na Uh
roveckej ulici s výkonom 4,6 MW. 
ktorá vykuruje obecné byty. 
objekty SBD a iných správcov ako 
aj občiansku vybavenost sídliska 
Stred 
- výhrevňu na Eisnerovej ulici o 
výkone 37.4 MW. ktorá vylur 
ruje objekty v sídlisku Kostolné a 
Podhorské 

zabezpečuje údribu a 
domového. bytového a 

fondu. dodávku 
teplej úžitkovej vody, pitnej 
ďalšie sfužby spojené s 

na1mom bytov a nebytových 
priestorov domov. kontajnerových 
stanovíšf. odvoz domového 
odpadu, údržbu a opravy výfahov. 
spoločných televíznych antén 
vrátane rozvodov 

správou majetku 
mestskej časti. 

spojené so 
zvereného 
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Pre finančné bytie pred
metných činností zriadil miestny 
úrad zmysle mandátnej zmluvy 
samostatný účet vo Všeobecnej 
úverovej banke Bratislava. na 
ktorý smerujú všetky platby 
nájomného. úhrad za teplo a dalšie 
služby spojené s bývaním a 
financujú sa z neho všetky vý
davky podla rozpočtu schváleného 
zastupitelským orgánom mestskej 
časti. 

Obavy poniektorých nájom-cov 
o hospodárenie s "ich nájomným", 
ktoré sa postupne zvyšuje !nie 
však zásluhou našej firmy, ako sa 
mnohí mylne domnievajú!, sú abso
lútne neopodstatnené. Nájomné 
a úhrady za sluiby s tým 
spojené sú štátom regulované. 
určené príslušnými cenovými 
predpismi a každý subjekt pôso
biaci v tejto sfére !či už ide o 
štátny podnik, obecný podnik. ob
chodnú spoločnos! alebo fyzickú 
osobu! je povinný ich rešpektoval. 
t.j. nemôže sám zvyšoval ceny 
nájomného a služieb. 

Právne vedomie v tejto oblasti u 
väčšiny na)OmCOII je 
nedostatočné. čo spôsobuje obvi
ňovanie našej spoločnosti. že 
nárast nájomného je práve z dô
vodu zabezpečovania správy 
bytového fondu súkromnou firmou. 

Kde však utekajú pe
nillliky z nájomného? 

Bytový fond Mestskej časti 

Devínska Nová Ves je pomerne 
nový. Zdalo by sa, že ešte nie
kolko rokov nebude doňho nutné 
investovat To je ale omyl. Ne
dostatky panelovej výstavby sú 
velkým bremenom pre vlastníka. 
Nekvalitné plášte budov, zatekanie 
cez strechy, nedokurovanie sú 
najväčšie a najčastejšie jej 
problémy. Tieto závady sa 
financujú práve z prostriedkov 

Zásobu vitamínov na zimu sa 
rozhodli urobil 47-ročný muž z 
Perneka a 63-ročný z Poniklecovej 
ulice. Keďže boli nesolventní. kúpil si 
ich v obchode nemohli. preto za
mierili na pole polnohospodárskeho 
družstva Devin a tam si pripravili 
kapustné hlavy vo váhe 200 kg. No 
odnies! ich nestihli. pretože si na 
nich posvietili policajti. ktorí ich z 
pola predviedli na policajný útvar. 

Malí zlodeji 

Priskoro sa na krivé chodníčky 
dali dvaja 10 a jeho o rok starší 
rovesník, jeden bývajúci na ulici M. 
Marečka a druhý z ulice l. Bukov
čana. Títo sa vlámali do pivnice 37-
ročného občana a odcudzili mu 
strieborný bicykel BMX. Ten istý 10-
ročný chlapec sa v spoločnosti 
ďalšieho kamaráta vlámali do zá
hrady 39-ročnej ženy na ulici U 
mája a odcudzili jej dva bicykle Eska 
a RMX. Dlho sa na nich nevozili. 
pretože boli vypátraní. 

získaných z nájomného, keďže 

štátne dotácie sú podmienené 
možnosfami štátneho rozpočtu. 

Nie zanedbatefné prostriedky z 
nájomného idú aj do opráv, ktoré 
pri lepšom vzfahu nájomcov k 
domovému a bytovému fondu by 
sa nemuseli vykonávaf. Rozbité 
sklené výplne dverí. okná, kryty z 
chodbového osvetlenia. vypínače. 

počmárané steny a ďalšie 

vandalské výčiny niektorých z 
obyvatelov ostávajú bez 
povšimnutia ostatných. "Vinník 
neznámy musíme konštatoval 
takmer vždy pri zistení takejto 
škody. 

Ďalším problémom, ktorý 
ukrajuje z finančných prostriedkov 
určených domovému a bytovému 
fondu sú neplatiči nájomné
ho. Niektorí nájomcovia vo svojom 
rodinnom rozpočte majú položku 
nájomné až na poslednom mieste -
len ak zvýši. A ked nezvýši? 
Nevadí - aj tak ma z bytu nemôžu 
vyhodif. To je ale omyl! Legislatíva 
pomaly ale iste smeruje k väčším 
postihom tých. čo svoje platobné 
povinnosti zanedbávajú. Dnes je 
možné pri výpovedi nájmu z 
dôvodu neplatenia nájomného 
poskytnút v niektorých prípadoch 
len náhradné ubytovanie. alebo 
poskytnút bytovú náhradu nižšej 
kategórie aj v inej obci. 
Práca vo sfére. ktorú sme si 
vybrali. nie je lahká a nie je vera 
firiem, ktoré majú o toto podnikanie 
záujem. Je to práca s luďmi v 
období. kedy rapidne rastie 
nájomné a ceny služieb spojených 
s bývaním, čo zvyšuje nespo
kojnosf nájomcov s bytmi. ktoré 
užívajú a so službami, ktoré sú im 
poskytované. Je v našom záujme 
vykonával našu prácu seriózne k 
spokojnosti Vás všetkých. Prosíme 
Vás však o porozumenie v tom, že 
nie je možné hneď zabezpečit a 
hlavne financova( z účtu na to 
určeného všetko, čo Vás trápi. 

Antalík Pavol 
riaditel 

Rozobral na súčiastky 

Na ceste pri kameňolome neďa
leko Devínskej Novej Vsi odstavil 
svoje osobné auto Lada 54-ročný 
vodič zo Senice. Bol nemilo prekva
pený, ked sa k nemu vrátil. Takmer 
ho nepoznal. pretože nezn.!imy 
autičkár mu z neho odcudzil SPZ. 
sadu klúčov - gola i vidlicových, 
zdvihák. lano. pofahy, prístrojovú 
dosku, 4 kompletné pneumatiky, 
stierače s motorčekom. autobatériu. 
rozdelovač, 20 litrov benzínu a 
ďalšie súčiastky v hodnote vyše 15 
tisíc korún. 

Na svojom osobnom aute Fiat 
Uno sa do mesta odviezol-:32-ročný 
vodič z ulice M. Marečka. Domov sa 
vrátil v natlačenom autobuse. 
pretože jeho auto. ktoré zaparkoval 
na Mliekárenskej ulici. dostalo 
"nohy". Podobne skončil Fiat Tipo 
patriaci 39-ročnej majitelke z ulice J. 
Alexyho. ktorý padol do oka dlho
prstému autičkárovi a spred domu. 
kde býva. jej ho odcudzil. 

-JP-



70 rokov: 

Leopold 

90 rokov: 

František Granec 

Leopold Šarkozy 
štefan Sovič 

týmto Vám oznamujem, 
že Rozkazom ministra 
obrany ČSFR sa rušia v 
Bratislave Vyššie doplňo- . 
vacie veliterstvo mesta 
Bratislavy a Obvodné vo
jenské správy, v tom i naša 
Obvodná vojenská správa 
- Bratislava IV Naše úlohy 
prevezme od 1. januára 
1993 novozriadená Mest
ská vojenská správa so 
sídlom na 
ulici 1. 

Povolanci. branci, vojaci 
v zálohe a vo výslužbe si 
môžu svoje záležitosti vy
bavovaf u novozriaďova
ného v~enského zar~
denia na uvedenej adrese. 

Náčelník 

V týchto dňoch vykonal 
ústav hygieny a epide
mológie na základe ob
jednávky Miestneho úra
du kontinuálne meranie 
vybraných škodlivín eco. 
H2S. N02 ,NO. NOx> na 
overenie kvality varného 
ovzdušia v Devínskej 
Novej Vsi. Z protokolov 
je jasné, že priemerné 
hodnoty nameraných 
škodlivín boli hlboko pod 
hranicou prípustného 
znečistenia. 

-ev-

slávnostným programom 
v sobotu 21.11.1992 

vo velkej sále ISTRACENTRA 

V programe 
súbor TAMBURICA 

z Rakúska 

JAZDECKÝ KLUB PRI POLIIIOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE DE
VÍN V SOBOTU 7.11.1992 HUBERTOVU JAZDU NA 
ZÁVER 

Po úspešnej výstave našej 
základnej organizácie Sloven
ského zväzu chovatefov v 
Devínskej Novej Vsi v roku 
1991 sa opäf pripravuje v na
šej mestskej časti dalšie 
podujatie Slovenského zväzu 
chovatefov, a to Celosloven
ská výstava holubov s uzná
vaním plemenných chovov 
holubov. 

Takéto významné výstavy 
holubov sa konajú pravidelne 
každé dva roky na Slovensku. 
Bratislave pripadla milá úloha 
organizátora i hostitera výz
namnej prehliadky najlepších 
kolekcií čistokrvných plemiem 
holubov. usilujúcich sa o zís
kanie najvyššieho hodnotenia 
kvality. Akciu pripravuje 
Mestský výbor Slovenského 
zväzu chovatefov v Bratislave 
za účasti našich agilných 
funkcionárov z Devínskej· No
vej Vsi. 

Holubiarstvo nepatrí na 
Slovensku k najmasovejším 
chovným odborom chovater
stva, organizovaného v rámci 
Slovenského zväzu chovate
rov. Nesporne však patrí k 
najstarším z hfadiska 
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organizovanosti chovatefov -
a to aj v našom meste. V 
súčasnosti vyniká najmä 
širokou paletou plemien, 
kresbových a farebných 
variácií a nadovšetko plní 
jednu zo základných po-
žiadaviek chovatefstva 
požiadavku vysokej kvality a 
čistokrvnosti. To pochopili a 
uskutočňujú predovšetkým tí 
chovatelia, ktorí sa svojimi 
kolekciami budú prezentovaf 
na výstave v Devínskej Novej 
Vsi v dňoch 

12. - 13. decembra 1992. 

Pre všetkých ostatných 
návštevníkov bude výstava 
iste príjemným zážitkom z 
nevšednej krásy a pestrosti 
vystavených plemien holubov. 
Možno. že · niekomu sa 
niektoré plemeno natofko 
zapáči, že sa stane jeho 
horlivým chovatefom. Naša 
základná organizácia Sloven
ského zväzu chovatefov v 
Devínskej Novej Vsi každého 
rada privíta vo svojich radoch 
a pomôže mu v chovatefskýoh 
začiatkoch. 

Všetkých Vás srdečne pozý-
va me 

Ivan ĎURlA 
podpr~;;aseda ZO SZCH DNV 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 20.11.- Fé
lix, 21.11.- Elvíra, 22.11.
Cecília, 23.11.- Klement, 
24.11.- Emília, 25.11.
Katarína, 26.11.- Kornel, 
27.11.- Milan. 28.11.- Hen
rieta. 29.11.- Vratko, 
30.111.- Ondrej, Andrej, 
1.12.- Edm1.11nd, 2.12.
Bibiéna, 3.12.- Oldrich, 
4.12.- Barbora, 5.12.- Oto, 

Blahoželáme 

" 1 a 
D VÍN 

Celovečerné predstave
nia: 
vo štvrtok, sobotu o 19.45 hod. v 
nedelu o 17.15 a 19.45 hod. 
21.-22.11. KRIŠTOF KOLUMBUS 

USA MP s.t. 
Vo vefkofilme. okrem hrdinov 
!George Corraface, Marlon 
Brando! môžeme obdivovaf 
honosné královské paláce, 
prírodný raj karibských ostrovov 
a verné repliky 3 lodí. 
26.11. LEPŠIE JE BYt BOHATÝ A 

ZDRAVÝ, AKO ... 
SLOV. MP 

volné zavŕšenie Jakubiskovej 
trilógie. Tragikomický príbeh 
dvoch žien, Češky !Dagmar 
Veškrnovál a Slovenky !Deana 
Horvátovál, s ich nelahkým osu
dom. 
28.-29.11. ZÁBLESK USA MP12 

s.t. 
Osudová láska dvoch ame
rických špiónov z obdobia 2. 
svet. vojny. V hlavných úlo
hách: Melania Griffitová, 
Michael Douglas, Liam Neeson. 
3.12. VYSOKÉ OPATKY ŠPAN. 

Mládežnícke predstave
nia: 
. v sobotu o 17.15 hod. 
!mimoriadne štvrtok) 
21.11. KRIŠTOF KOLUMBUS USA 

s.t. 
28.11. LUCKY LUKE TAL. 

s.t. 
Terence Hill, ako neohrozený 
zástanca zákona na divokom 
západe. 

Detské predstavenia: 
v nedefu o 15.15 hodine. 
22.11. KOZIA PRINCEZNÁ SNŠ 
29.11. ROZPRÁVKA O SNEHOVEJ 

• KRÁlOVNEJ SNŠ 

POZNÁMKY: 
s.t. č.t. ........ slov., resp. české 

titulky 
s.v. č.v ......... slov., resp. česká 

verzia (dabing) 
Tel.: 775 1104 

Za pif prstov 

V drogérii na ul. š. Králika 
prišli v noci 7.11. nakupovaf 
dlhoprstí "kupujúci". Kedže 
bolo zatvorené, drogériu 
vykradli. Prípad rieši polícia. 

Zlá orientácia 

Najskôr 7.11. o 02.45 hod. si 
podnapitý občan zmýlil ulicu s 
arénou a hlučnej zábave 
zabránila až hliadka. O deň 
neskôr další občan pod 
vplyvom alkoholu stratil 

orientáciu a nevedel trafif 
domov. Opäf musela pomôcf 
hliadka. Iný mladík 12.11. si 
nerobil starosti a alkoholom 
zmorený zaspal priamo na 
zastávke MHD. 

Zábudlivci 

Na Eisnerovej ulici si 9.11. 
odstavila majitefka svoje 
osobné motorové vozidlo a 
zabudla ho uzamknút Mala 
šfastie, že hliadka to zistila a 
majitefku upovedomila. 

V ten istý deň hliadka 
objavila na ul. P. Hórova 
Citroen Ax s rozbitým zadným 
sklom. Nad ránom už videla 
hliadka auto uháňaf preč z 
DNV. Ihneď informovali mo
tohliadku policajného zboru. 

eh 
Tel.: mest polície: '179 815 

čísl 
Okrem iného prinesieme príspevok riaditefky materskej 

škôlky na ulici M. Marečka, vianočné príbehy, rady i 
recepty, vera humoru a zábavy, aby vydržal až do 
Silvestra. 

Veríme. že pri zostavovaní tohoto čísla pomôžete i vy -
čitatelia svojimi príspevkami. Uzávierka čísla bude 26. 
novembra. číslo vyjde v piatok 4. decembra. 

Využite vianočne - silvestrovské číslo. prostredníctvom 
ktorého môžete zaželaf svojim známym, zákazníkom i 
priatefom všetko dobré na záver roka i vefa úspechov v 
novom roku. 

Na Vaše príspevky sa .teší 
redakcia 

ponúka 

26.11. od 1a.0° hod. - koncert hudobnej skupiny 
BONG 

od 1. do 23.12.- adventný veniec 

14.-15. kolo 
MUli A 
Devín - D.N. Ves 6:0 
D.N. Ves - ŠKP 3:2 
/Sabol. Sith. Mošovský/ 
MUži B 
D.N. Ves - Rača pre lož. 

21.11.-14.00 
3:0 

prelož. 22.11. 
1:5 

5:0 
0:1 

6:0 

Čuňovo - D.N. Ves 
STARšl DORAST 
Pezinok - D.N. Ves 
D.N. Ves - Rača 
MlADšl DORAST 
Senec- D.N. Ves 
D.N. Ves - Rača 
STARšl ŽIACI A 
l"rnáyka - D.N. Ves 
STARSiliACI B 
l"rnávlo• - ~~'~~.IN. Ves 6:1 

vestibul domu kultúry 

Trnávka - D.N. Ves 6:1 
MLADŠI liACI B 
Trnávka - D.N. Ves 6:0 

ms 

Tomuto zaujímavému podu
jatiu, ktoré sa uskutočnilo iba 
nedávno, sme skutočne neve
novali pozornosf. Škoda. Až 
neskôr sme sa dozvedeli, že v 
kategórii chlapcov predškol-
ského - 500 m - vyhral 
Janko z Devínskej No-
vej Vsi. Gratulujeme a držíme 
palce pri dalších pretekoch. 

5 

Na základe uznesenia vlá
dy SR č. 361/1991 môže úrad 
práce zamestnávatera hmotne 
zainteresovaf pri prijatí ab
solventov škôl na uvornené 
pracovné miesta a tiež pri 
prijatí absolventov na novo
vytvorené pracovné miesta. 
ktoré úrad práce neposúdil 
ako spoločensky účelné pra
covné miesta. 

Úrad práce moze zamest
návatefom posk'ytnúf úhradu 

absolventov po do
bu 12 mesiacov, a to roz
počtovým a príspevkovým 
organizáciám vo výške tarif
ného platu podfa nariadenia 
vlády SR č. 249/1992 Zb. a 
ostatným zamestnávatefom 
do 3.500 Kčs u ab
solventov vysokých škôl a do 

2.650 Kčs u absolventov 
ostatných škôl. 

Podmienkou je uza
vretie písomnej dohody medzi 
úradom práce a zamestná
vatefom o prijatí konkrétneho 
absolventa školy evidovaného 
na úrade práce ako uchá
dzača o zamestnanie po dobu 
neurčitú. 

liadosti zamestnávatelia 
predkladajú na Úrad práce hl. 
mesta SR Bratislavy, Gross
lingova 4 ešte pred rea
lizáciou pracovného miesta. 

Ing. Ján 

riaditer Obvodného úradu práce 

Bratislava IV 

Obvodný úrad práce Bratislava IV 

usporiada 

Pozývame na ňu všetkých. 
ktorí by sa v tejto profesii 

chceli zamestnaf 
ako aj 

zamestnávatefov, ktorí 
pracovníkov tejto profesie 

hfadajú 
KDE? 

V Centre záujmových činností 
Ožvoldíkova 12, Dúbravka 

<nad nákup. stred. Saratov) 
KEDY? 

23.11.92 (pond.l od 9 do 13 hod 
Účasf na burze je oezplatná !!! 

Dorastenci 
1. Nagy Marián !Doprastav) 
2. Kasanický Richard !Dunaj) 
3. Komora Andrej !Slovan) 
8. Martin !Lok. DNVJ 

v.,.." • .,,.,. .. ,. .. Majstrovstiev 
dorastencov do 16 rokov: 

9. Branislav !Lok. DNVl 

Dorastenky: 
1. Štifilová Hana !Doprastav) 
2. Križáková Monika !Šachová 

škola) 
3. Jurčálunvá Nikoleta !Lok. 

ONV l 

IS TRA 

10. Lobodáš Andrej !Lok. ONV> 

Z našich hráčov sklamal 
Branko Jurčák. určitý vývoj vidief 
u Martina Baloga. 

m. 

VES 
usporiada v sobotu 5.12.1992 

Xl. ročník 

turnaja v š n a p s e r i 
začiatok o 10.00 hod. vo vefkej sále 



01-
02-
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadál 
04- hfadál 
05-
06-

predaj l 
07 - Zoznámenia 
08 - Rozličné 

01-

e Kúpim známky Slovenska 
na listoch a nnmaamc1a.cn. 

samos-tatne. Tel.: 776 
775 275. 

02- PREDAJ 

e Predám zánovné detské 
čižmy č. 14 - 17 viac párov. 
Tel.: 777 719. 
e Predám nový mraziaci pult 
120 l. Tel.: 779 761. 
e Predám lacno fikus - 150 
cm. Toman. P. Horova 1. 
e Predám nábytok. Tel.: 779 
127. 
• Predám detské concordy č. 

.. 

19,5 - 20 za 150 Kčs a 3 
detské pulóvre asi na 4 roky 
po 50 Kčs. Tel.: 776 093. 
e Predám počítač Didaktik M .. 
v záruke. Cena 2600,- Kčs. 

Harcula. Bukovčana 13, 
D.N.Ves. 
e Predám dvere a pletací 
stroj Dopleta. tel.: 776 563. 
e Predám slov. kožuch 

č. 48 - 50, dámske 
čižmy so širokou sárou č. 5,5 
- čierne. Tel. 776 093. 
e Predám hlboký kočík 

Liberta - exkluzív - sivý, vefmi 
zachovalý. E. Šipláková, š. 
Králika 4/30 DNV. 
e Predám pekný detský 
nánožník <fusak). plienky a 
oblečenie pre diefa do 2 
rokov. Tel.: 775 490. 

• Hfadám prácu do 16.00 hod. 
Mám SOU spoločenského 
stravovania s maturitou. Tel.: 
776 093. 

eVykonávam čalúnické práce. 
Tel.: 778 7111 alebo 763 

6 

J. Smreka 18, DNV sídlisko Podhorské 
tel.: 778 475 

sobota: 
15.00 - 18.00 
g,oo _ 12.oo 

na Charkovskej ul. 
železničnej trati na 

začiatku Kostolného) 
otvorené 

utorok: 8.00 
- 12.00 

streda: 11.00 
- 15.00 

štvrtok: 8.00 
- 12.00 

piatok: 11.00 
- 15.30 

sobota: 8.00 
- 12.00 

Rýchla nákladná doprava 

SENDY TRANS 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

493. 
e ECOMA servis - čistenie 
kobercov - a kvalitne 
technikou CLARK. Tel.: 775 
268 po 16 hod .. 236 916 po 
celý deň. 
e Oprava a šitie odevov, 
Grófová Marta. lstrijská 11. 
Po-pia: 9 - 16.00 hod. Tel.: 
778 353. 

Zhotovujem videozáznam 
udalostí. Tel.: 775 

391. 

bojlerov. Tel.: 339 527, 220 
005. 
e kvalitné 
maliarske a natieračské 

práce. Tel.: 711 864 - večer. 
e Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 
07/777 095. 
e TV servis BALAž poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. Nahla
sovanie opráv po 17.00 hod. 

05- BYTY 

e Kúpim garzónku, 1-izbový 
byt v DNV, alebo zoberiem do 
prenájmu. Tel.: 776 053. 
e Vymením 1 - izbový štátny 
byt v DNV za 2-3 izbový, 
najradšej v štvrtom obvode. 
Tel.: 776 929. 
e Vymením 1-izbový štátny 

aj10.oo - 12.oo 

ISTI< IA 
Bukovčana 6 

• rl~··~"-"' 

• • a pánske pu-
lóvre a svetre 

po-pia: 14.00 
- 18.00 

sobota: 9.00 
- 12.00 

byt v DNV za 2-3 
Najradšej v IV. obvode. Tel.: 
776 929. 

Vymením nový 
družstevný v Košiciach za 

v Bratislave a okolí. Tel.: 
778 653. 

starý dom (aspoň 3-
izbovýl. Trojizbový k dis-
pozícii. Tel. 775 749. 
e Predám súrne štvorizbový 
rodinný dom so záhradou. Po
zrief možno celý deň. Cena 
podfa dohody. Tel.: 779 379. 

e Darujem nie čistokrvné 
Tel.: 778 698. 

e telesne 
tihnutú - z1aci 
Mokrohájska 1. hfadajú 

5 dňovú do 
Informácie na tel. 

č. 763 913. 

/rovnakej 
cenove však 
FARBY NA . 
/možno možno žehhf -
farby 

2290,-

0219 - suchá. držadlo zatvorené, 
- ETA 0220 - suchá. držadlo otvorené. čierna 
-ETA 0271-

{2 ks 

7 
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1M 1:11 ;t·f3: t·1'l·) ;J s Mariánom Zednikovičom o tom. že v Disney-Lande na 
zámok nepolezie. 

Nikdy som ho nevidela namosúreného. Vždy dobre naladený 
dokáže človeka dostaf do príjemnej pohody. Herec a umelecký 
šéf divadla KORZO 90 Marián Zednikovič je sympatický 
spoločník a pre novinára si nájde čas hoci aj hodinu pred 
skúškou v divadle. A to vás ešte skromne poprosí: "Nepočkali 
by ste chvífu, dajte si kávu. ja si len odbehnem kúpif topánky!?" 
No. povedzte. také obyčajné. pozemské problémy! Nuž, aj herci 
sú len fudia a dobré topánky nie sú na zahodenie. A tak 
pobavene prikývnem. Napokon. s tou kávou to je dobrý nápad. 

- "Predstavte si. nemali!" 

• "Čo?" 
- "Predsa topánky!" 

• "Tak sa teda dajme do 
toho rozhovoru. Keby ste 
mali čarovný prútik, čo 

by ste zmenili na 
Bratislave?" 

"Najprv by som si vyčaril tie 
topánky." (Smiech l. ·Ale teraz 
vážne. Co by som zmenil? Ved 
kde sa pozriete, tam je čo 

naprávaL." 

• "Aký je váš vzfah k 
nášmu mestu?" 

krajine. tak možno v iných by 
som dokázal žif len v 
myšlienkach. Ja som rodený 
Bratislavčan a mám svoje 
mesto rád." 

• "Chodievali ste ako 
rodený Bra~islavčan na
príklad na Devín alebo do 
jeho okolia?" 

vyliezol. Lenže vzápätí nás 
zatkli, pretože sme porušili 
zákaz. Ked sa tomu čudoval. 
povedal som mu: "Co sa 
čuduješ? Predpokladám, že 
keby som v Disney-Lande 
vyliezol na strechu zámku, tak 
by ma tiež nepochválili !?" 

Vyhradený čas na rozhovor sa 
minul. do divadelnej skúšky 
zostáva len chvífa, a to ešte na 
Mariána Zednikoviča čaká 
interview pre Prácu. Nuž, aj tak 
sa začína všedný deň herca. 
Od rána na plné obrátky ... 

- Prosím fa! - pohorš~e sa 1 
Ved ak sa dobre pamätám. u;t 
tristotisíc. 

- Dostal, ale vieš, ja by som 
aby moju dcéru lúbil... 

DEVínsky 
· EXpres 

informačno-inzertnÝ. 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

• Na lesnej lúke stretne 
je;tibaba mladého švárneho 
hovorí mu:- Mládenček, Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
tri telania. keď sa teraz pôjdetll--;__----------=:..!:..=..:::..::.=..:....:=.!:.=....:....:::..::.::.=--=--.:..:.:::=..=-.::...:....:.;_..:.:.:...;_..:..!~~~----=~------=---~:-:-:-:--
mnou do kríkov pomilovaf. 8.12.1992 Ročník: ll. Číslo: 23. Cena: 4 Kčs 
Ked bolo po všetkom, čaká 
splnenie ;telaní. Baba sa 
Taký velký, a stále ešte 
rozprávky? Vá ie ní 

~ieaeelia. 
Blíži sa koniec jedného. 

začiatok iného roka. 
Obyčajne zvykneme bilanco
vaf. dávaf si predsavzatia. 
My. "krehkí" Arudia. skutočne 
potrebuj me ., dzníky. Ako 
by kaž emohol byf 
sviatočný by každý 

[ deň s trebovali 
hodnotif oduíy minulé. 
pripravoval sa na tie pred 
nami. 

nakrivo ... mnohým slúži 
ako dobrá výhovorka. 

Predstavme si. že by sme 
slávili vefkosf vlastného 
ducha. Kofko by bolo 
skromných osláv? 

Koláčmi a pečenými 
kačicami však napcháme 
bruchá, zalejeme dobrým 
pivom. či vínkom. defom 
nadelíme salónky ... 

A bude po Vianociach. 
Ešte výstrely silvestrovskej 

·noci... A do nového roka 
vykročia z našich príbytkov 
úplne noví rudia. plní 
predsavzatí... 

Prepáčte. 
Skutočne Vám želám 

-

"Viete. človek si asi vekom 
uvedomuje, aké potrebné je byf 
príslušníkom niečoho, niekam 
patrif. Ja mám Bratislavu rád, 
určite by som nebol ani dobrým 
emigrantom." 

"Devín bolo miesto, kam som 
ochotne a rád absolvoval 
školské výlety. Naposledy som 
tam bol nedávno s priaterom z 
Ameriky, ktorý chcel svojim 
defom ukázaf. kadia ako 
chlapec chodieval na hrad 
strmejšou cestou. Márne som 
mu vysvetľoval. že hrad sa 
renovuje a tá cesta je uzavretá. 
Napokon tam s defmi aj tak 

1 2 3 4 5 6 
llll~llliiil~~~lil~~~~~~~~~~~~!~~~~ '~o~N~~už, zvyk je vraj železná ra. Aj pre fajčiarov. aj 

tých. . čo pozerajú 

príjemné sviatky a pohodu. 
Takú ozajstnú. 

• "Neinšpiroval vás ani 
pracovný pobyt na 
Verkonočných ostrovoch, 
aby ste sa zamysleli, či 

by sa predsa len nedalo 
inde a inak žif?" 

"Nie. Napríklad život na 
Vefkonočných ostrovoch je 
neporovnatefný s našim. Nie 
preto, že rudia by tam boli 

Al Zábava - majúca farbu 
hy - peňažná poukážka. 
Nerast - jazda po anglic 
začiatok dňa. Cl Stará 
miera - hora v Špani 
zhotovil šitím - ŠPZr 
stejova. Dl lenské 
oznámte úradom - ŠPZ 
bora. El Kornélia po 

. necivilizovaní, práve naopak. 
vynikajú vefkou kultúrnosfou. Sú 
však poznačení tým, že sú 
odkázaní sami na seba. Ich 
život by som prirovnal k životu 
horolezcov. Ale tak ako v tejto 

- privedie do spánku -
kenelového uhlia. Fl 
ženské meno - ukaz 
zámeno - postupne uro 
Jedna po nemecky - :.::1----------..:.-----
slovce pohrozenia - liaf fom i dospelým - vlastne všetkým. Vážme si ich -
anglicky. Hl Všetok e pracovité ruky - čím ďalej, tým viac. 

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firmak· ··· · ···· ····· ······ ··· 

Ulica: , 

Miesto: 

Dátum: ... 
PSC ... 

chorvátsky - štvrtá 
tajničky - lyže (zriedk.l. 
ZVISLE: 
1l Začiatok tajničky. 
Chemická značka r 
dajú za pravdu. 3l Kon 
tajničky - český súh 

podpis !Pečiatka) predplatiteiä . 

Les - kopa slamy. 7) 
trezalkovitá rastlina 
8l Tretia časf taj 
znoj. 9l Sólové p 

pracujú motykou. 10l C~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiÍII 
tyčová ocer. 11) 

Na konci roka vylo~eme troch predpatitefov o za'-'ímavé ceny. 

Cena jedného čísla : 2,50 Kčs 

zámeno - čistina po česky ..... iaiilll :::::::: 
Druhá časf tajničkJ. 

'.l 

Pomôcky: El Kolm. GJ Pour. 
.Aiins. ' Cena časopisu je vrátane doručenia. 

vestrovských príbehov 

• Príhovor starostu 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

DEVínsky EXpres - dvojtý;tdenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 • Zamyslenie 111 
• Z Vašich príspevkov 
:• Ponuka spoločensko 
·kultúrnych podujatí na 

Bratislava, Kalištná 9. tel. 775 275. Nevy;tiadané rukopisy a fotografie redakc ia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava. Kalištná 
- osobne: v priestoroch obchod a slu;tby DEVEX. Krasnoarmejcov 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uz6vierka t'ísla: 
štvrtok ka;tdý párny tý;tdeň v mesiaci. Vychádza v piatok katdý nepárny tý;tdeň v mesiaci. Cena 2,50 Kčs. Vytlačil: ROWACO, nábr. · rí~~~~~~-iiil 

Verejné zhromaždenie 
V pondelok 23.11. bolo v našej mestskej časti verejné 

zhromaždenie občanov. Vo vefkej sále lstracentra sa 
zišlo 60 občanov, z toho 23 bolo funkcionárov. V úvode 
stretnutia sa občania dozvedeli o plnení úloh miestneho 
zastupiterstva a informáciu o výhfadovom programe 
rozvoja Devínskej. V druhej časti odpovedali volení 
zástupcovia a predstavitelia obce na otázky občanov. 

Priestorovo by sme 
nezvládli zverejniť všetky 
otázky i odpovede. Na
oniec. kto chcel. prišiel. 
Máme však pestrú paletu 
tém pre budúce čísla. 

obyvaterov. Korene ne-
áujmu sú kdesi inde. 

Na jednej strane ich 
možno hradať v pred
revratovom vplyve úradov 
na občanov. na druhej v 
otvorených a nedorieše
ných celospoločenských 
problémoch. 

Med~i najpálčivejšie 
problémy pociťované 

Vianoce plné rodinného 
šfastia, pokoja, lásky a 
viery vo vífazstve 
rudskej dobroty a 
rozumu 

Vám úprimne 
želá redakcia 

zlé. často neriešiterné pro
blémy v spolužití. málo 
príležitostí na stretávanie 
sa občanov. spoznávanie a 
zároveň nachádzanie rie
šení. nedostatočné postihy 
občanov neplniacich si 
základné povinnosti. vy
soký stupeň anonymity 
najmä na sídliskách. čím 
zanikol kontrolný me-
chanizmus a celý rad 
konkrétnych problémov. 
ktoré bude treba riešif. 

vera sťažností odznelo 
na adresu detí a mládeže. 
Na zhromaždenie však 
neprišiel ani jeden z 
riaditerov škôl. 
Ako teda problémy riešif? 
Aký postup zvoliť? Re
presívny alebo? Ako 
naznačil starosta našej 

l 
L 

Svobodu 20. 811 02 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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Malý záujem o veci 
verejné dokumentuje už 
účasť na stretnutí. Nie cel
om súhlasíme s nedo
tatočnou informovanosťou. 
Podra nášho odhadu o 
verejnom zhromaždení sa 
dozvedelo aspoň 2000 

občanmi patrí nedosta
točná informovanosť (kde 
všade sú však pramene?>. pokračovanie na 2 strane 

----~~~----~~----------------------~======~ 
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dokončenie z prvej strany 
mestskej časti. zvolili 
prevýchovu. Držaf 
tejto humánnej vofbe 
nepomôže. Neriešiternou 
zatiar zostáva otázka ako 
primäf inteli-
gentných k 
spolupráci. 

Aby to skutočne nebola 
o niekorko rokov 
tomu môžu 
konkrétne 
z nich je sa 
myšlienka projektu mládež
níckych klubov. ale aj 
pripravovaný klub. či izba 
poslancov na ul. M. Ma-

Nachádzame sa 
nad čo sme 
novú a vývojové 

Napriek tomu, ie 
retrospektívu. 

Miernejší záujem o veci 
verejné je daný do istej 
miery novou situáciou. v 
ktorej je jasné cítif predo
všetkým starostlivost o 
zabezpečenie 
riešenie osobných 
a možno. že je aj 
dlhodobejším trendom pre
nechávania riešenia pro
blémov na volených zástup
cov. V Devínskej ·Novej Vsi 
tomu nasvedčuje velký 
rozdiel medzi nízkou aktivitou 
politických strán a hnutí a 
pomerne vysokou účasfou pri 
volbách do zákonodarných 
zborov. 

Jedným zo 
ciefov samosprávy 
vytvorenie optimálnych štruk
túr je orgánov. Priamo v 
komunálnych vofbách zvolení 
starosta a poslanci 
Miestneho zastupitelstva boli 
doplnení sústavou kontrol-
ných. poradných 
a s 
vymedzenou a 
zodpovednosfou. Túto sú
stavu dnes tvoria: 

- miestna rada 
- komisia miestneho za-

stupiterstva 
- poradcovia starostu 
- miestny kontrolór 
- miestny úrad 
- útvar architekta. 

Vytvorenie ďalších orgá
nov predpokladám len v 
prípade presunu kompetencií 
zo štátnej správy alebo pri 
novom územnom usporiadaní. 
Pre zabezpečenie úloh boli 
zriadené miestne 
organizácie: 

ISTRA CENTRUM 
detské 

Ich ďalší osud vefmi 
závislý od schopností ich 
vedúcich a potrieb mestskej 
časti. 

Vytváranie zdravého 
stredia bolo silne 

našej 
ani ne

siahodlho 
Ponúkame 

na informovanosť 

je ked 
nemáva šat

cestuje ďaleko. 

Bolestné je 
sme nezanechali 

po sebe v 

Podef si 
čas 

Riešiť 
otázok musíme '"'uu•u'" 

A nielen 
vence večer. 

P.KRUG 

prvého volebného obdobia samosprávy. Je to čas, kedy Silil treba 
to a na základe toho skorigovaf svoje predsavzatia • .Je potrebné 

Vés našich voličov. 
hodnotitelia terajšieho stavu ste Vy - naši voliči, dovorte mi krátku osobnli 

niektorých 
predstavitefov 
telovýchovnej 
úzko sledujú len čisto osobné 
ciele a konajú v rozpore so 
záujmami mestskej časti. 
Mrzí ma to tým viac. že 
možné následky ponesú naši 
športovci a mládež. 

o Mnohé rozvojové 
vážne rozvojové programy sú 

sa brzdené momentálnym 

stavom. keď 
časf len 

mestský majetok. 
situácia do značnej miery 
blokovaná najmä v oblasti 

tak prepotrebných 

stupnosf 
nasledovne: 

je 

obchod a 

na 
po

plánovaná 

- favá strana Kolónie 
- lstrijská ulica 

strana Kolónie 

- ostatné ulice. 
Vďaka 

podarilo sa 
prácam na 
mestskej 
zámer 
bol 
nášho 
Priebežne sú 
znečisfovatelia 

výstavbe 
odpadu a 

sparovne 
hranice 
územia. 

postihovaní 
vodných 
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tokov a verejných 
stiev. čo je vďaka 
schváleným všeobecným zá-

nariadeniam. 
Pre pomoc 

sociálnym, 
školským zariadeniam 
poskytované finančné 
striedky z na to 
fondov. Individuálna pomoc 
sociálne slabším rodinám a 
jednotlivcom. prestárlym a 
chorým spoluobčanom i na 
preklenutie situácie 
bola formou 

Formou príspevkov z 
rozpočtových prostriedkov. 
príp. z fondov boli pod
porované športové a iné 
dobrovolné organizácie. 

Smutné je konštatovanie, 
že poskytovanie príspevkov 
telovýchovnej jednote a 
futbalovému oddielu i 
karate bolo zastavené z 
dôvodu konania ich zá-
stupcov proti 
mestskej časti. 
športovci musia sami zvážit 
akých zástupcov chcú maf v 
čele so všetkými dôsledkami. 

V podnikatefskej oblasti sa 
samospráva obmedzila na 
vytváranie podmienok 
rozvoj individuálnych 
nikatelov a spoločností. 
Vlastná podníkatelská čin
nosf je zatiar obmedzená 

nedostatkom 
stried kov. 

jeme 
rozvoja 
nov. postihovanie 

pro-

níkov. narúšaterov 
prostredia. ochranu prírod-

samotnej 
a tiež posilnenie 

príjmovej časti rozpočtu. 

našom 
usmernení 

ne
ktorí 

riešil 
na 

účet ostatných občanov. 
susedov a nezriedka i členov 

rodiny. Som 

... odpustite rebelom." lebo 
doterajšie slová boli 

ČO 

i to málo fudí, ČO na 
pohovoroch s poslancami -
šachovom turnaji starostu, 
ked použil ako útočné 
figúrky architektúru. výstavbu 
a ekológiu. Na týchto 
parketách je skutočne hra 
čistá. otvorená a mohla 
skončif len a len matom 
protivníka. 

tahy obyvaterov starej a 
novej MC však volili !bez 
réžie) inú stratégiu boja. Ich 
otázky boli konkrétne, matové 
bez odpovede, alebo len 
slabou obhajobou o 
humanite a zaneprázdnení 
poslancov. Samotná réžia 
pohovorov, úbohá. bez 
znalostí problematiky 
výstavby a ekológie (vraj 
predseda komisie), kde aspoň 
tá mala udržaf útočné 
starostu čisté. Tieto 
na šachovnici 
nečakali ani poslanci a 
polícia z ulity. keď zasa 
"Konštruktívne" zasahovali do 
riešenia problémov sídlisk, ale 
i starej časti. Diplomatická 

reč mestského poslanca 
trocha pootvorila stránku 
pravdy o čistote medzi
íudských vzfahov, 
bania sa riešif i tieto 
menovite. ale ani tu 
nezastal ani jeden 
za dopis starostu zo 
Záhorskej Bystrice. Niekofko 

slov pána poslanca k 
miestnej kultúre mohlo ne
zainteresovaného presvedčif 
o tom, že je nulová !mimo 
Chorvátov), bez ekonomických 
výsledkov. len dotovaná. 
Dajte objekty do ekono
mického prenájmu a bude 
aj kultúra aj príjem <za-

So záujmom sme si 
prečítali váš článok v Devexe 
~ aktuálnym otázkam plnenia 
uloh ~iestneho zastupitefstva 
'! .~?ev1nskej Novej Vsi. Vaša 
IniCiatíva podnietila aj náš klub 
Poslancov SDl, aby sa hlbšie 
~amysl~li nad spoločnými 
u!oham1 a možnosfami ďal
~eho zlepšovania činnosti 

Z. Osobne som rád že 
redakci~ uverejnila doplnok 

11
nQ. Jana žatku, ktorým 
t(Jadril názor poslancov za 

DH na dobrú 
v_šetkých poslancov v 
nbešenia vecných problémov 
o čanov MC. 
uk. čo zlepšova{. ako to 

azalo aj posledné 
Zhromaždenie občanov. 

viažte si kultúru zmluvne). 
Mnohé na 
šachovnici 

radnice. 
Plánová rekonštrukcia 

dvora vedia 
do 
ko rk o 
urýchlite 
Podnikajte! Riešte konečne 
život na sídliskách. i sídlisku 
Stred, Novosel je tu i na to. 

našiel formu ako donútif 
nájomné. resp. 

vysfahoval 
nemu urbáru 

Miest
za 

dedov? 
neprinesú nič 

ani športe. Zrušte 
s Jednotou. 
k poriadku, 

zavazné nariadenie. 
mala väčšiu 

na 
turnaja . viem. 

si povedia - sme dali 
a čo my na sídlisku 

alebo v starej obci. budeme 
čakaf až vaša HUMANITA 
vychová, alebo skutočne 
nastúpime do 

Verím. že v 
Slovenskej republike, 
dni začneme onedlho. 
splnia sa 

domov, sídlisk. 
časti a vlasti. 

Do roku 1993 prajem 

obce, sídlisk 

sú 

som 
čo 

chce 

Prosili 
sme však našich občanov. 

zvažovali naše reálne 
ich po

z hfadiska finan-

reálna po-
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Overa radšej som s 
Vami konzultoval osobne. Ten 
záujem som mal už o prvom 
"zamyslení". 

Požiadal som Vás o 
kontakt prostredníctvom no
vín. 

a 
potvrdila. že si vážim sám 
seba. a moje slovo je 
SLOVOM. Nechcem argu
mentovaf novinárskou etikou, 
alebo nariadeniami 
o povinnosti mlčaf o autorovi. 
ak si tak želá. 

Vaše zamyslenie 111. 
uveremuJem. tentokrát s 
výhradami voči štylizácii. Iste 
po konzultácii by Vaše 

111. inak vyzeralo. 
účinok docielilo. 

i jeho 
novín veci 
posúvaf to sa 
snažím. Snažím sa však aj o 
istú úroveň v medziach. 

spektrum je rôzne. 
Nepíšeme jednotlivcom, ani 
pre jednotlivcov. Text 
príspevku by mal byf zro

každému. V prípade, 
že vydavater autora pozná. 
môže konzultova(. upravovaf s 
jeho súhlasom. alebo za-
mietnuf. Váš je 

Ak vaše slová 
neboli opodstatnené <Za-

l, lll 
aspoň v istej miere. nebol by 
som ich uverejnil a boli ste 
sa hnevali iba sám. Po 
uverejnení sa "hnevali" možno 
viacerí. ale... najmä Za-

Podfa posledných štatistik sa 
najdlhšie dožívajú Japonci. 
sa tu dožívajú priemerne 82,5 
roka. zatiar čo muži 76.2 roka. 

Druhou krajinou, kde 
dožívajú 
81.5 roka - je 
za ním nasleduje Sv:'lil"ii<>r<,kn 

verejnom zhromaždení, 
k oj ili 
poslancov a 
miestnej radnice 
tiesni. 

Ten balík 
aj taká 
pospolitosf. 
Nová Ves 

ste s ním 
ak to zoberieme z 
ného hradiska. Vás 

Len o 
prosím, venujte 
mieru času Vášmu 
akú mieru výsledku 
kávate. ludovo 
povedal, že 
zájdeme. 

Mrzí ma. 
mus im 

takto. Ovefa radšej 
Vami konzultoval 
by to pre občanov 
Nehlásim 

SLOVOM. 
zostane 

telefonickú 
a 

ospravedlňuje za 
súkromné rozhovory 

mužov je na 
Island so 7 5.4 roka. 
Grécko so 7 4,3 roka. 

Najväčšiu pôrodnosf 
má Rwanda. kde každá 
má priemerne 8,3 deti. 

stotisíc 
najväčši počet samovrážd 
Maďarsko - 38.2 na 
osôb. 

ePredám akvárium 2401. 1.500.-Kčs 

•Predám sedaciu 
Cena 14.000,-Kčs 

zelenej farby 



Slavomíra Vrábfová 

V klube dôchodcov oslávili 
narodeniny: 
7.11. -Marta u•·all!~aloviiii 
16.11.- Dezider Schrek 

Jubilantom blahoželáme. 

Stanislav Paicnll~rel( 
Ján Vlllilšič 

obce. 

lstracentrum v 
uskutoční 

20.12.1992 
koncert názvom 

Vianoce s lstracentrom 
vo verkej sále na 

Do krásnej vianočnej 
rôzne súbory s programom 

vianočnej atmosfére. 
Predstaví sa 
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Celovečerné predstavenia: 

NEZABUDNiTE 
Meniny r mesiaci 
december oslária: 

4.12. - Blilrbora, 5.12. - Oto, 
6.12. Miln!IIIÍIŠ, 7.12. 
Ambl'cu:. 8.12. - Marina. la.12. -
lzabellil, 10.12. - Rlild!IÍI:z, 11.12. 
- Hilda. 12.12. - Otilia, '1~.12. -
Luoia, 114.12. Brani&lmvD, 
Bronislava, 15.12. - Ivica, 
1115.12. Albína, 17.12. 
Kornélia, 16.12. Sláva, 
19.12. Judita, 20.12. -
Da~marlil, 21.12. - llohdan. 
22.12. Adela, 23.12. 
Nadeidllll, 24.12. - Adam a 
Eva, Štedrj deií, 25.12. - 1. 
sviatok vianočný, 2115.12. -
Štefan, 2. sviatok 
vianočný, 27.12. - Filoména, 
28.12. - lvmma, Ivona, 29.12. -
Milluha, 30.12. - DIÍivid, 31.12. 
- Sihrester 

Blahoželáme 

vo štvrtok. sobotu o 19.45 hod. v nedefu o 17.15 a 19,45 hod. 

5.-6.12. HARLEY DAVIDSON 
MALBORO MAN USA MP 10,- Kčs 

10.12. JAZDCOM USA MP 12.- Kčs 
12.-13.12. UNIVERZÁLNY VOJAK USA MN 14,- Kčs 
19.-20.-12. KAMARAD DO DEŠTE: CES MP 14.- Kčs 
25.-27.112.- 17,15 a 19,45 -piatok a nedera 

BATMAN SA VRACIA ll. USA MP 14,- Kčs 
26.12. - 17.15 a 19,45 -sobota 

TOM A JERRY USA MP 12,- Kčs 
30.12. a 1.1.93- 17,15 a 19.45 -streda a piatok 

ZHUBNÁ VÁŠEŇ USA MP 10,- Kčs 

v 
5.12. 
12.12. 
19.12. 
26.12. 

- HOOK USA 12.- Kčs 
- fAH JAZDCOM USA 12.- Kčs 
- VOTRELEC 3 USA 16,- Kčs 
- TOM A JERRY USA 12.- Kčs 

Detské pr•edS1IilliV~enua: 
v nedefu o 15,15 
6.12. 
13.12. 
20.12. 
27.12. 

SYROVA LÚPEŽ Ces. 
- ZVIERATKA A LUPICI Špan. 

5.- Kčs 
5.- Kčs 

- SLONIATKO PoL 5.- Kčs 
- RUŽOVA BARBORKA Ces. 5,- Kčs 

poďakovaf 
vo vašich novinách 

všetkým spon
zorom za materiálnu a 
finančnú pomoc. ktorú 
poskytli na zorgani-
zovanie rekreačno-
spoznáV?Cieho pobytu 
členov Unie nevidiacich 
Slovenska a ich ro
dinných príslušníkov. 
Ďakujeme sponzorom: 

Tel.: 775 104 

reštaurácia 
R & F na štadióne a 
Devínskemu Expresu. 
Tešíme sa. že aj v 
budúcnosti ochotne po
môžete pri poriadaní 
podobných akcií, za čo 
vopred ďakujeme. 

Beata 
predseda Únie nevidia

cich a slabozrakých 
Slovenska 

1) Zimnú údržbu verejných 
priestranstiev a zjazdnosf 
vozoviek okrem chodníkov 
zabezpečuje podla osobitného 
programu organizácia po':'erená 
hlavným mestom. pnpadne 
mestskou častou. ktorá vy
konáva podla potreby posy
panie a odvoz snehu, predno
stne sa zabezpečuje zjazdnosf 
hlavných križovatiek. výpado
vých ciest frekventovaných ulíc 
s premávkou hromadných do
pravných prostnedkov a 
prechodov pre chodcov. 
::;nen oavazaJu na sKiaat~.y 

určené Magistrátom hlavného 
mesta SR Bratislavy alebo 
Miestnym úradom mestskej 
časti. vlastníci aj správcovia 
nehnutefností a verejných prie
stranstiev sú povinní odviesf 
sneh na určené skládky. 
a) schodnosf chodníkov je 
povinný zabezpeči{ vlastník 
(správca alebo užívate! - dalej 
správca) prilahlej nehnutelnosti. 
Chodník hraničí s nehnu
tefnosfou aj vtedy, ked je medzi 
ním a nehnutelnosfou pruh 

Kasér v poldadni 
Problémy s nákupom vianočných 
darčekov nebude maf neznámy 
kasár, ktorý navštívil pokladňu v 
podniku BAZ. Rozhodol sa, že tam 
urobí inventúru, preto sa tam 
násilne vlámal a odniesol priručnú 
pokladnicu. v ktorej bolo najmenej 
24.500 korún a bez stopy zmizol. 

v kurze 
je letná sezóna za nami. 

záujem o pobyt na chatách 
neutícha. Hlavne zo strany 
dlhoprstých návštevníkov. ktorí sa 
tam nechodia rekreovaf, ale 
naopak. Presvedčil sa o tom 72-
ročný občan. ktorý má záhradnú 
chatu v záhradkárskej osade v 

i 
Bralislavy zmiešanych dru,tsliev dospelých r. 
1992: 

1. Právnik ·c· 5 5 o 22:3 10 
l!. lO!! llninuh liná liu 

5 4 1 16:9 8 
3. Medik 5 3 2 13:12 6 
4. Televízia 5 1 4 10:15 2 
5. Priemstav 'B' 5 1 6:18 2 
6. Banka ·a· 5 1 7:17 2 

Slovan Modra - Devínska Nová Ves 5,5 : 0,5 
Devínska Nová Ves - ŠK Sokol Hlohovec 

2,5: 3,5 
Doprastav ·a· -Devínska Nová Ves 5 : 1 
Lokomoliva 2os Trnava - Devínska Nová Ves 

4 : 2 

pozemku slúžiaci 1nym. ako 
komunikačným účelom. Neroz
hoduje tiež. či je takýmto 
pruhom pozemku rozdelený i 
samotný chodník. Za chodník sa 
považujú tiež schody alebo 
cesta upravená v podobe 

schodov. Pri pochybnostiach. 
komu náleží čistif určité miesto 
rozhodne starosta mestskej 
časti. 
bJ Chodníky je nutné čistif po 
celej šírke, pokia! ich oddelenie 
od vozovky alebo komunikácie 
je zretelne výškovo alebo 
vodorovne označené. Na mies
tach. kde chodník vyznačený 
nie je, treba čistif pruh šírky 1,5 
m priliehajúci k nehnutelnosti. 

Devínskej Novej Vsi. Tomuto 
neznámy zlodej odcudzil 9 kusov 
šesfmetrových vodovodných 
trubiek a poškodil zariadenie. 
Na svojej chate pri železnici 
prichytil vo večerných hodinách 
44-ročný majitel 44-ročnú ženu, 
ktorá sa tam v spoločnosti svojho 
komplica násilne vlámala. 
Vandalsky mu poškodili vnútorné 
zariadenie a porozbíjali okná. 
Komplic z miesta ušiel, no ženu 
majitel predviedol na policajný 
útvar. 

Chystá Jeiišk111? 
Na vianočné darč.eky 
pravdepodobne myslí neznamy 
páchate[, ktorý v BAZ-ke z 

Za našich body získali: 

VERNER Róbert 
BALOG Marlin 2 
JURčAK Branislav 1 
HORVÁTH Karol 1 

Slubne sa vyvijajúce zápasy s Hlohovcom a 
Trnavou nedokázalo naše neskúsené velmi 
mladé družstvo dotiahnu![ 
do vifazného konca. 

l. kola: KOVOŠROT 'B' - BAZ ONV 12:5 
2. kola: BAZ ONV - BRITANIC 4:4 
3. kolo: ŠDK CENTRUM - BAZ ONV 8:12 
4. kolo: BAZ ONV - DOMINIK PALMA 7:9 
5. kolo: DYNAMO RAČA - BAZ ONV 10:1 
6. kolo: ESPO 'A'- BAZ ONV 23:5 
7. kolo: BAZ ONV - TRNÁVKA 3:10 
8. kolo: ALBIÓN D. HONY - BAZ ONV 8:9 

mi 
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cl schodnosf chodníkov sú 
povinní udržiava{ v čase 
prevádzkovej doby i prevádz
kovatelia obchodov, služieb. 
hotelov. reštauračných a pohos
tinných zariadení a podobne (pri 
rozostavaných stavbách 
stavebné organizácie), hoci nie 
sú vlastníkmi (správcami alebo 
užívatelmil prifahlej nehnu
tefnosti. 
dl chodníky treba zbavovaf 
snehu a v prípade námrazy aj 
viackrát za deň, a to v celej 
šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa 
na okraj vozovky do hromád. 
pričom správca nesmie 
zatarasif vpusty kanalizácie. 
aby sa v prípade odmäku 
zabP.znei':il odtok vodv. Pri 
tvorení poladovice musí správca 
chodníky posýpaf inertným 
materiálom (piesok, drvina) a nie 
chemicky 
el ak napadne sneh v noci alebo 
ak sa v noci vytvorí námraza. 
musí správca chodníky očistif 
najneskôr do 06.00 hod., 
bezpečnú schodnosf mu~ 
zabezpečiť minimálne do 21,00 
hod. 
2) Pri väčších snehových alebo 
námrazových kalamitách, ked 
organizácia poverená zimnou 

výrobnej haly firmy Volkswagen z 
uzamknutej bedni odcudzil 4 
autorádiá typu Beta v hodnote 
20.700 Kčs a nepozorovane ich 
vyniesol z objektu. 

v ošíparni 
Speslrif si vianočný stôl chutnými 
klobáskami sa rozhodol neznámy 
hospodár. ktorý si dal málo 
námahy na to. aby vychoval prasa. 
Zvolil si jednoduchšiu cestu -
navštívil ošípareň polnohos
podárskeho družstva v Devíne. 
vyhliadol jedno prasa a toto nikým 
nevyrušovaný odniesol domov. 

Iii ušiel 
Aj bolo zamračené, všetky 
hviezdičky na nebi videl v noci 33-
ročný muž na ulici J. Jonáša. Toho 

1. BRINATIC 
2. ESPO 'A' 
3. DOMINIK PALMA 
4. SIBIRSKA 'B' 
5. DYNAMO RAČA 
6. TRNÁVKA 
7. KOVOŠROT 'B' 
8. ALBIÓN D.HONY 
9. BAZ DEV.N. VES 
10. IPOS 'B' 
11. ŠK CENTRUM 
12. BHC FARGO 

liluiii - ll. liivizia 

8 7 1 o 82:31 15 
8 5 3 o 7 4:35 13 
8 6 o 2 54:37 12 
8 4 2 2 42:34 1 o 
8 4 1 3 45:38 9 
8 3 2 3 43:36 8 
8 2 2 4 39:37 6 
8 3 o 5 39:47 6 
8 2 1 5 46:84 5 
8 2 1 5 34:73 5 
8 2 o 6 41:56 4 
8 o 1 7 31:62 1 

1. kolo: DP AUTOBUSY ONV - TEHELNt POLE 3:2 
2. kolo: HOK NIVY · DP AUTOBUSY ONV 7-5 
3. kolo: DP AUTOBUSY ONV - BAŽANTI 19-4 
4. kolo: PEGAS · DP AUTOBUSY ONV 4:9 
5. kolo: DEP AUTOBUSY ONV - SPORTCLUB 

6:4 
6. kolo: DP AUTOBUSY ONV - SUPERSTARS 

7:2 
7. kolo: volno 
8. kolo: OP AUTOBUSY ONV - ANJELI 10:5 

1. DEP AUTOBUSY DNS 
7 6 o 1 59:28 1 2 

2. ANJELI 7 45 O 3 37:32 8 
3. ZIEGEFELD 6 4 O 2 33:32 8 

údržbou by nestačila vlastnými 
silami a prostriedkami za
bezpeči! nevyhnutnú schodnosf 
a zjazdnosf verejných prie
stranstiev, môže starosta 
mestskej časti uložif právnickej 
alebo fyzickej osobe povinnos{ 
poskytnú! osobnú alebo vecnú 
pomoc. ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. Právnická 
alebo fyzická osoba. ktorá 
poskytla osobnú alebo vecnú 
pomoc, má právo na úhradu 
účelne vynaložených nákladov. 
Toto právo môže uplatni! do 3 
mesiacov od dňa zistenia 
nákladov najneskôr do 2 roj1.0v 
od ich vzniku na Miestnom 
úrade, inak toto právo zanikne. 
3) Pri od~tmňovaní H hromRdP.ní 
snehu musí správca dbaf na to. 
aby nezatarasil prechody cez 
jazdnú dráhu alebo príchody a 
vjazdy do budov, plochy 
potrebné na nakladanie a 
vykladanie tovaru, paliva. odvoz 
domového odpadu a pod. 
4J Odvoz snehu zhrnutého do 
hromád vykonáva organizácia 
poverená výkonom zimnej 
údržby. 

AK 

tam pri nákladnej rampe surovo 
zrazil na zem neznámy lúpežník, v 
dôsledku čoho padol na chodník a 
stratil okuliare. Toho využil zlodej a 
z vrecka mu odcudzil 1000 korún v 
hotovosti a z miesta šprintom 
ušiel. 

Zlodej v byte 
Nevítaného návštevníka vo 
svojom byte na ulici J. Jonáša 
č. 17 mala 34-ročná majiterka. 
Ten ju navštívil v čase jej 
neprítomnosti, no neprišiel 
vyvetraf byf, ale odcudzil 2 
rádiomagnetofóny, video
rekordér. 20 videokaziet a 
bez poďakovania zdupkal. 

JP 

4. SUPERSTARS 
5. SPORTCLUB 
6. HOK NIVY 
7. PEGAS 6 
8. TEHELNt POLE 

6 2 3 32:27 5 
9. DEMIJON 6 1 1 4 23:50 3 
10. BAlANTI 6 1 O 5 29:60 2 

Doru! 

1. kolo: BISCONTINI TEAM - BAZ ONV 4:10 
2. kolo: BAZ ONV - HANCOP '8' 2:11 
3. kolo: CAMEL - BAZ ONV 3:7 
4. kolo: RAČA · BAZ ONV 1:5 
5. kolo: BAZ ONV - ŠK SIBIRSKA 3:10 
6. kolo: HOSTINSKtHO - BAZ ONV 13:5 
7. kolo: BAZ ONV - LG DOPRASTAV 7:5 

1. ŠK SIBIRSKA 8 7 O 1 87:22 14 
2. HOSTINSKtHO 8 6 1 1 80:31 13 
3. HANCOP 'B' 7 4 1 2 56:24 9 
4. LG DOPRASTAV 7 4 O 3 68:32 8 
5. BAZ DEV.N.VES 7 4 O 3 39:4 7 8 
6. BISCONTINI TEAM 

7 3 o 4 46:38 6 
7. TEHELNÉ POLE 3 1 O 2 40:38 2 
8.ŠKRAčA 8 1 o 7 25:1442 
9. CAMEL 7 O O 7 16:91 O 

Liga žiakov ešte neprebieha. 



Nielen lapaji, ale často 

nedovolia ani iným. Policajné 
hliadky nemozu 
takmer ani o jednej z nočných 
služieb, že bola 
piatok 20.11. museli napomínaf 

Miestne zastupitefstvo mt~::.a::."'"'l 
časti Devínska Nová Ves 
§ 15 ods. 2, písm. al 
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste SR Bratislave. zneni 
neskorších predpisov uznieslo 
sa na svojom zasadnutí 
22.10.1992 tomto Všeobecne 
záväznom 

predajnej 
preqaji. 
2) Učelom tohto nariadenia je 
zabezpečenie 

a 

poskytovanie 
narušenia. 
3) Prevádzkárňou sa podfa 
tohoto 
priestor, v 

mene. 
zodpovednost za 
siahnutia zisku a za 
ustanovených 
živnostenskom podnikaní." 

na 
dobu v: 
al predajniach, v ktorých sa 
predávajú základné ~~•r""'"'n'''"' 
články 
najmä 
mäso. 7AII<>nin"' 
bl 

v ktorých sa 

dvoch rušitefov nočného 

pokoja, tretiemu vymeraf aj 
príslušnú blokovú pokutu. 

nie je jednoduché. Najmä 
sa na 
komunikáciách. 

týždni riešili hliadky 
naJma znečisfovanie príj-
azdových ciest na 
ulicu a ulice skládke 

a tabakové 

prevádzková 
sa povofuje u všetkých 
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Tehelní. 
O celej situácii bol infor-
movaný 
Miestneho úradu. 

orgán 

na Opletalovej ulici 
sa stali ostatnom čase 

terčom dlhoprstých návšte
vníkov. Najskôr sobotu 21.11. 
medzi jednou a druhou ho
dinou pristihla hliadka 
zlodejov, ktorí už mali na
mierené 

oznám if 
mestskej Devínska Nová 
Ves 3 pracovné 
9l Uzavretie 

tento súhlas je 
požiadaf aspoň dva týždne 
pred uzatvorením 

alebo 
uzatvorení predajne 

alebo prevádzkárne je 
podnikater zverejnif vo-
pred na alebo 
prevádzkárni a koniec 
uzavretia Miestnym 

alebo so 

značnej hodnoty. Hliadka ich 
zadržala, odzbrojila a odo
vzdala výjdazdovej 

dni neskôr, vo 
nad ránom, zadržala hliadka v 
tejto šestnásf
ročného chovanca výchov
ného ústavu z Ciech. 
Do tretice... tentokrát 11 

mäsiarstve zadržali pácha
tera. dostal chuf na 
mäso a mäsové výrobky, tiež 
na Opleta.lovej ulici. 

ktorá 
môže 

do 

Zb. o 
/živ-

hudobnú 
v Devínskej 

sme sa stretli znova - na v 
roku 1989 zavolali 

jubileum {18. november oslávila 
učitefke J. Zúbkovej položila 

je Javor. našu činnosf sme 
rozšírili do nového 

Dúbravka. Bolo treba 
škola zl!llčala 
1968. Učitelia 
dvoch 
dach w 

ktoré 
pracoviskom 

pre V ďalšom 
roku ste sa osamostatnili 

začlenené DNV do IV.
bratislavského obvo
ste rozšírili 

na 

ste 
znamenali ich vlu·ast ai 
1229. Podobne počet 

šiestich 

v 
riaditerstvo 

v tom čase sídlilo na 
ulici w Dúbravke. 
si ném priblíiif 

venované 
n:u:woje umelecko-
výchovnej inštitúcii? 

Po šesfnásfročnom 
sionálnom 

vefké úsilie na 

neskôr 
Pridelili nám 
schátralé 
Devínskej 
Lamači. 

rodiska. Váš vzfah 
", ...... , ..... kraju je asi vermi 

silný ••• 

sú 
toto všetko 

vo mne stále ako môj 
priestor, 

som sa narodil, 
je vo mne. 

dôchodku 

vo 

som uzatvárala bohatú 
bilanciu 10-ročného jubilea, 
netušila som, že sa 
činnosf náhle zmení. 

Pri príležitosti tvojho jubilea želám Ti do ďalšej tvorivej práce vera 
úspechov a pohody a samozrejme zdravie. 

o že 

- Nechali ste svojom 
srdci kúsok miesta aj pre 
Bratislavu? 

Do Devína som chodieval na 
ríbezfové vínko. Ja som taký 
tichý samotár turista a 

Ďakujem za rozhovor. 
Text a !oto PhDr. 

Nuž, to si iste želajú viacerí 
možno keď sa 
takéto verké 

pravidelne 
hrad Devín a je 

stretnutí fudí dobrej 



Vian()čný 
pr-íbe 

Môj strýko. asi pred 
päfdesiatimi rokmi. pracoval v 
cudzine. Jeho žena s defmi. 
ktoré museli chodif do školy, 
boli tu na Slovensku. 

Pred Vianocami, tam v 
cudzine. ochorel na žlčník a 
musel ísf do nemocnice. Bolo 
mu to jedno. Sviatky nemal 
nikdy rád. Prečo? 

Bol nesmierne pracovitý. 
Doma mal svoju dielňu, kde 
trávieval každú vofnú chvífu a 
stále niečo vyrábal alebo 
ooravoval. Na vefké sviatkv 
však nesmel pracovaf. 
Manželka mu to nedovolila. 
Musel sedief sviatočne 
oblečený pri stole. a to bolo 
pre neho na nevydržanie. 
Tváril sa celý deň zúfalo a raz 
z neho vyhŕkli neuvážené 
slová: "Bodaj tie sviatky čert 
zobral." 

Manželka. veriaca žena, sa 
zfakla a povedala: "Uvidíš. že 
fa Pán Boh za tieto slová 
potresce.· 

Vian o 
Už ich pomaly začneme 

zháňaf. kupovat Čím kraj
šie a drahšie. Nuž ako kto. 
Všetko je overa drahšie a 
ceny stále stúpajú. Bu
deme sa vedief aj 
uskromniť? 
Voľakedy ... 
Prostí rudia na dedine. ale 

aj chudoba v mestách 
nemohli dávaf deťom drahé 

dary. Ani hračky. Deti sa 
hrali s tým. čo našli doma. 
na dvore. v prírode. Alebo 
si hračky urobili samé. Keď 
sa našiel šikovný otec. 
dedko. vyrezal z dreva 
koníka. bábiku. mama ušila 
šatôčky. Aj sane zhoto
vovali otcovia. Ako darček 
niekedy poslúžilo niekofko 
orieškov. jablká, suché 
slivky. To boli pre deti 
lahôdky. Keď sa k tomu 
pridala čiapka alebo šatka. 
to už bola radosf preveliká. 
čo dávali na stromček? 

Čokoládu? Ach nie. tú 
mnohé deti ani nepoznali. 

Vtedy v cudzine sa mu pred 
Vianocami zdravotný stav už 
zlepšil tak. že ho pustili 
domov. aby nemusel sviatky 
strávif v nemocnici. Do mesta. 
kde mal byt pricestoval 
vlakom presne na Štedrý 
večer. Bola už tma. Byt našiel 
pravdaže prázdny, studený. 
bez jedla. Aby sa mohol 
zohria{. musel si najskôr 
narúbaf dreva. Zakúril a chcel 
si uvarif čaj. V byte však 
vody nebolo. Studňa bola na 
dvore. ale vodu mu nevydala. 
Bola zamrznutá. Musel nabraf 
snehu, roztopí{ ho vo vefkom 
hrnci na sporáku a tak studňu 
rozmrazif. Až potom si mohol 
uvarif čai. K nemu. oravda. 
nemal nič. A vtedy sa tento 
tvrdý muž rozplakal. Spomínal 
na Vianoce v rodinnom kruhu 
a trpko orutoval slová kliatby, 
ktoré kedysi vyriekol. 

Manželka ho zatiaf 
spomínala s defmi pod 
vyzdobeným stromčekom a 
netušila. že on sedi sám, 
opustený, bez večere. že sa 
splnila jej predpoveď o treste 
Božom. 

mt 

Stromček zdobili doma 
pečené medovníky, 
jabfčka. pozlátené orechy 
a papierové refaze. ktoré 
deti. s vefkou radosťou. 
vyrobili. Ani elektrické 
žiarovky neboli. Obyčajné 
sviečky na ňom žiarili a 
deťom sa videl aj takýto 
stromček prekrásny. často 
býval pod ním Betlehem a 
to malé jezuliatko bolo 
vlastne najkrajším 
darčekom. 

Vlastne naše vlastné deti 
sú tie najvzácnejšie dary. 
ktoré nám boli dané. 
Aspoň na Štedrý večer 
buďme k nim láskaví. 
Neponúkajme im iba 
televízor. Zahrajme sa s 
nimi. zaspievajme si. 
prečítajme rozprávku. 

Dajme im pocítif svoju 
lásku. Potrebujú ju, čakajú 
na ňu. 
Aby aj naše deti mali na 
Vianoce také krásne 
spomienky, ako ich máme 
my starší. 

mt 

vyhlási 
chlapček sebavedo
me. Pätnásfročný už 
povie: "Starý má 
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opäf čas pripravil 
vianočné sviatky. A opäť si 
možno povieme: Ako ten 
čas letí. - zasa máme 
Vianoce. 

Pokúsme sa však zme
niť svoj uhol pohradu a 
vnímať tento čas. ako nami 
pripravený čas. ako nami 
pripravené Vianoce. 

Vianoce sa totiž stali v 
modernej spoločnosti po
divnou romanticko-nostal-
gicko-konzumnou zále-
žitosťou. Spleť tradícií. 
zvykov. prázdninového od
dychu a hmotných dobrôt 
vytvÁrA rinjP.m ~viAtnf.nn~ti 

Ale to sú práve Vianoce 
pripravené obchodníkmi. 
náladami a plynutím času. 
Dobré na kúsok romantiky, 
dobré na kúsok nostalgie. 
primálo na sviatky, ktoré by 
nás posvätili. čiže skrásnili. 
Preto si kladiem otázku, či 
si ešte dokážeme Vianoce 
sami pripraviL 

Či dokážeme prehliad
núf tú ponúkanú ilúziu 
sviatkov pre konzumentov 
a načiahnuf sa za 
sviatkami skutočných rudi v 
celosti svojej existencie. 

Náš. azda momentálne 
najvnímavejší. majster slova 
Milan Rúfus to nazýva 
začutím toho. že niekde za 
každodenným lomozom 
ticho a jemne tiká rudská 
duša. Vo svojej vianočnej 
úvahe: "Štyri epištoly k 
rudom" spomína svoj zá
žitok na Strbskom plese. 

"Za suchej, tuhej zimy 
jazero zamrzlo a rad na 
jeho hladine bol pevný. 
čistý a priezračný ako sklo. 
Chodil som po ňom a díval 

Už v 3. čísle minulého roka 
ste písali. že na stole radnice 
je prvý projekt rakúskeho 
podnikatera Mosera na prie
myselný komplex a obytný 
súbor v Devínskej. Ba skôr. v 
druhom čísle iný juhoafrický 
podnikater ponúka prepojenie 
s Rakúskom mostom a 
kapitál až 170 miliónov 
rakúskych šilingov. O moste. 
či prepojení ste písali potom 
ešte raz. 

A koniec. 

občas celkom dobré 
nápady!" 
Dvadsafpäfročný: 

som sa. 
pod ním žije jazerná 
tichým. fascinujúcim živo
tom. Videl som tam dolu 
storočné kmene vyvrá
tených stromov a medzi ich 
konármi plávali ryby. Bola 
to zázračná hlbinná hudba 
pod radom. Chvíra. v ktorej 
prehovorila duša tohto 
večne tichého jazera." 

Vianočné sviatky básnik 
prirovnáva takémutc oka-

mihu. takémuto nazretiu 
pod povrch vecí a dejov. 
keď my uzrieme a za
čujeme seba samých. svoje 
miesto v živote. svoj domov 
a svoje sväté hodnoty. 

Pokus o takéto nazretie 
a začutie je našou 
prípravou na sviatky. 
Prajem nám všetkým, aby 
sme sa odvážili na takýto 
pokus aj v tomto meste. v 
tejto našej Devínskej Novej 
Vsi. 

Aby sa mohli naplniť 
slová. ktoré na Vianoce 
počujeme čítaf z evanjelia 
Jánovho: "Prišla milosť a 
pravda." (Ján 1, 17) 

Karol Moravčík. 
katolícky farár 

Zaujímalo by ma. a iste 
nielen ja som zvedavý, či 
spojenie so susedným 
Rakúskom mostom je utópia. 
alebo v tejto veci Radnica 
niečo podniká. 

Verím, že dnes je dosf 
schopných fudí. čo by vedeli 
zvládnuf aj takúto podni
katefskú úlohu. Nemusím 
hovorif, čo by to Devínskej. 
jej obyvateľom prinieslo. 
Prečo je však okolo tohoto 
ticho? 

"Poradím sa s otcom. 
A štyridsafročný? 
"Keby som sa ešte 
mohol spýtaf otca!" 

Keď sme boli s maminou a 
ocinom v Nice na 
zbadali sme. ako sa k nám 
priatersky približuje 
malinoviek. Predával síce 
malinovky, ale v ruke držal 
kartón a mal v ňom vofačo, 
čo sa peknúčko červenalo. 

Najprv sme nevedeli 
rozoznaf. Keď sa 
bližšie. uvideli sme, že je to 
vefké červené jabfčko na 
paličke. "Nech sa páči. 
seňora. vezmite .si toto 
červené jabrčko". 
chceš to jabfčko?". "No ... No 
áno." "Dobre." povedala ma
ma. "Prosím si 
ko." "Nech sa páči. 
seňorína." "Ďakuiem. mami." 

na mikulášsku nádielku 
O rok tomu bude už 50 

rokov, čo dostala Devínska 
Nová Ves mikulášsku nádielku. 
na akú tak skoro nezabudne. 
Rok 1944 bol v znamení 
častých amerických leteckých 
náletov na strednú časf Európy 
zo základní v Taliansku. Išlo 
predovšetkým o bombardovanie 
priemyselných centier s 
úmyslom oslabi( výrobu pre 
fašistickú armádu. Takmer 
denne v čase od 10-12 hod. 
preletovali ponad našim územím 
v značnej výške roje 
bombardovacích lietadiel sme
rujúcich cez Maďarsko na sever. 
Počas týchto preletov boli vždy 
vyhlasované letecké poplachy. 

Vtedy bola prerušená práca 
v závodoch a vyučovanie v 
školách. Vefmi časté bolo tiež 
bombardovanie neďalekej 
Viedne. No nebolo vynechané 
ani naše územie. Vefmi 
nálet bol v lete 1944 na 
Bratislavu. počas ktorého bol 
úplne zničený závod 
neďaleko bratislavského 
stavu. 

Po porážke hitlerovskej 
armády pri Stalingrade (dnešný 
Volgograd) sa v r. 1944 
predpokladala jej úplná 
porážka. Dalo sa čakaf. že 
letecké nálety budú smerovaf aj 
na ničenie rozhodujúcich miest 
ústupových ciest. Tak bol na 
jeseň 1944 zbombardovaný 
železničný uzol v Nových 
Zámkoch. Aj naša obec, kde sa 
nachádzal železničný most cez 
Moravu spájajúci Slovensko s 
vtedajšou Nemeckou ríšou. 
mohla takýto útok čakat 
Nasvedčovali tomu niekofké 
zhodené bomby blízko 
železničného mostu ako aj 
dreveného mostu cez Moravu 
budovaného pod dedinou. 

Už 26. júna 
. Odfahčovaní sa 

som a zároveň 
som začala 

Bolo vermi dobré. Na 
vrchu červená cukrová 

a lístoček to malo zo 

malo 
červenú a vnútri.. .. 
skoro mi zabehlo. vnútri bolo 
normálne 

malá 
volala sa Tinka. 

mamičkou elektrinou 
Tinou. Ked bolo treba 

tak 
vefká elektrina a 
málo. na to tu 

rrlnu''"'"' miestna tehelňa. 
l závod nebol 
zasiahnutý, bola jedna 

na 

zväzov 
a dobrá 

11. hodinou preleteli 
obec smerom na 

lietadiel. Okrem 
bolo počuf ak fažké 
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Tinka. Raz. keď pomáhala 
verká elektrina Tina a malá 
Tinka bola doma sama. 

na dvierka ich strpu 
Elektrinka Tinka 

ukladala spinkaf a 
že vofakto 

vliezla pod perinu. 
sa chlapec začal 

že on sa nebojí 
stfp rozbije, ale to už 

aj elektrinka Tinka a 
naštvala sa. Vyletela von 
ako a .... tréésk!! Chlapec 
sa spadol. ale 

a ufujazdil 
Keď to 

""'-''"" .. , ........ vyskočila 
od radosti. že chlapca 
potrestala. za to. že sa jej 

A tak. milé deti. radšej 
sa nechytajte žiadnych 

a dávajte si pozor. 
elektrinka Tinka môže 

~~+·~~+~ aj vás! 

hlas podobný siréne -
uvofnených bômb 

smerujúcich na železničnú 
stanicu. Bomby prvej letky 

trochu predčasne 
časf obce na Kolónii a 

majer vefkostatku. bomby 
druhej spustené s 
oneskorením zasiahli opäf časf 
obce Vršok a Mlynskú ulicu. 
Bombardovanie trvalo necelých 
5 minút a za ten čas padlo na 
našu obec do 350 stredných a 
fažkých trhacích bômb. Na 
samotnú železnicu, ktorá mala 

vledy 23 párov kofají, padli iba 
4 bomby a len 2 z nich zasiahli 
kofajnice. 

Účinok bombardovania po 
rozplynutí prachovej clony bol 
príšerný. Nebolo v tejto časti 
obce domu. ktorý by nebol 

Niektoré domy boli 
zrovnané so zemou. 

Rozvalené múry, strhnuté a 
rozbité strechy, husté krátery 
až 8 m široké, všade. kde sa 
len človek pozrel, dokazovali 
obrovské pustošenie a skazu. 
No následky tohoto leteckého 
náletu na obec neboli hrozné len 
z hladiska materiálnych škôd, 

aj z hradiska obetí na 
a zdravi našich 

na svete 
V piatok več:er som si 

išla kúpif langoš. Bolo tak 
po 6-tej. Predajňa 
langošov je otvorená do 
1B.OO. Ešte predtým som 
si zavolala Veronku 
Špačkovú, lebo aj ona si 
chcela kúpif langoš. Teda 
sme konečne došli. (Ja 
som sa strepala zo 
šiesteho a Veronka zo 
štvrtého) postavili sme sa 
ku okienku a už - už sme 
si chceli pýtaf langoš. keď 
tu .... prišla neznáma pani 
a pýtala si posledné dva 
langoše, ktoré sme po
pravde mali dostaf my. 

Zaplatila a s dušou 
čistou ako ralia odišla 
preč. 
Dominika 

občanov. Na mieste bolo 
zabitých 14 osôb. 34 osôb bolo 
fažko zranených, z ktorých 
niektoré podfahli už na ceste a 
iné v nemocniciach Bratislavy. 
Medzi mŕtvymi boli aj ženy a 
deti. Jedna mŕtvola bola náj
dená medzi ruinami domov až 
po dvoch mesiacoch. 

Jedna bomba explodovala 
na ceste tesne pred budovou 
kina. kde bolo pripravených 600 
darčekov pre deti ako 
mikulášska nádielka v rámci 
večernej besiedky. Strecha a 
okná budovy boli vytrhané, 
strop nad javiskom preborený a 
zasypané ním boli pripravené 
darčeky. 

Zraneným osobám bola 
poskytovaná okamžitá lekárska 
pomoc miestnym lekárom Dr. 
Benkom a jeho synom, medikom 
v neďalekej ordinácii na Zá
hradnej ulici napriek tomu, že 
samotný objekt ordinácie bol 
zasiahnutý a silno poškodený 
(strhnutá strecha a časf rohu 
budovy). Ďalšiu pomoc po
skytoval lekár vyslaný na 
pomoc z Bratislavy v staničnej 
budove. 

z tejto hrôzy sa rud 
spamätal až okolo 14. hodiny, 
pretože na poludnie preletelo 
ponad obec pomerne nízko 
jedno americké pozorovacie 
lietadlo a keďže hlavný cier 
nebol zasiahnutý, predpokladal 
sa návrat bombardovacích 
lietadiel. Až ked rozhlas 
oznámil. že lietadlá sa stiahli na 
svoje základne. začali občania 
bez meškania so záchrannými 
prácami. Na po-moc prišli mnohí 
občania z nepoškodených častí 
obce. najmä z Grby a Slovinca. 
ktorí poskytli postihnutým 
rodinám dočasné a na mnohých 
miestach aj trvalejšie prístrešie. 

Odpratávacie práce trvali 
až do Vianoc. Obnova 
zničených domov sa robila až v 
rokoch 1945-7. Vyčíslené boli 
mnohomiliónové škody na 
domoch a zariadeniach . 

A. Dvorský 
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Vápenka 4 Devínska Nová Ves 
želá 

do Nového roka 1993 
svojím zamestnancom 

spoluobčanom 

svojim ctenýrn obchodným partnerom 
veľa pevného zdravia, úspechov 
v práci i podnikaní, spokojnosť 
v rodinách v celom budúcom 

roku 

Bratislava - Devínska Nová 
lstríjská ul. č. 4 

December 1992 
sobota Xl. ROČNIK TURNAJA V SNAPSERI VElKÁ SALA 
5.12.92 10.00 
sobota POSEDENIE S MATICOU + MALA SALA 
5.12.92 16,00 
nedera STRETNUTIE S MIKULÁŠOM VElKÁ SALA 
6.12.92 16.00 
štvrtok VYSTAVA HOLUBOV VElKÁ SALA 
10.-13.12.92 10,00 
štvrtok BESEDA OBČANOV S ODBORNIKMI VElKÁ UčEBŇA 
10.12.92 Tradície počas Vianoc u nás i v zahraničí 18.00 
streda DETSKÉ KULTÚRNE MATINÉ VElKÁ SALA 
16.12.92 "DETI DElOM" 9,00 

"DETI RODIČOM" 16,30 
štvrtok BESEDA S OBČANMI VElKÁ UčEBŇA 
17.12.92 Cirkevná tématika 7,30 
nedera VIANOCE S ISTRA CENTROM VElKÁ SALA 
20.12.92 Vystupujú zbor a súbory ISTRA CENTRA 16,30 
Pre mladých i skôr narodených tombola. do tanca bude hraf VEGET. 

sobota ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA 
26.12.92 
štvrtok SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
31.12.92 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

18,00 
VElKA SALA 
19,00 
VElKA SALA 

20,00 
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rotrav~ny cukráreň- lahôdky 

ponúka 
11.12. od 18.00 detských 

súborov Čečinka a Maguráčik 
15.12. od 19,00 Zábavný program l. Krajíček. 

Hlaváče k 
17.12. od 18.00 Slovenské Vianoce

tnllrlnrnvt'h súborov - hosf 
Darina laščiaková 

18.12. od 19.00 kqncert Lužicko -
srbského súboru 

28.12. od 19.00 Komorné jednoaktovky v 
8. Turzonovovej, V. Strniskovej. 
V. Durdíka 

e EL. HOLIACI 
- BRAUN 20 15. kazetové prevedenie 

• - ETA 0405 - 650 W. signaliz .. mikrofilter 
- ETA 3400 - 1000 W. regulácia. prísl. 
teleskop. trubky 
- ETA 7 400 - 800 W. sign . 

• - ETA 0427 - 600 W. mikrofilter. disign Philips 

e EL. 
- ETA - el. mixér. 35 O W. 1 nádoba 
- ETA kuchynský robot ETA - PHILIPS 300 
seká - melie mäso. strúha. mixuje, šrahá, 
bezpečnostná poistka 

e EL. 
- ETA 0219 - suchá. držadlo zatvorené, č 
- ETA 0220 - suchá. držadlo otvorené. čierna 
- ETA 0271 - naparovacia. kropenie 

e EL. 
ETA 1172 - 800 W. signaliz .. káva. čaj (2 ks 

sitká) 

e EL. 
50 sviečok, farebné. blikajúce 

- 100 sviečok, farebné. blikajúce 

• - od 1.5 až do 4.5 V 

e E 27 
- od 25 do 100 W číre 

e FILTRE do kávovarov 
4/40- 40 ks 
4/80- 80 ks 



TEST 
Ste . ? 

l 
1. Pokúste sa vymenova! zo 

siedmych divov sveta aspoň 
tri. 

2. Kto je zaklad ate rom 
kybernetiky? 

3. Ako sa volal prvý prezident 
USA? 

4. Kto je autorom fresky 
Posledný súd v Sixtínskej 
kaplnke? 

5. Basic, Pascal, Fortran. čo 
tieto výrazy predstavujú? 

6. Z ikier ktorých dvoch rýb sa 
vyrába kvalitný kaviár? 

7. Aj u nás možno nájsf 
japonskú ozdobnú čerešňu. 
Ako sa správne volá? 

R KtnrŔ krAjinA vyhrAlA Akn 
prvá v histórii 3 x MS vo 
futbale a získala tak zlatú 
Niké navždy? 

9. Kto je autorom literárneho 
advokáta Perryho Masona? 

10.Čo znamená označenie 
mestic? 

11. Na ktorej rieke ležia Viktorine 
vodopády? 

12.Kto bol najvyšším bohom u 
starých Grékov? 

13.Kto zložil operu Figarova 
svatba? 

14.Aké je hlavné mesto 
Austrálie? 

15.Ako sa volá menová 
jednotka Portugalska? 

16.Kofko bolo punských vojen? 
17.Ktorá európska hora je 

najväčšia? 
18.V ktorom meste sa konali 

letné olympijské hry 1936? 
19.Kto režíroval film ET 

Mimozemšfan? 
20.Kofko mal anglický krár 

Henrich VIl. manželiek? 

Správne odpovede: 
1. Maják na ostrove Faros. 

Kolos rhodský, egyptské 
pyramídy, Artemidin chrám v 
Efeze. visuté záhrady 
Semiramidine, Diova socha od 
Feida. mauzóleum v 
Halikarnasse. 

2. Norbert Wiener. 
3. George Washington. 
4. Michelangelo Buonarroti. 
5. Názvy počítačových jazykov. 
6. Jeseter a vyza. 
7. Sekura. 
8. Brazília. 
9. Erle Stanley Gardner. 
10.Miešanec belocha a indiánky 

(a naopak> .. 
ll. Né:! :Z:éi.IIIIJI:lLI. 

12.Zeus. 
13.Wolfgang Amadeus Mozart 
14.Canberra. 
15.Escudo. 
16.Tri. 
17.Mount Blanc. 
18.V Berlíne. 
19.Steven Spielberg. 
20.Šesf <dve nechal popravi{. s 

dvomi sa rozviedol. jedna 
zomrela a jedna ho prežila). 

Vyhodnotenie: 
20 bodov: ste úplne najväčší 
vzdelanci celého sveta 
10 - 15 bodov: ste vefmi vefkí 
vzdelanci 
5 - 10 bodov: ste vzdelaní 
do 5 bodov: nie ste vzdelanci. 
ale je na Vás sympatické, že 
viete aspoň čítaf. 

Vo Francúzsku odsúdili mladého človeka. 
rozsudku povedal: "Neobviňujem sudcov, 

Po vynesení 
pretože ma 

N eoin i ň ujem spravodlivo odsúdili zákonov. 
dozorcov, pretože si svoju povinnosť. 

Ale je tu, v súdnej miestnosti, jeden človek, ktorý je 
zodpovedný za to, že som teraz odsúdený: je to môj 
otec, ktorý mi dal zlý príklad a zanedbal moju výchovu." 

Dopraje nám aj tohtoročná zima? 
12 

© !JISNEY 

Vymaiujete si sami? 

humo• * hu 
Zo školských lavíc 

..,. Počul som Komárek. 
že fajčíš. 
- Ale. pán učiter. odkedy 
fajčenie počuť? • -Ďurko. čo robili Slova-
nia. keď prešli cez 

ČERTÍČATÁ 
KÁČA 

Pri svojich potulkách 
peklom si Káča všimla. že 
sa okolo nej krúti 35 
čertíčat. 20 z nich malo 
na sebe špinavé nohavice. 

11 malo špinavé tričko a 
10 z nich nemalo na sebe 
nič. Viete koľko čertíčat 
malo na sebe aj nohavice 
aj tričko? 

ZÁPALKY 
Preložte jednu zápalku tak. 
aby platila rovnosf. 

' * Dunaj? 
- Sušili si nohavice. 

• - Srúbil si. že sa budeš 
dobre učif? 
- Srúbil som. 
- srúbil som ti. že keď 
slovo nedodržíš. tak do
staneš poriadny 
výprask? 
- Otec. buďme rudia! 
Keď som už nedodržal 
srub ja, nemusíš ho 
dodržaf ani ty. 

1111 

l l 
za funkčnosť a 
žitosf prevádzkova
nia materských škôl 

Z dennej tlače a masmédií sa 
v súčasnej dobe dozvedáme o 
strategickom pláne šetrenia 
financií v rezorte školstva. 
Exaktne sa tento problém 
dotýka i materských škôl, 
pričom sú vypracované návrhy 
rôznych alternatív týkajúcich sa 
ich existencie. Materské školy v 
súčasnosti vychovávajú a 
hravou formou vzdelávajú deti 
od 2 - 6 rokov. V konečnom 
dôsledku pripravujú deti do 
základných škôl. Je to obdobie, 
kedy si diefa priamo fixuje 
všetky podnety, všetky jeho 
zmysly a vnímanie sú v 
najaktívnejšom procese formo
vania jeho osobnosti a 
charakterových vlastností. ktoré 
budú diefa sprevádza{ celý 
život. V materskej škole majú 
vytvorené psychohygienické. 
hrové, výchovné. zauJmové 
podmienky k tomu. aby prežili 
deň v MŠ plný hier v radosti a 
spokojnosti. Kvalita predškolskej 
výchovy vďaka kvalifikovaným 
učitefkám Mš je na dobrej 
odbornej i metodickej úrovni. 
Predkladáme situáciu umiest
nenia detí v MŠ v lokalite 
Devínska Nová Ves. 

V šiestich MŠ v DNV je 
umiestnených 990 detí, pričom 
kapacitne ich počet prevyšuje 
obložnosf. Sto ďalších deti· z 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti !kúpa:, 

predaj) 
07 - Rozličné 

01-

e Kúpim známky Slovenska 
na listoch a pohfadniciach, aj 
samos-tatne. Tel.: 776 

275. 

02- PREDA.J 

GPredám dievčenské korčule 
č. 22 za 80.- Kčs. Korčule sú 
v DEVEXE. 
GPredám lacno fikus - 150 

DNV je umiestnených v iných 
lokalitách (Dúbravka. Karlová 
Ves, Lamač. mestol. Celkový 
poplatok za djefa v súčasnom 
období činí 9,70 Kčs,- na deň -
za stravu. Z rozhovorov s 
rodičovskou verejnosfou sme 
dospeli k názoru. že 90% 
mamičiek nemôže zostaf bez 
práce a staraf sa o diefa doma. 
nakofko by to rodina finančne 
nezvládla. Náklady na za
bezpečenie základných potrieb 
rodiny stále vzrastajú. Podfa 
našich prepočtov (závisí to od 
vefkosti budovy MŠ a kapacity) 
vychádzajú náklady na jedno 
diefa umiestnené v Mš 
mesačne bez dotácie štátu od 
13400 do 13600,- Kčs 

mesačne. Preto dávame ve
rejnosti i kompetentným orgá
nom probléme existencie a 
prevádzkovania MŠ na 
zváženie. Pri privatizácii MŠ by 
každé diefa muselo bez dotácie 
štátu za pobyt v Mš mesačne 
uhradif čiastku - 13600.- Kčs <V 
priemere má každá rodina 2 
deti). Poznáme sociálne 
zabezpečenie mladých rodín a 
pýtame sa kto by si mohol taký 
prepych dovolif? Privatizácia by 
mohla maf i negatívny dopad v 
tom zmysle, že pri skupinách 
detí v MŠD bola 
prevádzkovaná reštaurácia. prí
padne iná ustanovizeň. ktorá by 
bola finančne prosperujúca. 

sme narušili dobré 
meno predškolskej výchovy. 
defom pokojné prostredie pre 
hru a záujmovo-výchovnú 
činnost Zasa ideme šetrif na 

GPresskam spol. s r.o. 
Vápenka 4 Kameňolom 

Devínska Nová Ves príjme: 
vedúceho expedície pož.: SO 
+ 5r. praxe a pracovnikov 
expedície. lnf. tel.: 775 812. 

04-

GMontáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 521' llli 220 005 
GVykonávam čalúnické práce. 
Tel.: 778 711 alebo 763 
493. 
e ECOMA servis - čistenie 
kobercov - rýchlo a kvalitne 
technikou CLARK. Tel.: 775 
268 po 16 hod., 236 916 po 
celý deň. 
e Oprava a šitie odevov. 
Grófová Marta. lstrijská 11. 
Po-pia: 9 - 16.00 hod. Tel.: 
778 353. 
e Zhotovujem videozáznam 
všetkých udalostí. Tel.: 775 
391. 
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nepravom mieste. Naše deti si 
nezaslúžia, aby sme im už v 
detstve ublížili. Je predsa 
povinnosfou každej de
mokratickej spoločnosti - štátu 
- postara! sa o rodinu a šfastné 
detstvo našich detí. Raz nám to 
všetko vrátia a budeme na ne 
hrdí! 

Privatizácia sa taktiež dotýka 
i učiteliek Mš. Prídeme o prácu, 
ktorá nás baví a je nám 
všetkým. Hrozí nebezpečí 

, 
l 

dovorte mi, aby som vás 
oslovil v tomto čísle 
Devexu. kde som vám 
tofkokrát skladal svoje účty 
z poslaneckej činnosti v boji 
za čistotu ovzdušia. proti 
skládke škváry a popolčeka 
blízko nášho chotára. 

Mojou úprimnou snahou je i 
naďalej v tomto boji po
kracovat aj s vasimi 4 tisic 
podpismi. Mojou snahou 
nebolo znepriatelif si 
susedov zo Záhorskej 
Bystrice a ich starostu. 
Žiadal som len. aby ma 
presvedčili o tom. že súhlasia 
s výstavbou a plá-novaná 
skládka nás všetkých 
neprivedie do katastrofy a 
ekologického kolapsu. Naša 
petícia je od 10.9.1992 v 
rukách nám. primátora Ing. 
arch. Petra Beňušku bez 
odozvy. On je totiž pred
kladatefom regulatív plánu. i 
tejto výstavby skládky 
popolčeka a škváry na 
katastri obce Záhorská 
Bystrica v blízkosti továrne 
Volkswagen. teda v mieste, 
odkiar nám denne vetry 
prinášajú nad našu MČ zatia[ 
čisté ovzdušie. 

Rýchla nákladná doprava 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

e Vykonávame kvalitné 
maliarske a natieračské 

práce. Tel.: 711 864 - večer. 
e Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 
07/777 095. 
e TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. Nahla
sovanie opráv po 17.00 hod. 

05- BYTY 

e Kúpim garzónku. Hzbový 
byt v DNV. alebo zoberiem do 
prenájmu. Tel.: 776 053. 
e Vymením 1 - izbový štátny 
byt v DNV za 2-3 izbový. 
najradšej v štvrtom obvode. 

obsadzovania miest učiteliek 

MŠ nekvalifikovanými pe
stúnkami bez 
vzdelania. čím by sme šetrili 
mzdové 
úkor detí. 

Veríme Vašej podpore!!! 

riaditelka 

l 

na 

i 
Dovoľte mi záverom tohto 

roka poďakovaf za spolu
cítenie s petičným výborom, 
ubezpečif Vás.že ešte 
zodpovednejšie sa postavíme 
za dobré životné prostredie 
našej obce. severnej časti hl. 
mesta Bratislavy a celého 
Slovenska. 

Do nového roku 1993 
prajem všetkým maličkým 
obyvatefom našej MČ čistý 
vzduch. bezprašné vy
chádzky do krásnej prírody 
nášho okolia, škôlkárom a 
jasličkárom pekné pre
chádzky po dedine a sídlisku. 
a školákom, aby sa pri hrách 
a učení cítili šfastní. Vám 
ostatným. aby ste svojim 
príkladom učili šetrif našu 
prírodu či už na v 
alúviu ale na 
sídlisku, v všade, lebo 
je to pre zachovanie života 
vermi potrebné. 

Dajme si pod Vianočnú 
jedličku spoločný darček, 
mier. lásku a porozumenie v 
peknom mladom Slovensku. 

Tel.: 776 929. 
e Vymením 1-izbový štátny 
byt v DNV za 2-3 
Najradšej v IV. obvode. Tel.: 
776 929. 
O Vymením 
družstevný byt v Košiciach za 
byt v Bratislave a okolí. Tel.: 
778 653. 

06 - NIEHNUTEtNIOSTI 

O Kúpim starý dom <aspoň 3-
izbovýl. k dis
pozícii. Tel. 775 749. 
e Predám súrne štvorizbový 
rodinný dom so záhradou. Po
zrief možno celý deň. Cena 
podfa dohody. Tel.: 779 379. 

GHiadám dôchodkyňu z DNV 
na varovanie chlapca 9-roč. 

od 13.00 hod. do 16.30 hod .. 
Tel.: 1'75 092 



PRESS KAM .. s 
4 - Kameňolom 
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väčší počet pracovníkov do 
lisovne na výrobu karosárskych 

dielcov automobilov a 
automechanikov 

Nevyučených zaučíme 

vedúceho expedície 
požiadavky: SO + 5 r. praxe 
pracovníkov expedície 

výhodné platové podmienky 
Hláste sa na adrese: IBAZ -

o. 

J. Jonáša 1, Bratislava - konečná zástavka autobusu 101 

u p. Haruštiaka. tel. č.: 775 812 <do 15.00) 

š 

za b 

Spokojnos( s 

Otvorené: 

ceny .. 

Q+S. 

oo - 18.30 
oo- 12.00 
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Cltcete 
2doez ze ka.? 

-Cl 12 st 
iSC() rn~ 

5.12. na Mikulášsku zábavu 
26.12. na štefanskú zábavu 
31.12. na Silvestrovskú zábavu 
vždy od 20,00 do 04,00 hod. 

v reštaurácii hrá tanca skupina 
Relax 

v Disco 

SLOVENSK~ ZVÄZ OiOVATELOV 
lkstský výbor v Brallsh.ve 

a 
ZO v llevfnskej Novej Vsi 

Vás pozývajú na návštevu 

CELOSLOVENSKEJ VÝSTAVY HOLUBOV 

12. - U. decembra. 1992 

" l STi<A - centrl.l'll " 

OEVfi;s;:A :;OVÁ VES, E!snerová ul. 

Otvorené v sobotu od B,oo - 1 ú,oo hod., 
v nedel\1 Od a,oo - lG,oo hod. 

auto. 
-? 

vbehne muž a 
volá: 

doktor! Pomôžte mi! 
sa vám stalo? 

som sa oženil, mám 
s očami. Vôbec nevidím 

* * * 

* * * 

ale tá 

* * * 
- Pre tie tvoje večné povinosti 
vôbec nemáš čas na rodinu. 
Vieš vôbec o tom. že naša 
dcéra je už v tretom 
semestri? 
- Vôbec som si to nevšimol. A 
s prosím fa? 

- Mamička. prečo sa maľuješ? 
som bola pekná. 

- A prečo nie si? 

- Haló, je tam linka dôvery? 
žena má milenca ... Som 

zúfalý, že som stratil 
hlavu a chcem sa obesiL 

Stratili ste nielen hlavu, ale 
aj číslo linky dôvery. Voláte 
zelovoc. 

horí. Manžel zachraňuje 
manželku, susedia. čo sa dá. 

Vtom za zo skrine ozve hlas: 

- Zachráňte nábytok!!! 

Nádejný zaf sa konečne 
odhodlal navštívi{ 
nastávajúceho svokra. 

- Chcel by som vás požiadaf 
o ruku vašej dcéry. 

- O ruku? Buď si ju zoberiete 
celú, alebo nič!!! 

- Neverím drahá. že na 
tvojom manželovi nebolo nič 
prífažlivé. keď si si ho pred 
piatimi rokmi brala. 
- Bolo, pravdaže bolo. Lenže to 
sme už dávno minuli. 

Otec prekvapí svoju dcéru s 
nápadníkom v chúlostivej 
situácii a pýta sa prísne 
mladíka: 
- Opravdu milujete moju dcéru? 
- Samozrejme, odpovie 
nápadník. - Hádam si nemyslíte, 
že tu robím kliky? 

Komu nevadí zdražovanie? 
Muchám. Tie nelietajú na benzín 
a na mäso serú. 

- Môj muž je ohromne dobrý, len 
keď si vypije, udrie mu to do 
hlavy a vefmi nadáva. 
- To ešte nie je také zlé. Môjmu 
starému to vráža do pravej 
ruky. 

Dve deti sa vyzliekajú u 
lekára. Štvorročný Jimmy s 
údivom pozrie na štvorročnú 
Anne a potom povie: 
- Nevedel som, že rozdiel 
medzi protestantmi a 
katolíkmi je taký vefký. 

Starosta z vefkého mesta 
prišiel do New Yorku. Večer 
zašiel do reštaurácie v hoteli 
a čašník mu priniesol jedálny 
lístok. Starosta bez toho. aby 
sa naň pozrel, dal čašníkovi 
tri doláre a vraví: 
- Prineste mi nejakú dobrú 
večeru. 

Večera bola naozaj 
vynikajúca a starosta takto 
večeriaval týždeň. Po týždni 
vraví čašníkovi. že sa už 
vracia domov. 
- Dakujem vám pane, - vraví 
čašník, - a ak by ste vy, alebo 
niekto z vašich priaterov, ktorí 
nevedia čítaf, prišli k nám. 
nech sa len s dôverou obrátia 
na mňa. Volám sa Bill... 

V lietadle po štarte ohlásil 
kapitán základné parametre 
letu. Zabudol vypnúf rozhlas a 
pasažieri počujú: 
" Tak a teraz zapneme 
automatického pilota. vypijeme 
kávu, pomilujeme letušku a 
môžeme pokojne letief." 
Letuška. ktorá to počula. uteká 
zo zadu lietadla do kabíny 
rozhlas vypnúf. Záhorák to vidí 
a kričí na ňu: 
"Co tak utekáš,ty mrcho, 
nečuas, že najskúr kávu vypijú!" 

Už nie najmladší šéf zvolá 
svojich podriadených a 
oznamuje: 
- Dnes sa mi narodil syn. 
V miestnosti zavládne trápne 
ticho, ktoré r;akoniec prerušil 
jeden zo zamestnancov: 
- A koho podozrievate? -

* * * Riadite[ podniku mladému 
zamestnancovi: 
- Som s vami vefmi spokojný! 
Pred rokom ste u nás nastúpili 
ako radový zamestnanec. o 
mesiac ste boli už vedúcim 
dielne a dnes ste mojím 
námestníkom. Co na to 
poviete? 
- Dakujem, strýkoi 
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Seržant Taylor je na dovolenke 
a rozpráva členom rodiny o 
svojich dobrodružstvách v 
kórejskej vojne. 
- Krátko predtým ako sme 
pristáli v Kórei. dívam sa z 
paluby ... A čo nevidím? Rovno 
na našu loď letí vystrelené 
torpédo ... 
- Nebesá! - skríkne stará dáma 
zo spoločnosti. - Dúfam. že bolo 
naše! 

Muž príde domov o niečo skôr, 
ako má vo Na jeho 
najväčšie prekvapenie vidí, 
manželka je v posteli, 
rozhorúčená, spotená ... 
- Co ti je? - skočí k nej 
prestrašený manžel. - Dúfam, 
že nie si chorá? 
- Srdce ... - šeptá bezvládne 
žena. - Utekaj k susedom. a 
volaj lekára. 
- Muž beží, v predizbe sa 
stretne s malým, osemročným 
synom. 
- Oco. - hovori syn, - jeden 
holý ujo je v skrini. Muž 
vzrušený otvorí náhle dvere na 
skrini a tam vidí svojho 

najlepšieho priatera v 
Adamovom rúchu. 
- Ty si ale blázon! - nadáva mu. 
- lena má infarkt. a ty tu holý 
strašíš malé deti. 

* * * 
- Kováčovci sú už desaf rokov 
zosobášení a nemajú deti. Nad 
nimi bývajú mladší manželia a 
už majú päf detí. Raz stretne 
pani Kováčová suseda a vraví 
mu: 
- Akú peknú vefkú rodinku máte. 
Vidíte. nám to akosi nejde. 
- Môžem vám poradi(? 
-Pravdaže. 
- Je to vermi jednoduché. 
Potrebujete čierne čipkované 
spodné prádlo, príjemnú 
voňavku a metlu. 
- Metlu? Na čo? 
- S tou mi zabúchajte, keď 
manžel nebude doma! 



lpor•om ll ••• 
Prvoligový klub predal 
futbalistu. Tréner sa s ním lúči: 
- Je mi ľúto. že sa musíme 
rozlúčiť. Bol si ako môj vlastný 
syn, drzý. nevdačný. 
nespoľahlivý a zlý 

Otázka pre rádio Jerevan: 
- V Moskve bolo mäso. 
Bude aj v Petrohrade? 
- Pravdaže. Veď výstava 
je putovná. 

Jediná žena. ktorá vie úplne 
presne. kde sa práve 
nachádza jej manžel. je 
vdova. 

- Počul som. že zomrela vaša 
svokra. 
- To súhlasí. 
- A je už pochovaná? 
- Nie. dal som ju spopolniť. 
- Máte pravdu - istota je 
istota. 

- Môj sused sa pokúsil 
zostrojiť úplne nový 
automobil. Casť vzal z Volgy, 
časf z Moskviča. časf zo 
Záporožca ... 
- A čo za to dostal? 
- Dovedna dva roky. 

John budí uprostred noci 
svojho pána: 
- Sir! Vo vašej knižnici sú 
lupiči. 
- Nehovorte! A čo čítajú? 

Včera som chytil takého 
kapra ako moja ruka. 
- To je vylúčené. také špinavé 
kapry neexistujú. 

Objednávací lístok 

Manželka futbalového 
rozhodcu hovorí: 
- Nechápem. prečo musíš 
každú nedeľu tráviť na 
ihrisku. Tých pár zaúch 
môžeš dostať aj odo mňa. 

Dobrú chuí 
- Táto porcia kuraťa stojí 
šesťdesiatdva . korún? -
čuduje sa hosť v hoteli. -
zbláznili ste sa? Ako ste 
mohli zabiť takého vzácneho 
vtáka? 

- To je účet za obed, - pýta 
sa hosť čašníka. - alebo sa mi 
pokúšate predať reštauráciu? 

(( KRÍŽOVKA J) 
Vodorovne: 
A. Potomkovia - prvá časf 
tajničky. 8. Prenikavo kričalo -
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko !firma): 

Ulica: --·-- ···--·-----· - - --·----

Miesto: 

Dátum: ---·----· --·-·······-

Na konci roka vylosqeme troch predpatitelov o zat4imavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

Hosť ironicky upozorňuje 
čašníka: 
- Dávajte pozor. aby ste si 
nepopálili prsty, keď mi 
ten rezeň rukami kladiete 
na tanier. 
- Po prvé. - odpovedá 
čašník, - rezeň je už 
celkom studený a po 
druhé. nechcem. aby mi 
opäť spadol na zem. 

Na železničnéj stanici sa 
ozýva hlas z amplióna: 
- Na druhej koľaji pozor! Na 
druhej koľaji pozor! 
Aj aj aj jaj aj jaj!!! 

starorímsky obetný oltár - obratné 
malé terénne vozidlo. C. Rúb -
cestovný preukaz - v Latinskej 
Amerike drobný rolník - otec 
(fam.J - D. Hrob lkniž.J - staršia 
značka žiletiek - rázovitý oblek -

7 8 9 10 11 12 13 
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podpis (pečiatka) predplatitea 

štvrfročné predplatné 16 Kčs. 

Novák bez úspechu dvorí 
susedovej krásnej žene. Až po 
dlhom čase sa dohodnú, že ak 
o dva dni dopoludnia príde 
Novák ku Kováčovcom a 
položí na stôl dvetisíc korún, 
mladá suseda sa s ním vyspí. 
Všetko ide, ako sa dohodli 
Strávia spolu velmi príjem~é 
predpoludnie. Večer príde 
Kováč domov a pýta sa 
manželky: 
- Bol tu dnes doobeda Novák? 
Mladá pani od strachu. že muž 
niečo vie. sa prizná. 
- Ano, bol. 
- Ved preto! - vydýchne si 
Kováč. - Včera pýtal odo mňa 
dvetisíc korún s tým, že dnes 
doobeda mi ich cez teba vráti. 

primát. E. ústna hláska 
číslovka - vela. F. Nemecký člen 
- lokalizuj · oheň - voškovitý 
škodca rastlín - fažné zviera. G. 
Skratka inžiniera - zomrelo -
oznámi. H. Nie je náš 
humorista papagáj 
starobabylonské mesto. l. Získaj 
lúpaním - címer - turek. J. Cesta 
<maďarsky) - sólový spev z 
opery - usadlosf v Juhoslávii -
domácke meno Adely. - K. 
Ihličnatý strom - jedno z mien · 
Edisona - ženský hlas - emócia. 
L. Príbuzný - domáce strážne 
zviera - letci. M. Piata časf 
tajničky - básnické múzy. 

Zvisle: 1. Sonda - druhá časf 
tajničky - vyhynutý predok 
rožného statku. 2. Neponáraj -
gréckokatolíci - žije. 3. Uplef -
slovenská rieka - štvrtá časf 
tajničky - poloha tela. 4. Mys -
španielsky literát - namáhavý 
pochod - vápnik. 5. Mesto na 
Považí - lyže (zried.l - požíval 
tekutinu - plošinový vagón s 
klanicami. 6. Predložka - úder v 
boxe - drobný škodlivý hmyz -
francúzska predložka. 7. Casf 
noža cvičitelia J 1 
pravdepodobne. 8. Dedičstvo -
ázijský štát - rieka v Južnom 
Vietname - predpona nepraviek. 
9. Osobné zámeno - austrálska 
rieka - názov krídla (odbor.l -
hornina s gulôčkovou 
štruktúrou. 10. Citoslovce 
veselosti - taliansky hudobný 
skladatel - sovietske mesto pri 
rieke Or - pahreby. 11. Moja <lat.l 
- mesto v Kórei - lovkyňa perál 
- staršia dlžková miera. 12. 
Slovenský zápor - tretia časf 
tajničky - územie na Otročom 
pobreží. 13. Ceská rieka -
týkajúca sa zemského pólu -
ukazovacie zámeno. 

Pomôcky: F. Méra. J. llok. 2. 
lniati. 18. Bla. 10. Nono. 11. Josu. 
12. Aditi. 
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