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čieae•lia 

Dlhá je história pokusov 
Slovenska o svojbytnos(. 
Vstupujeme teda do nového 
roku vo vlastnom štáte. 
Obrovskú zodpovednos(, 
ktorú sme zobrali na naše 
plecia. budeme niesf sami, 
sami budeme strojcami 
svojej budúcnosti. 

Nie sme na to pripravení. 
Pokojná cesta zrodu však 
vytvára predpoklady zvlád
nu( náročnú cestu, po 
ktorej sme sa vydali. Ak 
pridáme skromnosf. praco
vitosf. svornosf. húževna
tosf a lásku k rodnej zemi, 
o ktorej hovoríme, podpo
ríme týmito vlastnosfami 
smerovanie k spokojnosti . 
duševnej i hmotnej. 

Ešte nedávno sme pri 
chádzali do našej mestskej 
časti po ceste lemovanej 
ostnatým drôtom. Ako usi 
lovne sme dokázali odstrá
nif tieto zvyšky minulých 
časov; tak usilujme o blaho 
všetkých nás. 

To chceme. Preto musíme 
byf velmi tvrdí najskôr k 
sebe. Ak to dokážeme. 
predsavzatia nebudú trvaf 
desafročia. Recept je teda 
napoh~d jednoduch~ 

Mnohým sa podarilo za2if aj v túto zimnú dobu typickú 
zasne2enú zimu. Nám zatiaľ mráz len vodu pritvrdí a tak 
deti i dospelí zamestnávajú kcrčule. 

Dokážme to! 

Váš vydavater 

Je silvestrovský večer. 
Rodiny sadajú za sláv
nostne prestreté stoly, 
hodnotia uplynulý rok, 
chystajú sa privítaf ten 
nadchádzajúci. U jednych 
je kapustnica a oblátky, 
ovocie, tradičné ceremó
nie, najstarší bilancuje. 

· Atmosféru podfarbuje 

Druistczvncl 
byty nczskôr · 

V pondelok 21.12.92 sa zišlo 
nezvyčajné množstvo obyva
terov družstevných bytov v 

hudba, · výzdoba ... horia 
sviečky ... 

A poci oknami chlapec -
bezdomovec?. bez rodi 
čov?. bez ... 

Trieska pukom o manti
nel. 

Sám. 
Cloveku je ľúto . 

pat 

pk 

starej časti Devínskej. 
Prilákala ich správa o 
odpredaji bytov. Tie sa však 
budú predával až ... 

Prevod vlastníckych vzfa
hov k družstevným bytom a 
garážam tak, aby nedošlo k 
premlčaniu majetkových náro
kov členov SBD IV vykoná do 
28.7.1996. To!ko zo Zásad 
bezplatného prevodu bytov a 
nebytových priestorov SBD IV 
bod 8. 

Byty v Devínskej Novej Vsi 
čaká najposlednejší termín zo 
IV. obvodu, teda možno 
očakával skutočne čas 
odpredaja až v roku 1996. 

Redakcia sa pokúsi získal 
podrobnejšie informácie, ktoré 
uverejní. 

r. 

v roku 1993 

všetkým 
čitateľom 

veTa zdrav ia, 
dostatok 

trpezlivosti, 
rodinnej pohody, 
schopnosti nájsť 

východiská 
a veTa úspechov 

želá redakcia 

()eve~ bezplatne. 
Na začiatku tohoto roka sme 
vyžrebovali opäf troch z pred
platitelov, ktorí v roku 1993 budú 
dostávaf DEVínsky EXpres bez
platne. Sú to: 

Zuzan• Zeithamlové, Bystrická 9 
lv•n Pokornj, P. Horova 10 
E. Nováková, J. Smreka 2 

Výhercom blahoželáme a veríme. že 
s naäím spravodajcom budú spo
kojní. 

redakcia 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 31.12.1992 
Najbližšie číslo vyjde 

l 22.1.1993 : ' 



Vážení spoluobčania! 

Na prahu roku 1993 sme 
plní napä1ia a možno aj 
obáv. ako sa dokážeme v 
rámci nového štátoprávneho 
uoporiadania vyoporioda i' o 

množstvom problémov, kto 
ré nás očakávajú. som 
presvedčený, že práve v pr 
vopočiatkoch formovania sa 
vonkajších a vnútorných 
vz t'ahov v novej slobod nej 
republike je dôležitý hlas 
každého z nás, aby tento 
proces bol čo najviac u 
smerňovaný občanmi. Je na 
nás všetkých, aký systém si 
vybudujeme, aké budeme 
ma ľ hospodárstvo, aká 
bude naša životná, kuhúrna 
a duchovná úroveň. 

systém samosprávnych 
orgánov v Devínskej Novej 
Vsi považujem za vy 
budovaný. Jeho fungovanie 
k plnej spokojnosti občanov 
bude závisie!' od konkrét 
nych iudí na jednotlivých 
postoch. Naším hlavným 
cidom pre tento rok je 
realizácia výstavby základ 
ných š tr u kt úr v oblast i 
obchodov a služieb na 
sídliskách Podhorské a 
Kostolné, kde sú uzavreté 
prípravné etapy a kompe 
tenčné vzľahy. Ostáva na 
dalej pokračujúca výstavba 
kanalizácie v štvrti Kolónia. 

vo finančnej oblasti je 
najdôležiiejšou zmenou no 
vá daňová sústava. z ktorej 
pre samosprávu vyplýva 

Vážení priatelia! 

V číslach Devexu 19, 22 a 
23 vyšli pod značkou SF 
články s hfbavým nadpisom 
"Zamyslenie". Úprimne pove
dané, prvým dvom článkom 
som sa napriek výhradám 
potešil. Považoval som ich za 
súbor názorov, s ktorými sa 
dá súhlasi{, polemizovaf alebo 
nad nimi uvažovaf. 

Ktovie, prečo autor značky 
SF prešiel v "Zamyslení 111" na 
plne novú nôtu. Začína 
samofúbym konštatovaním, že 
"doterajšie slová boli pravdivé 
vo všetkých "ZAMYSLE
NIACH". Hlavnou témou úvahy 
sa stalo verejné zhro
maždenie. ktoré prirovnal k 
šachovému turnaju. Pochválil 
oblas( architektúry, výstavby 
a ekológie, za ktoré v 
samospráve zodpovedá útvar 
architekta mestskej časti. Môj 

or 
stu 

správcovstvo daní z nehnu 
tdností. v ostatných obla 
stiach chceme pokračovať v 
ďalšom vytváraní pod 
mienok pre duchaplnejší ži 
vot občanov vychádzajúc z 
dnešného stavu, požia 
daviek spoluobčanov a 
miestnych kultúrnych, špor 
tových a spoločenských 
aktivít. 

Vážení spoluobčania! 

želám si, aby v r. 1993 
zavládla medzi nami 
občanmi Devínskej Novej 
Vsi atmosféra vzájomného 
chápania požiadaviek osob 
ných, rodinných, lokalitných 
i regionálnych, aby sme pri 
rozhodovaní o riešení prob 
lémov viac z nadhradu 
chápali naše potreby a 
vedeli ich spravodlivo po 
rovnáva ť s po1rebami 
ostatných spoluobčanov a 
aby sme konali až po 
dostatočnom zamyslení sa 
nad dôsledkami našich 
činov. 

Vám všetkým prajem 
láskyplné ovzdušie v ro 
dinách, hojnosť síl a zdravia. 
Tým najstarším pokoj a 
istotu, tým, čo o niečom 

rozhodujú, múdrosť a roz 
vahu, tým najmladším 
smiech a radosť. 

Ing. Marián JURČAK 
starosta 

názor je, že tu len začíname a 
na komplexné vyhodnotenie si 
budeme musief ešte dlhšie 
počkaf. V ďalšom uvádza. že 
otázky obyvaterov starej a 
novej Mč "boli konkrétne. 
matové bez odpovede". Pra
vdou je, že bola zodpovedaná 
každá otázka, o čom svedči 
asi najviac to. že nebola 
položená žiadna doplňujúca 
pripomienka. SF dalej uvažuje 
"samostatná réžia pohovorov. 
úbohá". Nám o režírovanie 
verejného zhromaždenia v 
duchu zašlého systému vôbec 
nešlo. Chceli sme predo
všetkým vypoču{ našich 
voličov, zodpovedaf ich otá:ť
ky a najmä čerpaf dalšie 
námety pre svoju prácu. 
Nasledujúce pochválenie vy
stúpenia mestského poslanca 
inšpirovalo viacerých miest
nych poslancov k domnienke. 
že je sám autorom týchto 
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riadkov. 
Podra autora "prednosta 

úradu, presne a ekonomicky 
oznámil predpokladaný scho
dok 7 mil. - čo svedčí o zlom 
hospodárení radnice". A to už 
je riadna dezinformácia. 
Predpokladaný schodok v 
príjmoch 7 mil. Kčs bol 
priebežne doprevádzaný i 
znižovaním výdavkov, takže k 
mínusovému hosoodáreniu zo 
strany Miestneho úradu nikdy 
neprišlo.Akoby mimochodom. 
SF zabudol dodaf, že 
predpokladaný nižší príjem 
spôsobilo rozhodnutie cen
trálnych republikových orgá
nov o zmene spôsobu derby 
podielov z daní do obcí. 
Nasledujúci chaotický pre
pletenec otázok a príkazov 
končí "vydajte záväzné na
riadenie, aby polícia mala 
väčšiu právomoc (iniciujte na 

Dnes z uznesení Miestneho 
zastupiterstva zo 17.12.92, kto
ré schválilo: 
• rozpočet Verejného dobro
verného požiarneho zboru Mč 
DNV na rok 1993 v celkovej 
výške výdajov 200 tis. Kčs 
• mesačný príspevok od ro
dičov na jedno diefa umiest
nené v detských jasliach lstrij
ská 22 vo výške 1000 Kčs od 
1.1.1993. 
• rozpočet príspevkovej orga
nizácie DENOVA na rok 1993. 
• rozpočet príspevkovej orga
nizácie !STRA CENTRUM na 
rok 1993 v členení výdavkov 
1700 tis. Kčs, finančný prí
spevok 1500 tis. Kčs, príjmy 
200 tis. Kčs. mzdové pro
striedky 595 tis. Kčs 
• zásady poskytovania finan
čných príspevkov orgamza
ciám zabezpečujúcim športovú 
činnosf a rozvoj telesnej vý
chovy z rozpočtu Mč DNV pre 
rok 1993 
• rozpočet bytového a ener
getického hospodárstva Mč 
DNV na rok 1993 v členení: 
výnosy spolu 46865 tis. Kčs, 
náklad spolu 45848 tis. Kčs. 
hosp. výsledok 1017 tis. Kčs, 
znížený o výdavky detských 
jaslí lstrijská 22 v celkovej 
výške 856 tis. Kčs. 
• uvornenie čiastky 1590 tis. 
Kčs z fondu rezerv na rea
lizáciu zberača kanalizácie 
Opletaiova 1. stavba 
• uvornenie čiastky 350 tis. 
Kčs z fondu rezerv na krytie 
nákladov spojených s budo
vaním televízneho kábelového 

magistráte)". Právomoci po
lície vyplývajú zo zákona a len 
zákonom ich možno zmenit to 
snáď by SF mohol vedief. Zo 
záverečného "PAT" dýcha 
akási nostalgia. Zrejmá túžba 
autora vidief niekoho zmato
vaného na kolenách sa 
nesplnila. 

Vážený pán SF! 

Prosím Vás, zamyslite sa 
nad tým, prečo chcete zostaf 
utajený. Či je Vám snáď 
cudzia hra s otvorenými kar
tami? Prajem Vám viac odvahy 
povedaf svoj názor a svoju 
pravdu priamo do očí, prajem 
Vám vera zdravia a síl, aby ste 
mohli svoje zamyslenie do
končif i svojím podpisom. 

Ing. Marián Jurčák 

rozvodu pre Miestny úrad, 
detské jasle lstrijská 22, 
ISTRA CENTRUM. materské a 
základné školy na území DNV. 
• príspevok Mč DNV na 
zriadenie televízneho kábe
lového rozvodu pre individuálnu 
bytovú výstavbu vo výške 
1400 Kčs na jedného 
účastníka z rozpočtu Mč DNV 
• všeobecne zavazné na
riadenia Miestneho 
terstva DNV č. 7/1992 o 
uplatňovaní zákona SNR č. 
317/92 Zb. o dani z nehnu
ternosti s účinnosfou od 1.1.93 
• ako kandidátov na funkciu 
prísediacich mestského súdu v 
Bratislave: Jána Cvečk111, 

Jána Jozefa 
Miroslava Encingera, 

Soňu Puškéšovú a Jozefa 
.Jénoš1111. 
• uvornenie čiastky 12 tis. Kčs 
z fondu mládeže, vzdelávania a 
športu pre Základnú umeleck(; 
školu na zakúpenie magne
tofónu. 
zriaďuje: 

• fond televízneho kábelového 
informačného systému. ktorý 
sa vytvára z príspevkov oby
vaterov na zriadenie prípojok 
televízneho kábelového rozvo
du. 
berie na vedomie: 
• informáciu o uvoľnení čiastky 
vo výške 400 tis. Kčs 
Miestnou radou z fondu 
pamiatkovej starostlivosti na 
krytie nákladov zálohy pre 
stavebné práce v podkroví 
budovy radnice. 
• žiadosf poslanca l. Grycza o 
uvoľnenie z funkcie člena 
miestnej rady a o uvornenie z 
funkcie predsedu ekonomickej 
komisie 

l. 711992~ zastupltel'stva mestskej lastJ Devinska Nová Ves o uplatiiovm:ú 
zájco:na SNR l. 31711.992 Zb. o dMd z :nelmutelhosti 

Miestne zastupiteľstvo mest
skej časti Devínska Nová Ves 
podľa Zák. č. 369/1990 o 
obecnom zriadení a§ 15 ods. 
2 písm. a, zákona SNR č. 

377/1990 Zb. v znení ne
skorších predpisov o hlavnom 
meste SR Bratislave, z dô
vodu nadobudnutia účinnosti 
zákona č. 317/1992 Zb. o da
ni z nehnuteľností dňom 
1.1.1993 uzniesló sa na 
tomto Všeobecne záväznom 
nariadení: 

I. 
Daň z pozemkov 

§l 
l) Ročná sadzba dane z 
pozemkov u ornej pôdy, 
chmeľníc, v1mc, ovocných 
sadov a trvale trávnatých 
porastov sa určuje pre rok 
1993 vo výške l % zo základu 
dane. 
2) Základom dane z pozemkov 
je cena pôdy určená vy
násobením skutočnej vý
mery pozemkov v m• a ceny 
pôdy za m• a odvodenej od 
bonitovaných pôdno-ekolo
gických jednotiek podľa 

platných cenových predpisov'. 

§2 
l) Ročná sadzba dane z 
pozemkov u lesných po
zemkov, na ktorých sú 
hospodárske lesy, rybníky s 

Prečítali sme za Väs 
V Bratislavskom vestníku, 
ktorý vydáva Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy, 
oslovili v závere minulého roka 
starostov mestských častí s 
prosbou, aby odpovedali na 
dve otázky: 

1. čo považujete za najväčší 
úspech vašej mestskej časti 
v roku 1992? 
2. V čom vidíte rezervy 
spolupráce medzi vefkou a 
malými radnicami? 
Odpoved starostu našej 
mestskej časti Ing. Mariána 
Jurčáka: 

1. Úspešné zvládnutie oblasti 
zodpovedností, ktoré v 
dôsl~dku prechodu kompe
tencn na samosprávne orgány 
mestskej časti sme 
z~bezpečovali na rozdiel od 
m1nulosti aj výkonnými 
zlo~kami. Z pohfadu odozvy od 
naš1ch občanov je naj
výraznejšou spokojnosf so 
zlepšením životného prostredia 
a . n_ajmä čistoty i vzhfadu. 
NaJVIac tomu dopomohla jedno-

chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné 
plochy sa určuje pre rok 
1993 vo výške 0,25 % zo 
základu dane. 
2) Základom dane z pozemkov 
je cena pôdy určená 

vynásobením skutočnej vý
mery pozemkov v m• a ceny 
pôdy za m• podľa platných 
cenových predpisov•. 

§3 
Ročná sadzba dane z 
pozemkov za každý i začat 

ým2 pozemku je: 
a) zo záhrad -0,20 Kčs 
b) zo zastavaných plôch 
-0,20 Kčs 
c) za ostatné plochy -0,20 Kčs 
dl za stavebné pozemky 
-2,- Kčs. 

n. 
Daň zo stavieb 

§4 
l) Základná ročná sadzba 
dane zo stavieb je za každý i 
začatý m• zastavanej plochy: 
a) l,- Kčs za obytné domy a 
za ostatné stavby tvoriace 
prislušenstvo k hlavnej 
stavbe z úhrnnej výmery nimi 
zastavaných plôch, ktoré 
presahujú 16 m 2

• 

Základná sadzba sa zvyšuje 
pri viacpodlažných stavbách 
o 0,75 Kčs za každé ďalšie 

nadzemné podlažie, ak jeho 

značne rozdelená právomoc a 
zodpovednost medzi jedno
tlivými zložkami samospráv
nych orgánov a organizáciami 
zriadenými mestskou častou. 
ktorú za súčasného právneho 
stavu považujeme za opti
málnu. 
2. Rezervy sú podfa mňa 
najväčšie u samotných pracov
níkov magistrátu, ktorí ani 
doteraz vo väčšine nepochopili 
právne postavenie samosprávy 
v hlavnom meste. Naďalej z ich 
strany pretrváva postoj nad
radenosti a snaha o metodické 
riadenie mestských častí. Pri
tom v mnohých prípadoch 
mestské časti už disponujú 
kvalitnejším kádrom odborníkov. 
Ďalej mi chýba zo strany 
hlavného mesta úsilie riešif 
špecifické problémy najmä 
okrajových mestských častí. 
ktorým častokrát chýba i to 
najzákladnejšie vybavenie, pri
čom sami ho nie sú schopné 
zabezpečit ba naopak. musia 
značnú časf finančných pro
striedkov poskytovaf na celo
mestské funkcie, ktoré sa 
v týchto častiach realizujú. 
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podlahová plocha presahuje 
2/3 zastavanej plochy. Takto 
určená sadzba sa vynásobí 
koeficientom 4,5. 
b) 3,- Kčs za obytné plochy 
rekreačných a záhradkár
skych chát a domčekov a 
1,- Kčs za ostatné plochy. 
Základná sadzba sa zvyšuje 
pri viacpoqlažných stavbách 
o 0,75 Kčs za každé ďalšie 

nadzemné podlažie, ak jeho 
podlahová plocha presahuje 
2/3 zastavanej plochy. 
cl 4,- Kčs za samostatne 
stojace garáže a za 
samostatné stavby hromad
ných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely 
postavené mimo obytných 
domov. 
Základná sadzba sa zvyšuje 
pri viacpodlažných stavbách 
0,75 Kčs za každé ďalšie 

nadzemné podlažie, ak jeho 
podlahová plocha presahuje 

o zavedenie kábelového 
televízneho rozvodu pre 
individuálnu bytovú vý
stavbu v mestskej- časti 
Devínska Nová Ves. 

V súčasnosti prebieha 
v Devínskej Novej Vsi 
výstavba kábelového te
levízneho rozvodu pre 
komunálne byty. Po JeJ 
ukončení začne výstavba 
pre individuálnu bytovú 
výstavbu. 

Preto Miestny úrad 
vyhlasuje na , mesiac ja
nuár 1993 prieskum záuj
mu o zavedenie kábe
lového televízneho rozvo
du pre individuálnu bytovú 
výstavbu. 

Kábelový televízny roz
vod TKR ponúka dve 
programové varianty. 
Základná ponuka: STV 1. 
STV 2, TA 3. ČTV 2, 
ORF 1. ORF 2. vnútorný 
televízny okruh a roz
hlasové pásmo VKV 
vysielané v norme CCIR. 
Rozšírená ponuka: STV 1. 
STV 2, TA 3, ČTV 2. ORF 
1. ORF 2, vnútorný tele
vízny okruh. 18 sate
litných TV stanic a 
rozhlasové pásmo VKV 
vysielané v norme CCIR. 

Na základe uznesenia 
Miestneho zastupiterstva 
mestská časť DNV pri
speje na zriadenie jednej 

2/3 zastavanej plochy. 
2) Sadzba dane vypočítaná 

podľa ustanovení ods. l 
písm. a sa zvýši za každý m• 
podlahovej plochy o 2,- Kčs 

bytového a nebytového 
priestoru slúžiaceho na 
podnikateľskú alebo zárob
kovú činnosť. 

§5 
l) Základná ročná sadzba 
dane zo stavieb je za každý i 
začatý m• zastavanej plochy: 
a) 1,50 Kčs za stavby 
poľnohospodárskej prvovýro
by, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej poľno
hosp. produkcie, stavby pre 
lesné a vodné hospodárstvo 
vrátane zariadení na ochranu 
pred povodňami s výnimkou 
stavieb na skladovanie a 
admlnistraUvu. 
b) 7,50 Kčs za priemyselné 
stavby a stavby slúžiace 
energetike, dočasné stavby 
slúžiace stavebníctvu a stav
by na ostatnú poľno
hospodársku výrobu s výnim
kou stavieb na admini
stratívu a skladovanie. 

(Pokračovanie v bud. čísle} 

prípojky TKR pre indi
viduálnu bytovú výstavbu 
finančnú čiastku vo vyške 
1.400,- Kčs. 

Výšku ceny za zria
denie jednej prípojky TKR 
pre individuálnu bytovú 
výstavbu bude ovplyvňo
vaf počet záujemcov 
v jednotlivých lokalitách a 
bude vyčíslená záujem
com v záväznej objednáv
ke . 
Mesačný poplatok za 

základnú programovú po
nuku pre rok 1993 
predstavuje 15,- Kčs a za 
rozšírenú programovú po
nuku 29.- Kčs. 

Záujemcovia o zavede
nie kábelového televíz
neho rozvodu do indivi
duálnej bytovej výstavby 
sa môžu prihlásiť osobne 
na Miestnom úrade v De
vínskej Novej Vsi - lstrij
ská 49 u zástupcu staro
stu Alojza Moravca každy 
pondelok 17°0 

- 18°0 hod .. 
v stredu 15°0 

- 16°0 hod .. 
alebo telefonicky na č. 
tel.: 777 250, 778 250 
v ktorýkoľvek pracovny 
deň do 31. januára 1993, 
kedy bude prieskum 
ukončený. 

SI811"0SIU 
DNV 
Moll"avec 
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zosoBÁŠILI sA l] Stvrtkové besedy 

Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
matrika Devínska Nová Ves 

luboš Kuric a 
Dagmar Jáčová 

Zvonko L•kčevič a 
Dagmar Kr•jčíková 

Ivan Modrovič a 
Lucia Beckerová 

Peter Václ•vík a 
Silvia Večeríková 

Jaroslav Brúder a 
Silvia Belešová 

([ NAŠl JUBILANTI 

70- rokov: 
Mana H1nanaerova 
Margita Hupková 
Silvester Grožaj 

75- rokov: 
Ferdinand Koeiš 

80- rokov: 
Štefánia Ebringerová 
Otília Lisá 
Rudolf Paule 

85- rokov: 
Viktória Krajeírová 

l] 

ODIŠLI ]11 
Z NAŠICH RADOV lj 

Kristína Bekešová 
ludevít Peš•dík 
Františka Orthová 
Stefan Gábriš 
Anna Rosinová 

[ 
PRIVÍ'!ALI SME DO 

. ZIVOTA 

Lucia Hl•vinová 
Petra V•culíková 
Katarína Mrvová 
Jakub Scherh•ufer 
Matej P•ulovič 

••••••••••••••••••••• 
Dňa 18. decembra 1992 sa 
konalo v priestoroch Radnice 
v Devínskej Novej Vsi 
"Vianoené posedenie jubi
lantov", ktorí sa v tomto roku 
dožili významných životných 
jubileí (okrúhlych 75, 80. 85. 
90 - rokov a vyššie). Tí. ktorí 
sa nemohli zúeastnif sme 
navštívili osobne. Všetkým 
jubilantom želáme vera zdra
via. 

•m 

• 

v lstracentre 
Obč•ni• s• pjt•jú 
odborníci odpoved•jú. Asi 
tak možno charakterizoval 
pravidelné štvrtkové besedy 
obeanov s odborníkmi a 
osobnosfami kultúrneho a 
spoloeenského života Slo
venska. ktorých myšlienku 
zaeali realizoval v minulom 
roku v lstracentre v Devínskej 
Novej Vsi. 

Súeasné prelomové spolo
eenské i politické zmeny 
kl•dú pred rudi mnohé 
otázky, týkajúce sa nielen 
celospoloeenských problémov. 
ale i osobných. easto 
existenene dôležitých. 

Počuf názory iných, 
por•dif s•, vyj•drif vl•stnj 
názor - to všetko ponúkajú 
pravidelné štvrtkové besedy 
lstracentra. 

že ide o zaujímavé témy, 
možno posúdil z novembro
vých a decembrových besied: 

• Dôchodcovia hovoria s le
károm o správnej výžive a ži
votnom štýle e hovory so 
spisovaterom i literárnym kri
tikom e kurz studených mís 
a ekológia a separovaný zber 
• Tradície poeas Vianoc u nás 
a v zahranieí • úloha kre
sfanstva v slovenskej spola
Cnosti dnes. 

N• i•nuár 1993 
pripravujú v lstracentre besedy 
na témy: 
• Význam vyhlásenia štát
nosti SR • Problematika novej 
daňovej sústavy a dane z príj
mov fyzických osôb • Chcete 
maf zdravé deti - vplyv ži
votného prostredia e Tradície 
zimných a jarných zvykov 
v ONV ... 

Takže nezabudnite. Každý 
štvrtok od 17.30 hod. vás v 
lstracentre vítajú na zaují
mavých besedách. 

Prícfte nazbieral nové 
poznatky. 

r 

:;:t=::~:it=:a.:u·í::u=wt:~:aa:ll;í:t::l 
Iba raz za dva roky poriada 

Slovenský zväz chovaterov 
Celoslovenskú výstavu. kde 

V klube dôchodcov 
oslávili 

Viktora Kr•jčírová 85 
Tonka K•rovičová 65 
Jitka Milošovičová 65 
Vierka Kubová 60 
Srdeene blahoželáme 

Mikulášske posedenie s elen
kami skôr narodenými uspo
riadali 7.12. ZO červeného kríža 
e. 1. Pozdravil ich prišli deti 
základných škôl. Ovocie da
rovala pani Baranovieová, ktorej 
ďakujú. 

Zväz invalidov mal tiež 
posedenie 12.12. na záver roka. 
Pri tejto príležitosti si uctili 
jubilantov. 

h 
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okrem 
chovov 
získaf 

chovov. 

prezentácie svojich 
môžu chovatelia 

uznanie plemenných 

V dňoch 12.-13.12.92 pred
stavilo 134 vystavovaterov z 
celého Slovenska 176 kolekcií 

Nezabudnite 

Meniny v následujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

8.1. . Severin. 9.1. - Aluej, 10.1. - u
Íl, 11.1. - lalwina, 12.1. - Ernnt, 
13.1. - R11ti•ln, 14.1. - Radonn, 
15.1. - Dobr01ln. 16.1. - Kriatina, 
17.1. llataia. 18.1. Bohdana, 
19.1. - Draho111ira. 20.1 . - Dalibor. 
21.1. - Vincent. 22.1. - Zora. 

Blahoželáme 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstaveni1: 
vo štvrtok. sobotu o 19.45 hod., 
v nederu o 17.15 a 19,45 hod. 
7 .1. ŠAMAN USA MP 
11.-10.1. CANDY MANIHORORJ 
USA MN 18 
i 4. i. MAV NOV S Vn USA MP 

18.-17.1. DÉVKA USA MN 15 
Mládežnícke predstaveni1: 
v sobotu o 17,15 hod. 
11.1. PRÍSNE TAJNÉ PRÁZDNINY· 
18. t. DVOJITÝ ZÁSAH USA 
21.1. KUČERAVÉ DIEVČA USA 
Detské predstaveni1: 
v nederu o 15.15 hod. 
1 0.1. BAMBI 
1 7 .1. CHAPLIN NA KOLIESKO
VÝCH KORČULIACH USA 
Tel.: 775 104 

holubov (1.450 kusov) v prie
storoch lstracentra v De
vínskej Novej Vsi. 

Vífazom výstavy sa stal 
Ing. Peter Kalenie z Petrovian. 
najúspešnejším chovaterom 
z Bratislavy Stefan Dubný 
z Devínskej Novej Vsi a cenu 
za vífaznú kolekciu Ko
márňanských kotrmeliakov 
získal Ivan Durža zo základnej 
organizácie SZCH v Devínskej 
Novej Vsi. 

Zo 176 kolekcií holubov 150 
uznali za plemenné chovy, 
z toho 9 chovov z Bratislavy. 

d 
snímky Ing. P. Koz• 

lillg. 
Dnes ráno som bola na 
klzisku. Bola_ som ~am_ s 
Majkou. moJOU naJiepsou 
kamoškou. Chvíru sme sa 
korčurovali a potom zbadali. 
ako sa jedno dievča naproti 
nás korčuruje a pritom ťahá 
čosi biele za sebou. 

Hovorím Majke: "Maji, 
poďme sa pozrieť. čo to je!" 
"Dobre." povedala Majka. Šli 
sme bližšie a uvideli sme. že 
to čudo je krásny dlhosrstý 
biely psík. "Čiky. prestaň." 
ozvalo sa dievča. "Čiky. 
počuješ!?" "Prestaň!" Na
koniec zúfalo zavolalo: 
"Pomoc!" Všetci sa okolo nej 

Dobré je dobré 
Nechcem robiť reklamu. ale ... 
človek občas dostane ne
čakane návštevu. Kam s ni
mi? Dobre sme sa cítili 
všelikde. Ale skutočne po
kojne a spokojne sme si 
zajedli v nefajčiarskej re
štaurácii u Virgu - Šuba. To 

zhŕkli. "Co ti spravil?" ozý
valo sa zo všetkých strán. 
"Stále mi nedá pokoj!". pri 
slove pokoj dievča buchlo 
psíka po chrbátiku. Vtom mi 
ho prišlo tak rúto. že som sa 
trošku rozplakala. - Psíček 
žalostne kňučal. Vtom sa 
prihnal jeden zlý chlapec a 
kopol psíčka do chrbátika 
k o r č u r o u ! "Nekňuč. 
zavri pysk!!" Rozhorčene 
som sa otočila na Majku. 
ktorá mala tak ako ja plné 
oči srz. Psík sa na chlapca 
vyčítavo pozrel. Potom sa 
obrátil a odcupital preč. 

Dominika 
Pustajovská 

10 r. 

jedlo spievalo a verte. cítili 
sme sa vynikajúco. Aj ked 
by bola naša večera stála o 
nejakú korunku viac. viem. že 
druhýkrát nebudem roz
mýšľať. A môžem iba vrele 
doporučiť aj ostatným. 

at 

Dom kultúry Dúbravka 
ponúka 

a.1. - od 19"0 hod. - slávnostný koncert pri príležitosti vyhlásenia 
samostatnosti Slovenska 

10.1.- od 100° hod. - rozprávkové pásmo o trojhlavom drakovi 
17.1. -od 100° hod.- Pipi - dlhá paneucha 
22.1.-od 19"0 hod. - reprezentaený program Sluku a Mladých sŕdc. 

,.urna; 
Y šnapsert 

Na Jedenástom ročníku 
turnaja v šnapseri v sobotu 
5.12.92 privítali 63 štartuj
úcich. 

V silnej konkurencii zví
ťazil Ferdinand SVITEK 

fYI-AAJOCI: 

Skutočne milé zasta
venie v predvianočnom zho
ne pripravili pracovníci !stra
centra v nederu 20.12.92 
vo verkej sále. 

. Y!anočnú atmosféru vy
kuzhh piesne zmiešaného 
speváckeho zboru s diri-

z Karlovej Vsi. na druhom 
mieste skončil Miroslav 
VACHÁLEK z Koprivníckej, 
tretie miesto si vybojoval 
Walter FISCHER z Eisne
rovej a štvrté Karol HO
RÍNEK z !vánky. 

r 
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genfkou M. ZÚbkovou, bá
seň prednesená Dominikou 
Pustayovskou, program 
folkovej skupiny F + F. ale 
i súboru La Brisa, ktoré sa 
predstavilo ukážkami špa
nielskeho flamenga (gitary). 
zaslúžený potlesk zožal 

ISTRA CENTRUM 

OCVfNSKA NOVA VES 
ISlRIJSKA ul. č.. 4 

Jal\.t.liiZ ~!)3 
SMTOK VE(...A S'fASTIA 
7.11!B3 SAMOSTATNS: SL..OVENSKO 

Sl.AVNOSTNQ PROGRAM K WHLIISa!IU 5TIITNOSTI SR 

UTOOOK De-tské div. a bábkové 
1~ preds-tavenie (pre deti do 11 rokov) 

vta<A SALA 
17..30 

vtt:KÄ SALA 
14.00 

STVl<TOK PROOLEMATIKA NOvtJ DAOOvtJ SúSTAW vtt:KÄ lfiejq.\ 
1tr.r.l99.3 A DA~ Z PRIJvlOV FVZICKQCI-l OSOe> 17..30 

e>!:SroA Oe>CANOV S OOOORNKMI 

SMTOK DIVA DE L. NS: P..( SMO PRI: ocr1 
211199.3 "ROZPRÁVKOVÝ BUFET" 

STVl<TOK "Skola -trochu inák" 
211199.3 Oi vodelné pásmo 

STVl<TOK CHCETE MAŤ ZDRAVÉ DETI ?" 
211199.3 e>ES9)A Oe>OiíOV S OOOORNiKMI 

UTOOOK 
2611!!}.3 

STVl<TOK 
281199.3 

PIATOK 

2911!!}.3 

(...UDOV)( HUD&A NA 
SL..OVENSKU IJQCI-IOVNQ KONCERT PRE 
V5rn<QCH 

Tradde zirTJrltX:h a jcrrM:h zvi.Jkov 
v Devin sk~ Nov~ v~ (ei:SIWA Oe>CNlOV 
S OOOORNfKMIJ 

DlSKOTÉKA 
TANEl'll(; POSEOOliE PRI REPROQIJI<OVANE-1 HUOOI: 

PRAaMJra ISlRA a:NlRA 2aAJ.) ~ 
QOCitloJ(Jvl OCVfNS1(f.J ~ VSI \UA zmAVIA A 
STAsnA V r-.JO'vU-1 RO<\J. 

Nah body získali: 
.IURČÁK L. 3 
.IURČÁK l. 2 
.IURČÁK B. 2 

Yysledky 2. - 4. kola ll. triedy: YERNER t5 

šachová škola - lokomotíva DNY 2 : 6 
lokomotíva DNY - Doprastav 'G' 4,5 : 3,5 
lokomotíva DNY - Derérova NSP 'B' 2 : 6 

ZLOCHA 1 
LOBODÁi 1 
KOVÁČ 1 
HORVÁTH 1 

vtt:KÄ SALA 
10.00 

vtt:KÄ SALA 
11 . .30 

vtt:KÄ lfiejq.\ 
17..30 

vtt:KÄ SALA 
10.00 - 11.00 
11 . .30 - 12..30 

vtt:KÄ lfiejq.\ 

17..30 

vtt:KÄ lfiejq.\ 
19.00 

Ct::AJT'ROM 
Na ustanovujúcej schôdzi nového 

šachového klubu STRELEC DPó ska Nová 
Ves bol zvolený výbor v ~ ' iení Ing. 
HORVÁTHOVÁ, Ing. .IURČÁK a Ing. 
ZLOCHA. Revízorom bol zvolený Ing. 
BALOG. Samostatný šachový klub chce 
postupne nadviaza! na činnos! šachového 
oddielu TJ lokomotíva Devínska Nová Ves 
a zamera! sa najmä na výchovu detí a 
mládeže. 

5 

-. ---,.;,; 
detský folklórny súbor 
Kobylka ... 

V závere večera opäť 
zmiešaný spevácky zbor. 
ale i celá sála sa odovzdali 
noci pokoja, lásky a rudskej 
blízkosti a sálou znela Tichá 
noc. svätá noc ... 

Majstrovstvo Devínskej Novej Vsi 
v šachu mladších žiakov do 10 rokov sa 
uskutoení v 10botu t 5. jonu6r1 t 113 . 
v priestoroch IS TRA CENTRA na lstrijskej 
ulici e. 4 o tO" hodine. Prihlási! sa na 
mieste môžu všetci žiaci bývajúci v De
vínskej Novej Vsi narodení v roeníku 1983 
a mladší. 

mj 

Nachádzajme cesty za 
kultúrou. za pozdvihnutím 
ducha po celý rok a s týmito 
hodnotami prežívajme dni 
sviatočné i všedné. priatelia. 

pk 



V závere minulého roka sme avizovali vydanie 
v•uv"'"' obyvateľov DNV 

Uviedli sme aj uzávierku, 
obchodníkov, remeselníkov, 

ešte šancu vi':••tkvm 

dodania textov do ~"'''"""'f'> 
15. 1993 

Adresa DEVEX, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava DNV 

01-
02-
03 - Vofné miesta 

04-
05-
06-

hfadál 

Kúpim Slovenska 
na listoch a pohfadniciach, aj 
samostatne. Tel.:776 
775 275. 

02- PREDA.J 

kabát 
s č. 

170/92/100 za 700 Kčs, slov. 
kožuch č. 48 - 50 za 
6000 Kčs. Tel.: 07/"1!76 093. 
• Predám rybárske siete. 
Peter MUller, Bystrická 28. 
• Lacno predám rôzne 
dievčenské ošatenie 
sukne, kožuchy, šatyl na 
výšku 155 cm. je 
zachovalé, mnohé veci sú zo 
zahraničia. Tel.: 778 709. 
• Predám detskú 
"Macralen" a detskú 
"Lacno". Adresa v DEVEXe. 
• Predám detskú 

hnedej farby, so strieškou, 
sklopná. Tel.: 776 006. 

04-

• Montáž, oprava a predaj 
bojlerov. Tel.: 

239 527. 220 005. 
e Firma ARCHITEKT pro
jektuje stavieb. 
Tel.:775 539 

Rýchla nákladná doprava 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

• Firma MERIDIÁN oprava 
práčok. Tel.: 

071777 095. 
• TV servis BALA2 poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. Nahla
sovanie opráv po 17.00 hod. 

• Vymením 

Pezinka za 
775 663. 
• 3-4 izbový byt v 
DNV. Tel.: 775 835. 
• byt v Bratislave. 
Tel.t.: 313 226 

6 

v našom časopise 

1 cm2 =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 
podčiarknúť. 
1/4 strana= 967.- Kčs 
1/2 strana = 1.900.- Kčs 
1 strana = 3.800,- Kčs 

Príplatky: 
za uverejnenie inzerátu na prvej strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6 - 7 + 50% 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5% 

zravy: 
Prí 5 a viacnásobnom uverejnení -10% 
Pri celoročnej objednávke 20% 

Ak ponúkate, alebo hradáte detské oblečenie. hračky, 
veci pre deti,využite naše bezplatné služby. 
požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 

DEVínsky EXpres- 841 07 Bratislava. Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch a služieb DEVEX 
v Devínskej Novej Vsi na ulici Novoselská 14 z dvora 
<za poštou>. Je otvorená denne od 14.30 do 18.30 hod. 

CHCETE MAŤ PEVNÉ TRVANLIVÉ A 
PROTIŠMYKOVÉ PODLAHY 
VÝROBNÝCH, PREVÁDZKOVÝCH 

SKLADOVÝCH PRIESTOROCH ? 

VÁM PLECHOVÉ 
DLAŽDICE 

HRÚBKY 
mm, NA ZAPUSTENIE 

DO BETÓNU 

tel.: 07/ 775 932 
776 195 

071 776 432 

300 x 300 x 20 mm 

l~ l l l l 

D 0 0 0 O 
o O D o 

oo oo 
o o 

Do oD 
o O D o 
O O O DD 

0300 

.,._, ..... , .. , vrátnici 
v Devínskej 

~:dožil 57-ročný vodič 
~éhO aut~ Liaz z G~á~ 

ožadovany tovar na loznu 
Plochu a tento riadne 
~a oddelení odbytu. Jeho 
ročný závozník zatial nelenil a 
pod zaplatený tovar na~iern~ 
naložil 1000 kg betonarskeJ 
ocele Ro~or a tút? . potom 
chceli vyv1esf cez vratmcu. No 
mali smolu, pretože pozornosti 
vrátnikov neušli a tak od
cudzený tovar museli zložif v 
tehelni a obaja putovali na 
policajný útvar. kde museli 
vysvetlif pohnútky svojho ko
nania. 
Autičkár 
Ani potas sviatkov pokoja čas 
oddychu autičkári nepoznajú. 
Presvedčil sa o tom 39-ročný 
majiter osobného auta Favorit, 
ktoré zaparkoval na lstrijskej 
ulici. Vlámal sa mu tam 
dlhoprstý autičkár, ktorý mu 
poškodil ovládací panel a 
potom odcudzil rádioprehrávač 
Monaco, reproduktor, 6 nahra
tých pások. poškodil štartér a 
zmizol preč. 
Nočný zákazník 
Predajný stánok s novinami a 
rozličným drobným tovarom na 
ulici J. Alexyho navštívil 
nevítaný zákazník. Prišiel tam 

rúškom tmy a záve
rečných hodinách, rozbil sklo 
na okne, obslúžil sa žuvačkami 
a malinovkami k škode 32-
ročnej majitefky a v tme sa 
stratil preč. 

v lkurlu~ 
letnú sezónu máme iba 

vybrali sme z prehladu zásahov 
v decembri minulého roka. 

S alkoholom. 
Niekofko minút pred polnocou 
8.12.92 vodič osobného auta s 
pomocou alkoholu najskôr 
vbehol do priekopy a potom, za 
pomoci ďalšej osoby, sa snažili 
vyjsf z nej von. Pomohla však 
hliadka, ktorá predviedla 
podnapitého vodita na lekársku 
prehliadku. 

v ofsajde. 
Expresso Rolanda je na 

kraji mestskej časti, 
návštevníci 
správaf sa slušne patrí 
Všeobecnej inteligencii, 
nezávisle na mieste pobytu. Aj 
8., 13. a 15.12. tu hliadka 
zasahovala a pripomínala 
Podguráženým mladíkom 
Pravidlá slusného 
Použila pritom 
Fefilu::i. 
Na ulici l. Bukovčana zadržala 
12.12.92 hliadka dvoch Rómov 

o bt an, 
má chatu v osade 
na Devínskej ceste. Do 

vnikol cez oplotený 
návštevník 

a odcudzil mu motorovú pílu 
Homelit, dvojrýchlostnú vŕtačku 
Narex a 2 kolesá z horského 

Colorado. Aby sa cítil 
bezpečnejší, vnikol aj do 
vedfajšej chaty a ukradol jednu 
vzduchovku Slavia. 
Zlodej v škole 
Kfud a školské 

ma pravdepodobne chýbal 
stroj, preto navštívil bu-

základnej školy na ulici 
l. Bukovčana 3. Vošiel tam cez 
botný vchod, vnútri sa vlámal 
do kancelárie zástupcu 
riaditera a zborovne, odkiaf 
odcudzil písací stroj so širokým 
valcom a rádio Tesla so 
zabudovanými hodinkami. 

v hoteli 

mu 
bundu, 

modrú a 
zeleno-tyrkisovej 
ktorej mal MG 

a vodičský preukaz, 
ldúče vozidla a preukaz o 
bankovom Tatra-
banke. nepozornosf 
prišiel so smutnou tvárou 
oznámif na útvar. 

inhalujúcich toxické 
predvedení na nnl•r-"'onu 

-JP-

im odobrali dve prchavých 
látok. Pred prepustením absol
vovali psychologicko výchovný 
pohovor. 
Po:~~:or na ":~~:late". 
O tri dni neskôr opäf rómsky 
občan ponúkal na predaj údajne 

prsteň. Zistilo sa však. že 
iba imitácia, hoci prsteň bol 

17.12.92 
dve maloleté 

že ich obfažoval starší muž na 
ulici P. Horova. O deň neskôr 
bolo hlásené operačnému 
znásilnenie páchatelom. ktorého 
poškodená poznala. Prípad 
prevzalo miestne oddelenie 

zboru v Dúbravke. 
Shron\č~•ll<v bel!. 
Na ulici Maretka udelili 
pokutu 200 Kčs za predaj 
vianočných stromtekov bez 
lokalizatného poplatku. Vodič 
nákladného auta, ktorý o deň 

neskôr viezol vianočné 
stromteky bez povolenia, dostal 
blokovú pokutu vo výske 500 
Kčs. 
Ile:~~: 
Ale aj výfuku jazdil 
mladistvý občan na motorke po 
Eisnerovej. Bol zadržaný a 

odovzdaný na policajnú stanicu 
v Dúbravke. 
Vi<lllm!IIIČ. 
Po 19. hod. 20.12.92 zadržala 
hliadka na ul. P. Horova občana 
M.M .. ktorý sa chcel vlámaf do 

V minulo-
ročnom čísle sa podarilo 

v našom spravodaji 
chyb. 

Na druhej strane po
prehadzovaný text v 
príhovore starostu. na 6. 
strane vo Všeobecno 
záväznom nariadení otvá-

.. 
l 

v 
ste 
nájsf. 

ste v závere roka 
DEVEX a dostali 
Teraz ich musíte 

Vylosovali sme šesf cien. 
Majitelia kupónov s číslami: 

115 - 6. cena 
1319 -5. cena 
486- 4. cena 
317- 3. cena 
72- 2. cena 
325 - 1. cena 

si môžu 
obchode 
denne: 

1a•• hod. 

ll 

nad poštou 

od 15"" do 

holiaci strojček BRAUN 
na batérie 

• holiaci strojček BRAUN 
na sief 

• el. n"'''"'ro'"~'"''"IA 
• 7U>I"O\J'"' 

• 

jedného z 
hliadku 
odovzdaný na 

Tento 
putách bol 

miestne 
oddelenie v Dúbravke. 

na strane 
Petícii sa nám vidí dotácia 
13600 Kčs 
nemôžeme 
skutočnosf (1360 
pretože sú 

Za 
tlačiarne 

redekcia 

599,-

1459,-

519,

od 65,-

57.-
22,-
22,-
590,-

59,-
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Chránené územia DNV 
Chránená krajinná 

~~~ 

Malé Karpaty sú najzá
padnejším jadrovým pohorím 
karpatského oblúka. . Geolo~ 
gicky k nim patna BI 
Hundsheimské kopce na pravom 

hn'lhll nunAifl. TiAhnu AA 
severovýchodným smerom a 
oddef~ú Záhorskú nížinu od 
Podunajskej. 
Podstatnú easf kryštalického 
jadra Malých Karpát t,vor~ 
granitoidné , masívy, ktore su 
obnažené na povrchu v dvoch 
oblastiach nazvaných bratislav
ský a modranský masí~. T~t~ d~a 
masívy sú oddelene suv~ly~ 

pásmom kryštalických bndhc, 
ktoré sú tvorené naJma 
pararulami, svormi, fylitmi _a 
amfibolitmi. Kryštalické jadro Je 
obklopené druhohornými najmä 
vápencovými súvrstviami. . . 

Malé Karpaty boli vyhlasene 
za chránené Vyhláškou Min-

slušnej dokumentácie schvál~nej 
orgánmi štátnej ochrany pnro
dy. Osobitnú starostlivos( treba 
venoval ochrane súeasných 

a perspektívnych zdrojov pitnej 
vodv. Výstavba sa realiz~e podf~ 
schválenej územnoplanovaceJ 
dokumentácie so zretebm na 
optimálne zachovanie • neur~
nizovaných priestorov povodneho 
prírodného prostredia. . .. . 

Súeasfou ChráneneJ krBJ•nneJ 
oblasti Malé Karpaty je 
Bratislavský lesný park. ktorý 
bol utvorený r. 1956. Správu 
zabezpee~ú Západos~vensk~ 
štátne lesy, menovite ueelovy 
lesný závod. Ten zabezpetuje 
rozvoj ochranu a využívanie les
ného ' porastu, koordin~e 
hospodársky, rekreatný. športový 
a kultúrny život na jeho území. 

1 2 4 5 6 
isterstva kultúry SSR e. 
6411976. Výmera vlastnejA 
chránenej krajinnej oblasti je 
64.504 ha a ochranného pásmBc 
45 063 ha. Rozprestiera sa nP 
území štyroch ~kresov C 
Západoslovenského krBJa. N~ 
území hl. m. Bratislavy zabera 
rozlohu 9 375 ha a rozpre-0 
stiera sa v katastrálnych 
územiach mestských obvodo-.E 
Bratislava 111., IV. V ochrannom 
pásme treba hospodársku a inlf' 
einnosf vykonával tak. aby 
nepoškodzovati prírodné hodnotyG 
oblasti a aby sa zachova 
prírodný ráz krajiny. Pri všetkýc~ 
zámeroch a zásahoch sa mus• H 

rešpektoval vodohospodársky 
• Kúpim zn 
na listoch a 

význam územia. l 
z toho dôvodu treba 

samostatne. 
775 275. 

( 02 -l 

• Predám dit 
béžový s 

zamedzi( rozširovaniu erózie.J 
Vodohospodárske stavby akého~ 
kol'vek druhu možno . v . oblas·tiK 
realizoval iba na zaklade pn-

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber easopisu DEVínsky ~~r~~·-
Meno a priezvisko <firma): .. ----·-- ---··--···-·····--------

Lesy su popretl<.avane SIEnou 
~ravených ciest . a-~~~ 

istických chodníkov. ktore, spaJaJ~ 
najnavštevovanejšie rekreaene 
strediská. V spol~ráci s tu
ristickým zväzom by bolo d?br~ 
vybudoval lepš~e pr~P?Je~.e 
významných lokaht tunst1ckym 
chodníkom. napr. Dúbravka 

KORENIE ŽIVOTA 

Pekné dievta stop~e: 
_ Nevzali by ste ma so sebou? 
- Rád. 
_ A nezastavíte v lese a 
nebudete tvrdil že máte upchatý 
karburátor? 
- Nie. 
_ A nebudú vám vynechával 
svietky alebo nevybije sa vám 
batéria? 
- Celkom iste nie. 
Oievea zavrtí hlavou: 
_ To je neuveritefné. maf taký 
starý automobil v takom dobrom 
technickom stave! 

7 8 9 10 11 12 

r-

-

Ulica: PSC ·········---

Stokeravská vápenka. Biele 
Vefké srdce. Devínska 

K závažným 
javom patrí ho·7nlt~nnvitsl 

stavba chát. S ich 
súvisí vefké zneeisfovanie 
stavebnými odpadmi. 

DEVínsky 
-EXpres 

informačno-inzertn~ 

spravodajca 

občanov 

mestskej častt 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

_ Tató! Poď! V spálni 
máme strašidlo! Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
-Strašidlá predsa nie SL----------------------------:::---------------
Móricko! ':e. týždeň 22.1.1993 Ročník: 111. Císla: 2. Cena: 2,50 Kčs 

~~~-~~~~d~~~~}r:-}==~-~-~~=--. -----------~~--~~--.iiiiijiiii~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiii 
noviny. vojde do spalne f .J 4#. dY"' .~J. .ti AC.: 11-: ~- IJ A~ ' ~ .•:·:·· w ~;#'· ~ u (;." v~ fr, ~ 
tam vidí svoju ženu s é<=·•====''~·· ' • 
GrUnom ako sa milujú 
plachtou. Kohn naštva 

reve: . .. . , 
-Počujte Grun. JB varn 

· S poslancami každý pondelok • Program 
bnovy DNV • Matičný ples • O kábelovej 
levízii • Chránené územia DNV 

rozbijem hubu! čo tu 
strašíte to diefa? Váiení 
----i ieaeelia 

KRÍŽOV často dnes počuť o 
~-------""'1'adku morálky, nado-

tku kultúry, etiky, 
VodOI'OVne: t t'ky 

č f t - -č e 1 ... 
A./ DruhA as aJn• A doba je vážna. 
Ručne tkaný nástenný go ... . t. (k d b 1 ?) 

"'esky Ll a e y ne o a. . 
netere po " t {; A kt · . k. h kaueU<.u Cl asu... o sa ma 
syntet1c ~ 0 . Dl · 0 rať? Zodpovednosť za 
bol postihnutý. . : chovu sa presúva z 
prá~om vofb~ •neho št ných pliec na iné. 
obeanstva - k•osk. E.l Tka p 't 'l .., .t t' . 

• 1 bdob•'e po n om pn e,l os 1 Je 
eesaneJvny-o · k L h · f l 
- obloha. F.l začiatok te ' . r~ om. t enl c cle . e~ 
Gi Mesto vo švédsku - JS ces u. en... nema 
po eesky - ženské me · . 
Privítam - orúbal. 1./ Drevo l Van typom by son:' 
priehlavok po eesky - t,vr z~al d~ls1u z mot_nost•: 
Bieda po latinsky - chv1fu ru. na_m v . Dev1ns~eJ 
vidina. KJ Koniec tajničkY eJ Vs1 ponuka Mat1ca 

•venská, ktorej obnovu-
Zvisle: :e zhromaždenie členov 
1.1 Patriaca Janovi - diev~o iba nedávno. 
meno. 21 Kamenný ol ~erme. te šancu, ktorú 
kývnutie - easf nota. 3./ lllu_knu, aj využijeme. 
trieska. 4./ Unavili sa - po V1em. hmotné statky 
vody. 51 Indický spisov . hmatateľné. viditeľné, 
etylalkohol. 61 Vefký 1a. Bez nich .. . Iste. Byf 
utaj~em - približne. dobným boháčom 
Medzinárodná telekomu k nepoteší celkom. 
únia - skupinová tis otrápme nevyužité 
televízna spoloenosf P gové závity, zamyslí
slonoviny. 8./ Prosba po sa, stojí to za to. 

MATIČNÝ PLES 

s kultúrnym 
programom 
sa uskutoční 

30.1.1993 
od 19°0 hod. vo velkej 

sále 

ISTRACENTRA 

Predpredaj vstupeniek 
28.-29.1.93 

od 18°0 do 20°0 hod. vo 
velkej sále Istracentra 

Do tanca bude hrať 
BEÁTA 

všetkých Vás srdečne 
pozývame 

Z vô(e tucfu 
Tak sme písali v roku 

1968. Uplynulo však už 130 
rokov od jej skutočného 
vzniku. 

Za humanitárnu pomoc poďakoval starostovi ONV pri prijatí 
na radnici v sobotu 16.1. primátor Varatdína pán CISAREC. 
(Vpravo). Vfavo pán Juraj Cvetko, predseda zväzu Chorvátov 
na Slovensku. · 

Pomoc Chorvátom 
V sobotu 16.1.93 vypravila 

mestská easf ONV další ka
mión s humanitárnou pomocou 
pre trpiacich v Chorvátsku. 

Išlo o ukoneenie série hu
manitárnych pomocí. organi
zovaných mestskou easfou 
ONV. do ktorej sa zapojili aj 
dalšie mestské easti Bratislavy. 

V sobotu odišlo 27 40 kg 

o6novená. 
dície. 

sušeného mlieka. Miestom ur
eenia je Cervený kríž <Caritasl 
vo Varaždíne. 

Kamión sprevádzal aj va
raždínsky primátor. Vyhodno
tenie humanitárnej pomoci, 
ktorú organizovala mestská 
easf ONV, uvedieme v 
nasledujúcom eísle. 

vm 

Miesto: -~ ::~:=:::~: :: :::::: =:=:= ~ ::=:::::==~~:: ::: .. _ .................................... --: ....................... _ ..................................... _ .................. ---·-· , __ .. _ ....................... _ ........... -. Vá&. vydavateľ 
_ preradenie zvierat d~ 
9 .1 Ochráni - nest1šll 
Udrieme nohou o zem -
11.1 Býv. rumunský fotb_t-----------..1 

To bol aj dôvod obno
vujúceho zhromaždenia čle
nov Miestnej organizácie 
Matice slovenskej v nedeľu 
17. januára 1993 v !stra
centre. 

odboru. ponúknuť spoluprá
cu v sekciách: práce s 
mládežou. literárno- jazyko
vej, hudobno-speváckej, ta
nečnej, výtvarnej, vlastived
nej, ochrany kultúrnych 
pamiatok. publikat:nej, iných 
záujmovo- umeleckých akti
vít. Rovnako môžete na
vrhnú{ program činnosti 
miestneho odboru. 

Dátum: ··--····-··-··--·-··---·--······· 
- -- p;:;Cií)isi"Pťičiä'ikiii .ilredplatitea strach -citoslovce zvolantd()k()V il Dl e 

Pomôcky: G./ Lye. 7./ ITU. • Horova v zastúpení 
Na konci roka vyiosl4eme troch predpatitefov o zal.tírmvé ceny. ofkou Mš p. V. Mo-

. štvrtročné predplatné 16 Kčs tovou vyslovuje poda-

Matica slovenská vy
rástla z viery národa, 
potreby a nevyhnutnosti 
spojenia kultúrnych i spo
ločenských snažení našich 
predkov pre záchranu Slo
venského národa. 

Ak Maticu slovenskú 

Byf pokračovateľmi tra
dície Matice slovenskej je 
predovšetkým veľká zod
povednos{ vot:i sebe, de
fam. národu. 

Využime teda motnosf. 

1701921100 zl 
kožuch dámsk, 
6000 Kes. Tel. 
• Predám r 
Peter MUller, Bl 
• Lacno p 
dieveenské oš 
sukne, kožuc 
výšku 155 c ~ 
zachovalé, mne 
zahranieia. Tel.: 
• Predám d 
"Macralen" a de 
"Lacno". Adresa 
• Predám d 

Cena jedného č1sla: 2.50 Kčs . !'a firme WaWa v zastú-
. . · a _Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. ~edakc•a: n ·t~P- Jozefom Holekom, 

DEVinsky EXpres - dvojtýždenník pre obč?nov m_estsk;J čast~. Bra~sl~~ia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres. 841 07 Brat,~av~ K~Jfom firmy, za dar pre Mš 
Bratislava. Kalištná 9. tel. 775 275. Nevyžiadane rukop•~=Y a o_togra le re ~ l - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou l. Uz6v•er , a . ova v hodnote 12888 

hodnotíme ako klenotnicu. 
uchovávateľku a rozvíja
teľku ku ltúrnych hodnôt 
Slovenského národa. tak 
dnes je našou úlohou byf 
pokračovateľmi tejto tra-

Nový výbor s predsed
níčkou Máriou Rajchlovou 
sa bude schádzať v piatok 
v lstracentre a o jedno
tlivých programoch bude 
informovať pravidelne pro
stredníctvom DEVínskeho 
EXpresu. 

Už dnes môžete uva
žovať o možnostiach: staf 
sa členom miestneho 

Prihlási{ sa môžete v !stra
centre. ale aj prostred- 11 

níctvom nášho časopisu. c 
- osobne: v priestoroch obchod a s!už~y DEVEX. Krasn~a;mkeJ~O;d~4·n:~~t~~;~;ždeň v mesiaci. Cena 2.50 Kčs. Vytlačil : ROWACO. nabr. Lj~ v· M č'k 
štvrtok každý párny týždeň v mes1ac1. Vych6dza v p1a o a _ 1era orav 1 ov6 
svobodu 20. 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/&0-R. 

pk 



Miestna rada dňa 7.1.93 
prerollu:nrávalla: 

1. ROZPRACOVANIE U
ZNESENÍ MIESTNEHO 
ZASTUPITEl.STVA 
- uložila kontrolórovi MČ 
vyhodnotiť plnenie uznesení 
prijatých MZ a predložiť 
správy najbližšiemu zasad
nutiu MZ 
- uložila vedúcim organizácií 
Mč predložiť najbližšiemu 
zasadnutiu MZ súhrnné sprá
vy o činnosti a finančnom 
hospodárení v rozpočtovom 
roku 1993 

doporučila zaradenie 
MUDr. Kataríny ČERNEJ do 
komisie sociálnej a bytovej 
- uložila prednostovi Mč 
rozpracovať prijaté uzne
senia MZ a zabezpečiť ich 
plnenie. 

2. DOPLNENIE ČLENA MR 
- prerokovala doporučenie 
vhodných kandidátov na 
uvornený mandát člena MR 

3. PRENÁJOM POZEMKU 
V SPRÁVE MČ 
- MR prerokovala za účasti 
majiteľa nehnuternosti na 
Novoveskej ul. tzv. "Koštá
lová" možnosti prenájmu 
pozemku, ktorá je v správe 
Mč. Novému majiterovi 
navrhla odkúpenie nehnu
teľnosti. resp. ak trvá na 
vlastníctve. verejnoprospeš
né využitie tejto nehnuter
nosti. K ponuke radnice sa 
majitef vyjadrí do 28.1.1993. 

4. PRENÁJOM 
RÁCIE "'NA ŠTADIÓNE". 
MR prerokovávala zmenu 
nájomných podmienok reš-

Od 1.2.1993 sa budú 
konať na Radnici MČ ONV v 
miestnosti č. 1 pravidelné 
rozhovory obyvaterov ONV s 
poslancami MZ ONV. 

Rozhovory budú pravidel
ne každý pondelok v čase 
od 16"0 hod. do 1800 hod. 

Počas tejto doby budú vo 
vyššie uvedenej miestnosti 
prítomní traja poslanci MZ 
ONV z každého volebného 
obvodu po jednom. to 
znamená. že jeden bude za 
sídlisko Podhorské, jeden za 
sídlisko Kostolné a jeden za 
starú časf Devínskej Novej 
Vsi. 

taurácie "Na štadióne" tzv. 
R&F. 
Predbežne súhlasila s pre
nájmom priestorov p. 
Borisovi FRATRIČOVI na 
dobu do 10 rokov. pri 
zmenených nájomných pod
mienkach. 

PRIESTO
,....,.,.".., . ., JASLE .. 

II'U•óloi:PI~A 22 
MR prerokovávala možnosti 
využitia priestorov OJ lstrij
ská 22. Radnica prerokovala 
požiadavku na prenájom 
časti týchto priestorov pre 
účely zriadenia sociálneho 
zariadenia pre mentálne 
postihnuté deti a osoby 
prednostne umiestnené z 
regiónu ONV. Splno
mocnila starostu Mč po 
vyšpecifikovaní konkrétnych 
záruk a možností pre túto 
činnosť k ďalším rokovaniam. 

6. DE-
VE:XU 
MR prerokovala spoluprácu 
samosprávnych orgánov a 
vydavatera časopisu DEVEX. 
Rozhodla a doporučila 
vydavaterovi Devexu previesf 
besedu s funkcionármi Mč a 
samosprávnych orgánov pre 

objasnenie kompetencií a vypracovať scenár a 
zodpovednosti týchto orgá - gramovú náplň týchto 
nov v súvislosti s vydaním ností. 
série článkov "Zamyslenie 1.-
111." Z rokovania 14.1.93 

7.Rôzne 
- MR prerokovávala žiadosti 
na prenájom nebytových 
priestorov (predrženie resp. 
obnovenie nájomných zmlúv>. 
Doporučila ich schválenie. 
- MR prerokovávala žiadosť 
na poskytnutie výpomoci z 
fondu humanity pre Detskú 
nemocnicu s poliklinikou na 
Mýtnej ulici, ktorej nevy
hovela. 
- MR prerokovávala vstup 
MČ do riešenia komunálneho 
informačného orientačného 

1. RIEŠENIE 
A ENERG. 
STVA MČ DNY 
MR prerokovávala nesen 
bytového a energetického 
hospodárstva v MČ ONV pre 
správu komunálnych bytov. 
MR prijala záver vyhlásif ve
reJnu súfaž pre 
bytového a energetického 
hospodárstva, pričom stano
vila podmienky vyhlásenia 
tejto verejnej súťaže a 
vstupné dáta. 

systému. pričom nedopo- 2. RÔZNE 
ručila vstup MČ ONV do toh.:.. - MR prerokovala závery zo 
to združenia. zasadnutia Mestskej rady, 

MR doporučila zriadiť ktoré sa dotýkajú Mč ONV. 
poslaneckú miestnosť v - MR uložila JUDr. 
priestoroch Radnice. pre Šimkovičovi predložiť nasle
poriadanie rozhovorov po- dujúcemu zasadnutiu návrh 
slancov MZ s občanmi MČ. na vytvorenie strategickej 
- MR schválila poskytnutie komisie pre riešenie dlho
príspevku 5-tis. Kčs Matici dobých koncepčných záme
slovenskej v Mč ONV rov Mč ONV, vychádzajúcich 
- MR prerokovala poriadanie z podrobnej analýzy súčas-
tradičných Novoveských ného stavu. 
hodov a uložila poverenému - MR prerokovala závery zo 
riaditefovi ISTRACENTRA stretnutia politických strán a 

hnutí Mč DNV. pričom 
doporučila zverejnenie zria
denia poslaneckej miestnosti 
v priestoroch Radnice cez 
Devex. MR nedoporučila 
bezplatné poskytovanie prie
storov ISTRACENTRA poli
tickým stranám a hnutiam 
pôsobiacim v Mč ONV. 

prekážala, prečo ju nedali naspäť? 

Dokončenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7 
pre nedostatok priestoru 
uverejníme v budúcom 
čísle. 

v. 

"--"'--'--'.....__.'-'-'0 1J ~cf@D~ 
Zmysel zavedenia týchto 

pravidelných rozhovorov je v 
tom, že obyvaterom ONV sa 
takto poskytuje možnosf 
priameho kontaktu s poslan
cami MZ, ktorý môžu využif 
na prednesenie svojich pri
pomienok a požiadaviek k 
životu v MČ Bratislava ONV a 
činnosti MZ ONV. Poslanci sa 
budú po každom pondelku 
striedaf a ich mená spolu s 
termínom rozhovorov budú 
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poslancami 
zverejňované v Devínskom 
exprese. 

Ako prví budú k dis-
pozocu obyvaterom tieto 
trojice poslancov: 
1.2.1993 
za Podhorské 
- Ing. Ján BUDA 
za Kostolné 
- MUDr. Katarína ČERNÁ 
za starú časf 
- Danka AČOVÁ 

8.2.1993 
za Podhorské 
- Ing. Rastislav CIKRAI 
za Kostolné 
- František DETARR 
za starú časf 
- Ing. Ján CVEČKO 
15.2.1993 
za Podhorské 
- MUDr. Marta KLAMPÁ
ROVÁ 
za Kostolné 
- Mgr. Ivo GRYCZ 
za starú časť 
- Ing. Miroslav ENCINGER 

zástupca starostu 
Alojz MORAVEC 

111!1 

il Cl ov v 

Ukazovater 

PríjmY 

A. a poplatky 

Daň z nehnuteľností 
Miestne poplatky 
Správn~ p~platky 

ne pnJmY 

a. Výnosy z majetku obce 

sts 
v s r 

v ~ nosy z činnosti obce a právnických osôb založených obcou . , .. 
p~jmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organ1zac11 
zriadených obcou , ~ , , 

Výnos z majetku vo vlastmctve statu v sprave obce 
Nájomné 
Tržba z predaja majetku 

C. Ostatné 

Prostriedky prevedené z mimorozpočtových pe~ažných fondov 
Prijaté pôžičky a návratné finančných výpomoci 
Výnos pokút za priestupky . 
Výnos dobrovorných zbierok, dobrovorné príspevky, dary od fyzických 
a právnických osôb . . 
Iné príjmy ustanovené osobitnými predp1sm1 

D. Podiely na prijmoch štátneho rozpočtu 

Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov 

l. Vlastné prijmy: 

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky v tom: dotácie 
na kon samosprávnych funkcií 

na MHD 
ácie na rozvojové programy 

ll. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky 
• Bytové a energetické hospodárstvo 

IV. Príjmy celkom 

Výdavky 

A. Neinvestičné výdavky na výkon samosprávnych funkcii obce 
v tom: 

1. Výdavky na výkon samosprávy obce 

1.1. Vodné hospodárstvo 

v tis. Kčs 
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~-~· Oprav~. ú~ržba a rekonštr. komun 
1.4.,vzfdelav~n~e -~amestnancov a posl~ncov MC 
· · n ormacna cmnost 

1.5. Sociálna starostlivost 
1.6. Starostlivost o čistotu a se , 
1. 7. ~prá vf! mestskej časti.MU JAarovany zber 
Spr~va ~U.kanc.star. a MC · 
Spr~va UA a kanc.starostu 
Sprava MC 
Reprezentácia MC 
Prevádzka šport. zariadení 
Pohrebnícke služby 

2. Výdavky a príspevky na údržb , 
resp.príspevkových organizá ., u. a pre~adzku rozpočtových 
v tom: en zr1adenych obcou 

Denova 
ISTRACENTRUM 
VDPZ 
DETSKÉ JASLE 

3. Finančné príspevky zá • , . 
organizáciám UJmovym združeniam a spoločenským 
v tom: 

~-~ šp_or_tové .a telových.organizácie 
. . zauJmove združenia občanov 

8. Bytové a energ.hospodárstvo 

Náklady celkom 
Náklady DJ lstrijská 
Rezerva 

C. Investičné výdavky celkom 
v tom: 

1. Investičné výdavky h d . 1.1. \(.erejná zeleň ra ene z vlastných príjmov MC 

1.2. Spo~t. telovýchova 
1.3. f5ultura. kultúrne zariadenia 
1.4. Skol~tvo. výchova 
1.S. Pamiatková starostlivost 
1.6. Cesty, komunikácie 
1. 7. Investície MC 
1.8. Projekty 
1.9. Informačný systém 
1.10. Drobná architektúra 
1.11. Technická infraštruktúra 

2. Investičné výd k av Y na rozvojové programy (hradené z ŠR) 

D. Výdavky celkom: 

5312 

3295 
150Q 
20Q 
317 

684 

584 
100 

46865 

45848 
856 

161 

77443 

14 571 
850 

.., 

2000 
1000 
1500 
1000 
250C ,/ 
800 
1021 
soo 
600 

2800 

62872 

138930 

pROGRAM OBNOVY 
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

Naše sídlo sa. nach~d~a v ~a-
b 

om kraji udolneJ nrvy neky 
le n . k . b . 
MoravY a DunaJS ~~ rany, . n~ 
úpätí Malých Karpat, s dkob~y~1 

odmienkami pre re reacru. 
~port a turistiku: Hosp~dá~ska 

rosperita obce Je zalozena na 
p . 'l h domácich a reg1ona nyc pra-
covných príležitostiach. To 
vytvára základ jej rozvoja, 
ktorý je spojený s priemyslom. 
pornohospodárstvom a tzv. tre
tou sférou - obchodom a 
službami. Máme vybudovaný 
určitý stavebný fond, bytový a 
obecný. Stojíme pred úlohou 
tento potenciál využi(, to 
znamená integroval hospodár
sku aktivitu občanov. rozvíja( 
podnikatelské činnosti pro
stredníctvom rozvoja tradič 
ných remesiel a turistického 
ruchu. V pôvodnej zástavbe 
Devínskej Novej Vsi. za zná
mych objektívnych (ažkostí 
<nedostatok financií), budujeme 
kanalizáciu. riešime otázku 
triedenia a zberu pevného 
odpadu. poznajúc úlohy sú
visiace s ochranou prírodného 
prostredia. 
BUDÚCNOSŤ 

Útvar architekta a Komisia vý 
stavpy pri MZ predkladá 
obyvatelom zámer a výzvu 
zaoberaf sa spoločnou 
budúcnosfou. nájs( si miesto v 
nových podmienkach. Program 
rozvoja obce je prvým krokom 
k tomuto cielu. stane sa 

skutočnosfou, ked bude spo
ločnou vecou celej obce. Jeho 
dosiahnutie závisí od iniciatívy 
a účasti každého občana. 
Odpovede budú prejavom 
záujmu obyvatelov o domov. 
PRÍŤAŽLIVÁ ULICA 

Dve tváre sídla - jedna s ruš
ným mestským mikroprostredím 
a komunikáciami, druhá s ti
chými dedinskými ulicami. Ich 
skráälenie si vyžaduje osobitné 
prístupy, každá sa má stat vý
kladom obce. Ulice a medzi
blokové priestranstvá treba 
upravi(, vštepil im určitú jedno
tnosf a istú mieru indivi
duálnych úprav priedomia a 
vchodov. Zásadou je: menej 
asfaltu - viac dlažieb, menej 
betónu - viac zelene. Bude si to 
vyžadova( určitú disciplínu. 
povinnost podriadi{ sa jednot
nejšiemu výrazu ulice a prie
storu ako celku. 
ÚČELNÝ DOM 

Každý chce maf dom. ktorý mu 
bude dobre slúžif v nových 
podmienkach trhového hospo
dárstva. V prvom rade si treba 
premyslief zmeny alebo úpravy 
tak. aby funkcia domu bola 
ekonomická, treba si zodpo
vedal otázku, kvôli čomu 
chceme dostavaf starý dom. 
alebo ako lepšie využit velký. 
Najdôležitejšia je záchrana 
starých domov, pamätníkov 
našej histórie, zachované v 
štruktúre pôvodnej zástavby. 

Vera šfastia 01®~ 
Vo štvrtok 7. januára bol vo 

velkej sále lstracentra slávnostný 
program k vyhláseniu samostat
nosti Slovenska. 

Slávnostného podujatia 
organizovaného Istracentrom v 
spol~práci s Chorvátskym 
kulturnym spolkom a Miestnym 
0~~oro~ Matice slovenskej sa 
zucastmli aj Jozef Markuš -
predseda M · . ahce slovenskeJ 
Roman Hofbauer - minister vlády' 
SR Peter K · k . . ' . resaoe - pnmator 

Mhlav~_eho mesta SR Bratislava 
anan Tk'- . • 

národne· ~ - VIceguvernér 

piesne, v podani zmiešaného spe
váckeho zboru Zúbky, zdôvodnili 
príležitost stretnutia. 

Potom slávnostnú chvílu po
zdravili súbory priliehavým 
programom. Žiaci základnej 
školy, skupina F + F, súbory Ko
bylka, Rosica, Eva Kristinová ... 

KRAJŠÍ DOM 
V rámci funkčného vylepšenia 
domu je tu príležitost spravif 
svoj dom krajší, upravil ho v 
záujme celej ulice, sídliska. 
Vznik nových prevádzok v 
prízemí obytných blokov je 
príležitosfou oživif a skrášli( 
panelák, v rodinnom dome zase 
upravif fasádu a podla 
spoločného zámeru i priedomia. 
SLUŽBY A SPOLOČENSKÉ 
KONTAKTY 
Je vybudovaných mnoho sta
vieb celoobecného významu, 
mnoho služieb je zabez
pečených. niektoré chýbajú. 
Pôjde o lepšie využitie za
riadení a priestranstiev. Každý 
podnet. čo by bolo treba v 
mene tradícií a nastupujúcich 
potrieb v sídle spravil je vítaný. 
ANKETA 
Bez poznania mienky a vôle 
obyvatelov nemožno pristúpil k 
obnove dediny. Výsledok an
kety, ktorú pripravujeme. nám 
poskytne podklady pre re
gulatívy obnovy. Na ich základe 
ukážeme a poradíme obyva
telovi rozmýšlajúcemu o svojej 

o zavedenie kábelového 
televízneho rozvodu pre 
individuálnu bytovú vý
stavbu v mestskej časti 
Devínska Nová Ves. 

V súčasnosti prebieha 
v Devínskej Novej Vsi 
výstavba kábelového te
levízneho rozvodu pre 
komunálne byty. Po jej 
ukončení začne výstavba 
pre individuálnu bytovú 
výstavbu. 

Preto Miestny úrad 
vyhlasuje na mesiac ja
nuár 1993 prieskum záuj
mu o zavedenie kábe
lového televízneho rozvo
du pre individuálnu bytovú 
výstavbu. 

Kábelový televízny roz-
vod TKR ponúka dve 
programové varianty. 
Základná ponuka : STV 1. 
STV 2. TA 3. čTV 1. 
ORF 1. ORF 2. vnútorný 
televízny okruh a roz
hlasové pásmo VKV 
vysielané v norme CCIR. 
Rozšírená ponuka: STV 1, 
STV 2. TA 3. CTV 1, ORF 
1. ORF 2. vnútorný tele-

budúcnosti a zabezpečíme sta
vebný poriadok. Regulatívy sú 
nevyhnutným nástrojom budú
cej samostatnosti a samo
správy v oblasti vydávania 
stavebných povolení a riadenia 
výstavby. Anketa predstavuje 
prípravu rozvoja "zdola". ide o 
súbor námetov a názorov. 
ktoré modelujú koncepciu roz
voja našej mestskej časti tak, 
aby svojou kvalitou oslovila 
občana priamo. na rozdiel od 
mesta, kde sa občania 
vyslovujú skôr k "hotovým" 
plánom. Staňte sa spolu
tvorcami planov rozvoja. Nasa 
anketa je na to jedným z 
nástrojov. 

Pozn. 

arch. MČ 
Ing. arch. Vargov6 Eva 

Anketový lístok programu 
obnovy Devínskej Novej Vsi 
bude vložený v budúcom čísle 
Devexu a bude prístupný na 
Miestnom úrade Útvare 
architekta MČ. 

prípojky TKR pre indi
viduálnu bytovú výstavbu 
finančnú čiastku vo výške 
1.400.- Kčs . 

Výšku ceny za zria
denie jednej prípojky TKR 
pre individuálnu bytovú 
výstavbu bude ovplyvňo
vať počet záujemcov 
v jednotlivých lokalitách a 
bude vyčíslená záujem
com v záväznej objednáv
ke. 
Mesačný poplatok za 

základnú programovú po
nuku pre rok 1993 
predstavuje 15.- Kčs a za 
rozšírenú programovú po
nuku 29.- Kčs. 

Záujemcovia o zavede
nie kábelového televíz- ' 
neho rozvodu do indivi
duálnej bytovej výstavby 
sa môžu prihlásif osobr.e 
na Miestnom úrade v De
vínskej Novej Vsi - lstrij
ská 49 u zástupcu staro
stu Alojza Moravca každý 
pondelok 17°0 

- 18°0 hod .. 
v stredu 15°0 

- 16°0 hod .. 
alebo telefonicky na č. 

. tel.: 777 250, 778 250 
Roman 1 K l' ~~ky _ Slovenska, 
M t' a IS Y - cien výboru 

a ICe slovenskej a vela ď IS . h 
vyznarnny h a 1c 
kultúrneh c ?redstavitelov 

Jozef Markuš v slávnostnom 
príhovore pripomenul históriu, no 
najmä ciele a poslanie Matice 
slovenskej v súčasnosti. Vychá
dzajúc z národnej, duchovnej a 
kultúrnej tradície sa musíme 
usilovať v prvom rade slúžiť ludu 
a národu. Radost prejavme nielen 
zo zavŕšenia jednej etapy vyvoja, 
ale najmä zo začiatku možnosti 
rozvíjať kultúrne hodnoty 
Slovenska. 

vízny okruh , 18 sate-
litných TV staníc a 

v ktorýkorvek pracovný 
deň do 31. januára 1993. 
kedy bude prieskum 
ukončený. 

. . . 0 • spolocenského 
pohhckeho života Sl a . ovenska 
našeJ mestskej časti. 

Aká si mi krásna 
ty rodná zem moja. Slová 

Slávnostné podujatie zakonči
li účastníci hymnickou piesňou 
Kto za pravdu horí. 

pk 
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rozhlasové pásmo VKV 
vysielané v norme CCIR. 

Na základe uznesenia 
Miestneho zastupiterstva 
mestská časf ONV pri
speje na zriadenie jednej 

zástupc~ starostu 
MC DNY 

Alojz Moravec 



Jozefa MALVAXOVÁ: 
Fridrich ŠIMKOVIČ 

Stean ORTH 
1 

Mária BADRŇOVÁ 

V Klube dôchodcov 
oslávili 1 

Novák Ján 65 roko~ 
Brnová Agnesa 66 1rokov 
Lipka Viktor 69 rokov 
Lipková Mária 66 rokov 
Runák Ján 63 rokov 
Srdečne blahoželáme 

ZRNKO MÚDROSTI 
Sklon rudskej povahy k nepraj
nosti je taký, že sa človek pre 
úspechy iných trápi väčšmi, 
než sa raduje zo svojich 
vlastných. 

PLUTARCHOS 
Aj keď krátke ale tuhé mrazivé dni využili najmä deti na za
mrznutom rybníku i na ihrisku Stred 

~TRACENTROM 
1Wi~4 

. C.lensk.á schôdza Slovenského 1-.. 6 sál 
nedela ~ éh k. ·- ve K a ~~.-erven o reza. Po schôdzi 1JXl 
2lf.1.9.3 posedenie pri dYchovke. 

Ľ..udová hucba na Slovensku 
utorok VÝchovnÝ koncer-t pre vše-t- vel'ká sála 
261.9.3 kÝch gx>-'W 

Tradície zimnÝch a jarnÝch 
štvrtok zvYkov v Devínskej Novej Vsi 
28:1.9.3 beseda občanov s osobno

sŤami 

Disko-ték. a · ·at .. vel'ká sála 
PI OK Tanečné posedenie pri repro ~ 
29.1.9.3 hucbe 

sobota Ma-tičnÝ ples 
.300.9.3 
štvrtok &ese da na ak-tuálnu -tému . 
4.2.9.3 

vel'ká sála 
~ 

vel' ká 
u::ebňa 

sobota 
6.2.9.3 

1?' 
Rodič_om pre radosŤ vel'ká sála 
prehhadk.a 1"anečno-pohYbo- 1600 
VÝch a drama-tickÝch súborov 

VÝročná členská schôdza l'ká sál 
Chorvá-tskeho kul-túrneho ve 1500 a 
spolku a .fašiangové posede-
nie 

Zmena programu VYhradená 
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Milí priatelia! 

Pred rokom sme sa 
spolu tešili z posedenia 
rodičov a priaterov školy 
s učiterským kolektívom. 
Rozchádzali sme sa so 
slovami: "O rok opäf!" 

Rok nám ubehol a 
nám sa ponúka príle
žitosť znova sa stretnúť. 
Pozývame všetkých 
priaznivcov. podnikaterov. 
ktorí chcú spropagovať 
svoju činnosť <tombola. 
výstava) a vôbec všet
kých. ktorí sa chcú 
dobre zabaviť v peknom. 
ekologicky čistom pro
stredí. pri dobrej hudbe. 

·peknom programe detí a 
pestrom občerstvení. 
nech nasmeruje do ZŠ 
BUKOVČANA 1 na deň 
6.februára o 19.00 hod. 
čaká na nich 
34. SPOLOČENSKÉ PO
SEDENIE 

Teší sa na Vás 

Výbor Rady rodičov a 
vedenie školy 

Nezabudnite 

Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 
23.1. - Miloš, 24.1. -
Timotej, 25.1. - Gejza, 
26.1. - Tamara, 27.1. -
Bohuš, 28.1. - Alfonz, 
29.1 . - Gašpar; 30.1. -
Ema, 31.1. - Emil, 1.2. -
Tatiana, 2.2. - Erika, 
Erik, 3.2. - Blažej, 4.2.
Veronika. 

Blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok. sobotu o 19.45 
hod.. v nederu o 17,15 a 
19.45 hod. 
23.1. - 24.1. NEKONEČNÝ 
PRÍBEH NEM. MP 
Nové dobrodružstvá malého 
Bastena s lietajúcim psom 
Falkom, malým bojovníkom 
Atrejom v zemi "Fantázia". 
Réž_ia: George Miller -

28.1. GRAND CANYON 
USA MP 
Láska a priaterstvo ako 
jediná obrana proti násiliu a 
rahostajnosti. Hrajú: Danny 
Glover. Kevin Kline, Steve 
Martin, Mary cm Donnell... 

30.-31.1. TRAVNIKÁR 
USA MP12 
Sci-fi thriller, kde počítač 
vytvára svet zdanlivej 
reality, aký rudské oko 
dosiar nevidelo. 

4.2. štvrtok DEDICTVÍ, 
ANEB KURVA HOŠI 
GUTEN TAG 
CES. MN VST. 18,-

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17,15 hod. 
23.1. NEKONEČNÝ PRÍ
BEH ll. USA č.v. 

30.1. TRAVNIKÁR USA 
č.v. 

Detské predstavenia: 
v nederu o 15.15 hod. 
24.1. KRÁ[ BABAR KAN. 

31.1. V ČERTÍCH SLUŽ
BÁCH CES. 

Poznámka: č.v. - česká 
verzia. t.j. dabing 

Tel.: 775 104 

Pravidelnú službu defom v 
ranných hodinách. pri pre
chodoch cez cestu. za
bezpečujú hliadky mestskej 
polície v ONV ul od -~inulého 
roka. Pomôcf by mah 1 ozna
čenia zón s maximálnou 
rýchlosfou motorových vo
zidiel 40 km/hod. 

· Sebapokánie 

Pol hodinu pred tretou hodinou 
rannou vbehol do jazdnej drá-

Cítala som v čísle 1. článok 
malej dopisovaterky Dominiky 
Pustajovskej. ako zlý chlapec 
kopol psíčka do chrbátika kor
čurou. Napadlo ma. prečo sú 
niektoré deti také necitlivé. 
Myslím, že príčina je v ro 
dičoch, hlavne v matkách. Ked 
je matka necitlivá a neláskavá, 
vyrastie aj diefa také. 

Casto pozorujem mladé 

hy motorového vozidal 8.1.93 
podnapitý občan. Sám sa po
tom domáhal dostat sa na 
záchytnú stanicu. Jeho žia
dosti bolo vyhovené. 

Ešte vraky 

Majitelia automobilových vra
kov pri SAZke budú upo
zornení. aby ich odstránili. Ak 
tak neurobia. budú odvezené 
na ich náklady. 

Corpus delicti 

O 2230 v stredu 13.1.93 stíhala 
hliadka mestskej polície osob
ný automobil Simca podozrivý, 
že vezie v · batožinovom prie 
store odcudzenú pneumatiku z 
nákladného automobilu. Počas 
jazdy páchatelia pneumatiku 
vyhodili. Nakoniec však boli 
zadržaní a odovzdaní na po
licajnú stanicu. 

-ib-

mamičky, najmä na zastáv
kach. pri čakaní na autobus. 
Deti tri až päfročné majú živú. 
neposednú povahu. nuž· je im 
dlho stáf na jednom mieste. 
Poskočia si. pobehnú všeličo 
sa spytujú. Rozhovor matky s 
diefafom je obyčajne takýto: 
"Prestaň!", "Stoj krudne!". "Daj 
pokoj!", "Uvidíš. že dostaneš!" 
a pod. Matka nevie upútaf 

pozornos( diefafa vrúdnym 
rozhovorom. Niekedy mu na 
jeho otázky vôbec neodpovie. 
Je mi tých detí rúto. 

Alebo pri chôdzi. Matka ide 
dopredu a za ňou. verký kus 
pozadu. drobné diefa. Matka 
sa ani neobzrie. či vôbec za 
ňou ide. Nevie, že diefa do 6 
rokov treba viesf za ručičku. 
aby cítilo jej blízkosf a istotu. 
Niekedy si myslím. či nie sú tie 
deti matkám vlastne na ob
tiaž. 

Nedávno. ked boli tie verké 
mrazy. na Hradištnej ulici stálo 
diefa. asi dvojročné, a z plné
ho hrdla plakalo, Samotné. 
mater nikde. Sklonila som sa k 
nemu: "Prečo plačeš? Kde 
máš mamičku?" Diefa nevlá
dalo odpoveda(. tváričku malo 
celú mokrú od srz aj rúčky, 
ktorými si utieralo slzy. Po
obzerala som sa. Daleko stáli 
dve ženy a zhovárali sa. O 
diefa nejavili najmenší záujem. 
Povedala som: "Pod. ideme k 
mamičke." Diefa ochotne šlo. 
Neviem. či sa nezahanbila mla
dá matka. že jej cudzia žena 
vedie diefa. Asi nie. Možno si 
to diefa plačom a trochu aj 
vzdorom vymáhalo od matky 
trochu pozornosti, lásky a 
ochrannú ruku. ktorá by ho 
viedla. Nuž. kde niet láskavosti 
u matky, aké potom môžu 
vyrásf tie deti. Tiež necitlivé a 
tvrdé. 

Malá Dominika má iste 
dobrú mamičku, · lebo má sama 
dobré srdiečko . 

M.T. 

- ------= 

Vydarený 
zájazd 

speváckeho zboru pri !STRA
CENTRE ONV vo Viedni 

V nederu 27.12.92. na sviatok 
sv. rodiny, sa realizoval zájazd 
zmiešaného speváckeho zboru 
do Viedne za účinnej podpory 
riaditera ISTRACENTRA V. Pe
tráša a za sprostredkovania 
nášho miestneho farára K. Mo
ravčíka. 

Pri svätej omši, ktorá sa 
konala v Pfarrkirche St. Antona 
von Padua Pouthongasse. 16, 
spevácky zbor spoluúčinkoval 
s vianočnými koledami. Odzneli 
tiež klasické skladby W. A. 
Mozarta ·Ave ve rum". 
Uspávanka. L. W. Beethovena 
"Klaniam sa tvojej verkej láske" 
a E. Suchoňa ·Aká si mi 
krásna". 

Podra vyjadrenia účastníkov 
svätej omše a našich hostiterov 
malo naše účinkovanie úspech 
a získali sme si ich sympatie. O 
naše prijatie sa vermi vzorne a 
srdečne postaral miestny 
cirkevný hodnostár, za čo mu 
vyslovujeme úprimnú vďaku. 

vermi dobre sa cítili všetci 
členovia súboru. z ktorých 
viacerí navštívili Viedeň 
prvýkrát. a tak za sprievodu 
nášho pána farára, poznali 
niektoré vzácne historické 
pamiatky a chrámy. 

J. Zúbková 

*** šport [i{] šport Eil šport ~ šport ttl šport [i{] šport ól šport ~ šport ťll *** 

Výsledok Majstrovstiev De
vínskej Novej Vsi v šachu 
žiakov do 10. rokov: 

1. Miroslav JURČÁK 4 
2. Vladimír ŠVONČINÁR 2 
3. Juraj LUSTIG 1,5 
4. Erik ONDRUŠ 1.5 
5. Martin KRÍŽ 1 

Majstrovstvo žiakov Devínskej 
Novej Vsi do 14 rokov sa 
uskutoční v sobotu 29. januára 
o 10.00 hod. .v priestoroch 
ISTRA CENTRA na lstrijskej 
ulici č. 4. Zúčastni( sa môžu 
všetci žiaci narodení v r. 1979. 
80, 81 a 82 bývajúci v 
Devínskej Novej Vsi. 

mj 

Taburka SNL mladšieho dorastu po V. kole: 

1. Doprastav Bratislava "A" 
2. Sokol Mošovce 
3. Doprastav Bratislava "B" 
4. Tatran Prešov 
5. B~c. Jas Bardejov 
6. Slav1a Kežmarok 
7. Slovan Modra 
8. Lokomotíva los Trnava 
9. Mladosf lilina 

55 o o 26.5:3,5 10 
55 o o 21.8:8,5 10 
54 o 1 22.5:7,5 8 
5 4 o 1 20,5:9,5 8 
5 3 o 2 16,5:13,5 6 
52 o 3 13:17 4 
420211:13 4 
4 2 o 2 10:14 4 
510412.5:17.5 2 
51 o 4 8:22 2 10· SKM Sokol Hlohovec 

~~- MLokomotíve Devinske Nová Ves 
· ostáreň Brezno 

5o o 5 6:24 o 
5o o 5 6:24 o 

Víke~d _16.-17.1.93 absolvovali 
hokeJbalisti ll. ročník hokej
balového turnaja na ihrisku 
Str':d v Devínskej. 
V osmych zápasoch si hráči 

preverili svoje schopnosti i 
možnosti. Bližšie informácie 
uvedieme v budúcom čísle. 

l. miesto TJ BAZ ONV 
ll. miesto DP Autobusy ONV 
111. miesto Futbal Klub ONV 
IV. miesto HC Unimex Bra-
tislava 

op 

5 

Kategórie 

Muži 
Dorastenci 

Starší žiaci 

Mladší žiaci 

Staršie žiačky 

kraj 

70. 
40. 
59. 
63. 
68. 
13. 
37. 
74. 
23. 
29. 
56. 
37. 

CSFR 

1659. -
594. -
951. -

1077. -
1260. -

115. -
494.-

1644.-
356. -
518. -

1247. -
716. -

Stolnotenisový klub v ONV uspo
riadal turnaj detí. 

Výsledky: chlapci 
1. Daniel KOVAROVIČ 
2. Marián GÁLIK 
3. Branislav BRNA 

dievčatá 
1. Lenka FRiSLICHOVÁ 
2. Michaela KLAČANOVÁ 
3. Janka BACULÁKOVÁ 

dospelí - muži, hrajú súfažne v 

Umiestnenie hráčov TK LOB 
Devínska Nová Ves na rebríč -
koch platných pre r. 1993: 

Meno ročník body 

JURCAK Ladislav 1976 3 
SVARC Ladislav 1978 6 
JURCAK Ladislav 1976 4 
JURCAK Branislav 1977 4 
GASPARIK Peter 1977 3 
SVARC Ladislav 1978 30 
lOVIC Milan 1979 
ALFt)LDY Juraj 1981 
MIHÁLIK lubomír 1980 
ALFt)LDY Juraj 1981 
JURCAK Stanislav 1981 
JURCAKOVA Nikoleta 1978 

majstrovstvách kraja - Bratislavy. 

A družstvo je na 10. mieste 

9 
3 

12 
6 
3 
3 

B družstvo je na 7. mieste 
C družstvo súfaží v l. triede a je na 
12. mieste 

Deti, prihlásené do súfaží - mladäí 
žiaci a žiačky, budú hraf 
majstrovstvá Bratislavy. 
Januárové vjsledkJ družstiev 
mužov 
10. kolo 
D.NYes B - Koliba A 6:10 
Spoje B - D. N. Ves A 10:8 
11. kolo 
D.NYes - D.N.Vea A 10:7 
Spoje B - D.N.Ves C 10:3 



Okradnutý náves 

Náves za nákladné motorové 
vozidlo zaparkoval na Eisne
rovej ulici 34-ročný vodič vo 
večerných hodinách. Tento v 
noci však nezostal osamotený. 
pretože ho navštívil zlodej s 
lepkavými prstami a odmonto
val z neho kompletné rezervné 
koleso s pneumatikou zn. Ba
rum 22,5x16, čím organizácii 
CSAD spôsobil škodu za 20 ti
síc korún. 

Autičkári úradujú 

ludí, ktorí sa neštítia siahnuf 
na cudzí majetok v našej mest
skej časti začína pribúdaf. Via
cerí z nich trpia nespavosfou, 
preto čas oddychu nepoznajú 
ani v noci. Presvedčili sa o tom 
viacerí majitelia motorových 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj l 
07 - Rozličné 

Predám Volgu diesel. 
Tel.: 1"16 736 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527. 220 005. 
e Firma ARCHITEKT pro
jektuje všetky druhy stavieb. 
Tel.:775 539 

Rýchla nákladná doprava 

SENDY TRANS 

Avia. Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 
011111 095. 
• 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. 

vozidiel. Na ulici P. Horova 
zaparkoval svoje auto VAZ 
2106 63-ročný majiter. Bolo to 
vo večerných hodinách. Ked 
tam prišiel ráno, neveril vlast
ným očiam - auto dostalo nohy. 
Nevítaných návštevníkov mali 
vo svojich vozidlách další dvaja 
majitelia. Na grbe sa 29-roč
nému vodičovi vlámal autičkár 
do jeho Favorita a odcudzil mu 
autotelefón, počítačový diár 
casio a auto-rádio všetko v 
hodnote za 4 7 tisíc korún. Na 
parkovisku SOU strojárskeho 
na ulici J. Jonáša zasa zlodej z 
vozidla Favorit ukradol 47-
ročnému majitefovi autorádio 
MTC, magnetofónové pásky a 
tlakomer, čím nepochybne 
zvýšil vodičovi adrenalín v krvi. 

eNadviažem spoluprácu pri 
kúpe, predaji alebo vymieňaní 
známok Cs .. Slovenska a iných 
št. Tel.: 778 698 
eKto naučí moju dcéru 
základom hudobnej výchovy? 
Tel.: 778 770 

T l 
Hradištná 37 

ponúka 
e paplóny SCAN 

proti alergické 
e postefnú bielizeň 
e uteráky, osušky 
e flanelové košele 

.. 
TEXTIL 

Hradištná 37 
pánske a dámske 
svetre a pulóvre 

ll. akosf 
180- 200 Kčs 

6 

A nakoniec na tejto istej ulici sa 
so svojím autom Škoda 125 L 
musel nedobrovofne rozlúčif 
jeho 31-ročný majitef. pretože 
toto z večera do rána zmenilo 
svojho majitefa. 

Vydierač s nožom 

Byt 33-ročného občana na 
Eisnerovej ulici navštívil ešte 
donedáv , jeho priatef 33-
ročný ulice P. Horova. 

Knižnica 
lstracentrum 

lstrijská 6 

ponúka čitáreň - predo
všetkým pre deti 
pondelok: 15°0 

- 18°0 

útorok: 10°0 
- 13°0 

• holiaci strojček BRAUN 
na batérie 

• holiaci strojček BRAUN 
na sief 

• žiarovky, batérie 
• olejové svietidlá 
• oleje do svietidiel 
• kalendáre 1993 
• bytové zrkadlá 

40x 90cm 
• drevené stojany na kvety 

Donedávna preto. že k nemu 
neprišiel s priaterskými úmysla
mi, ale s nožom v ruke a začal 
ho vydiera!. Príčinou boli Pe
niaze, kde jeden z nich robil 
druhému ručitera v peňažnom 
ústave a došlo medzi nimi k 
nezhodám ohfadom podmienok 
platenia a vybratia pôžičky. Do 
sporu musela vstúpi{ polícia, 
ktorá útočníka predviedla na 
útvar. 

Tiež premietanie video
kaziet - detské animo
vané filmy a rozprávky. 
Knižnica ponúka 500 
nových titulov. 

599,-

1459,-

od 57,-
22,-
22,-
590,-

od 59,-

ISTRrl CENTRVU 

prijme 

kultúrno-osvetového pracovníka 
sekretárku, resp. pokladničku 

~ 775190 

Dom kultisy DÚDR4YK4 
ponuka 

24.1.93 - od 1000 Zamrznuté krárovstvo 
- uvádza detské muzikálové 

divadlo ALKANA 

31.1.93- od 1000 Rozprávkové pásmo 
<Cirkus - Cirukus) 
- uvádza detské divadlo PRAK 

• nastavenie - testom 
• nastavenie geometrie . . 
• kontrola bŕzd na brzd. stolici 
• klampiarske práce 
• lakovanie vozidiel 
• oprava elektro - výstroja 

kde: Devínska Nová 
Vápenka 

tel.: 769 600 
fax: 

INZERCIE 
v našom časopise 

CENY INZERCIE 

1 cm2 =7.50 Kčs . 
1 písmeno - obyčajná sadzba (vrátane čiarok. medz1er 
a pomlčiek) = 0.50 Kčs . 
1 písmeno - polotučná sadzba <vrátane čiarok. medzier 
a pomlčiek) = 1,- Kčs 
Slová. ktoré majú byť vysádzané tučne treba 
podčiarknúť. 
1/4 strana= 967,- Kčs 
112 strana = 1.900.- Kčs 
1 strana = 3.800,- Kčs 

IPrripiatky: . 
za uverejnenie inzerátu na prveJ strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6- 7 + 50% 
za uverejnenie inzerátu pod značkou + 5% 

z: ra vy: 
Pri 5 a viacnásobnom uverejnení -10% 
Pri celoročnej objednávke 20% 

Ak ponúkate. aleb? hfad_áte detské ?blečenie, hračky, 
veci pre deti využ1te ~ase ~ezpl~tne _služby. . . 
požiadavky na inzerciu zas1elane postou adresuJte. 

DEVínsky EXpres - 841 07 Bratislava. Kališt~á 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch a služieb DEVEX 
v Devínskej Novej Vsi na ulici Novoselská 14 z dvora 
(za poštou). Je otvorená denne od 14.30 do 18.30 hod. 

CHCETE MAŤ PEVNÉ TRVANLiVÉ A 
PROTiŠMYKOVÉ PQDLAHY , 

VO VÝROBNÝCH, PREVADZKOVYCH 
A SKLADOVÝCH PRiESTOROCH ? 

PONÚKAME VÁM PLECHOVÉ 
DLAŽDICE 

Z PLECHU HRÚBKY 
mm, VHODNÉ N-4' ZAPUSTENIE 

DO BETONU 

~~s.r.o. 
Vápenka 4 

841 O Bratislava 

071 775 932 
776195 

071 776 432 
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Chránené územia DNV * stanovania ako aj rôzne 
podnikaterské aktivity v podobe 
skládok odpadu skúšobnej 
trasy pre automobily, športové 
areály a i .. sa tu vylučujú. 

(pokračovanie> 

ŠPR štokeravská vápenka 

Nachádza sa na severných 
svahoch Devínskej Kobyly. 
Pozostatky troch kameňolomov, 
ktoré tu ostali zachované, boli 
súčasfou tzv. Stokeravskej 
vápenky. 

Z geologického hradiska ide 
o obalo~/ú sériu Malých Karpát. 
ležiacu priamo na kryštalickom 
jadre. Okrem kremencov spod
ného triasu a vápencov. do
lomitov stredného triasu je lo
kalita budovaná najmä 
vápencami Iiasu. Na rozohraní 1. 
a 2. lomu vystupujú jaskynné 
sintre a kvaple. Nedaleko od 3 . 
lomu sa nachádza výrazná, 
eróziou vypreparovaná skala, 
tvorená kremencovou brekciou. 

K unikátnym nálezom. ktoré 
sú uložené vo viedenskom 
múzeum, patria najmä zvyšky 
opice Propliopithecus <Epi
pliopithecus> vidobonensis Sch. 
et HUrz. ale aj mnohých iných 
stavovcov <antilopy, nosorožce. 
chobotnatce, psovité a medve
dovité šelmy). Z botanického 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Hliadka VB zastavuje osobné 
auto. Zena sediaca vedia vo
diča sa pýta: - Vezmeme ich? 

Lord Patrick nie je zvyknutý 
chodiť pešo, a tak pokojne 
prechádza cez križovatku na 
červenú. Zaškrípu brzdy a 
šokovaný taxikár spustí: 
- Ty somár, ťava a idiot! 
Degenerovaný! 
- No dobre, - ohradí sa lord, -
ale povedzte mi, čo vám je 
do toho? 

Objednávací lístok 

hradiska ide o územie leso
stepného charakteru s vý
skytom mnohých vzácnych 
taxónov, najmä kriticky ohro
zeného druhu jazýčkovca 

jadranského - Himantoglossum 
adraticum Baumann, vzácnej a 
našej najväčšej orchidey. 

Zo zoologického hradiska je 
lokalita vhodným biotopom naj
mä pre výskyt plazov. 

V súčasnosti lokalita nig jg 
sprístupnená verejnosti. Do bu
dúcnosti je nevyhnutné rátaf s 
vybudovaním náučného chod
níka a s jeho prepojením na 
turistické trasy bratislavského 
lesoparku. 
Nakorko ide o SPR. akékorvek 

iné aktivity v podobe táborísk. 

Vodorovne: 

A./ Spevavý vták - tretia 
časf tajničky - sfa. B./ Kolos 
- teplom rozpustila - perej po 
česky. C./ Nemecké mužské 
meno - mládza - zvlečené 

A 

B 

c 

1234567 

ŠPR Devínska Kobyle 

Súčasné hranice boli 
vyhlásené v r. 1986. 

Ide o najjužnejší výbežok 
Malých Karpát s mimoriadne 
bohatými botanickými. zoolo
gickými, geologickými a pale
ontolo9ickými hodnotami. Flo 
risticky sa táto časf územia 
značne odlišuje od ostatnej 
oblasti Malých Karpát. Najmä 
svojou xerotermnou vegetáciou 
na teplých lokalitách s vá
pencovým podložím naznačuje 

súvis so susednými rakúskymi 
Heinburskými kopcami. Ide o 

hadie kože. D./ Nepatrný 
milodar - osobné zámeno -
žiak piatej triedy. E./ žena 
!hovor.> - drobný spevavý vták 

značka automatického 
počítača. F./Ženské meno -
druhá časf tajničky 
nechytaj. G./ Starší - mladucha 
- české chlapčenské meno. 
H./ Etylalkohol skratka 
medzinárodnej korčuliarskej 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

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

Adresa: ..... . ............. ..................... _ ... .. .. ...... .. ........................... PSČ .. 

Dátum: 

Na konci roka vylo&4eme troch predpatitelov o za..-ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 
·············-························-···· ·· ....... ·-·············· 

štvrfročné pre<tJiatné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatite8 

územie lesostepného cha
rakteru, s význačnými teplo a 
suchomilnými spoločenstvami 

s bohatým zastúpením chrá: 
nených a ohrozených druhov 
Celkove sa v oblasti Devínskej 
Kobyly zistilo 1 100 druhov 
vyšších rastlín, z toho 25 
chránených druhov napr. 
poniklec černastý <Pulsatilla 
nigricans), poniklec verkokvety 
<Pulsatilla grandis>. hlaváčik 
jarný !Adonis vernalis>. kavyr 
Ivanov <Stipa joannis>. jasenec 
bioly <Diotamnuc albucl, mnoho 
druhov vstavačovitých. 
Bohaté je tiež zastúpenie 

nižších rastlín (zo skupiny 
lišajníkov 110 druhov, macho
rastov 100 druhov a húb 331 
druhov>. 

<Pokračovanie v budúcom 
čísle .) 

AK 

ume druh zasýpacieho 
prášku. 1./ Kraj na Slovensku -
zrno určené na siatie - druh 
podradnejšieho hrozna. 
J./ Sociálny revolucionár -
oviata dymom - starogrécky 
boh lásky. K./ Capkova dráma 

prvá časf tajničky -
približne. 

Zvisle: 

1./ Prístroj na meranie 
koncentrácie roztokov. 
2./ Sibírska rieka - oboriete po 
česky - označenie lietadiel 
Egypta. 3./ Pästiarsky úder -
obef - krík. 4./ Hltavo jedol -
staročeské zámeno - líščia 
die ra. 5./ Chemická značka 
einsteinia - sovietsky humorista 
a satirik - označenie čsl. 
lietadiel. 6./ Základná číslovka 
- fučal - časf tváre. 
7.1 Ukazovacie zámeno - hrob 

meno skladatera 
Dunajevského. 8./ časf 
mezopotámskych chrámov -
priestor uprostred dediny -
kráča. 9./ Lúka - švédska 
jednotka zväzku 20 kníh -
inštaluj. 10./ Dievčenské meno 

zbožná úcta - skratka 
bývalého územného orgánu. 
11./ Solmizačná slabika 
nepružne - citoslovce 
prekvapenia. 12. Planétka - sie! 
na ryby - tiež (z tal.>. 
13. Odparovacia spojka 
sudcovské. rúcho - rieka v 
Taliansku. 14./ Pojem duše u 
starých Egypfanov - dal pif -
fažisko. 15./ Hovorilo si znova. 

Pomôcky: 

5./ Romanov. 13./ Era. 

d 
Zmena po uzávierke:V tomto roku vychádza DEVE)( každý párny týždeň a uzávierka je v každý nepárny týždeň. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kalištná 9. tel. 775 275. Nevyžiadané rukopi~:y 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 : vo 
štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2.50 Kčs. Vytlačil: ROWACO. nábr. Ludvíka 
Svobodu 20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/80-R. 

DEVínsky 
. -EXpres 

ínformačno-inzertn!j 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

7.-s. týždeň 

Váiení 
iieae•lia 

Nitím iným nežije na
ša mestská tasť ako 
vari celá spolotnosť 
nášho mladého štátu. 

Ako v nedozretom 
ovocí preberáme v no
vých zákonoch. naria
deniach. povinnostiach 
obtana. Akosi márne 
hľadáme zrelú logiku a 
dobrovoľne sa prizerá
me mäteži. ktorá nás 
posúva ďaleko mimo 
našich pôvodných pred
stáv. usilujúcich o nové 
lepšie easy. 

Pesimisti sa tešia. 
optimisti nemaJU zá
chytný bod. Zostáva sa 
radovaf iba tým. to do
kážu kaliť v mútnych 
vodách. 

Bolo toto všetko tre
ba takto? A takto sko
ro? 

Chyby plodia chyby 
a obtan. ktorý aj chce. 
nevie ako. 

Ešte aj informácie sú 
slabé. 

Ale zataJa plesová 
sezóna. Nuž plesáme. 
Akoby únik malých detí 
od domácich úloh. 

A nasledujúce dni 
nám prideľujú pätorky 
na nesplnené 
úlohy, hoci sme ich 
nedostali. 

Páni utitelia! Veď vy 
ste sa na hodiny nepri
pravili! 

Bude statif iba kon
štatovať: aký utiteľ -
taký žiak? 

Váš vydavateľ 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

5.2.1993 Ročník: 111. 

Koneene sa det i do tkali aj 
snehu. 

Na linke 
r edakcia 

Prosím, uverejnite kritiku 
cudných pacientiek, ktoré 
navštevujú zdravotné stredis
ko na ul. P. Horova. Úchyláci, 
chcete vidief holé baby? 
Stačí vyjsf na 1.- poschodie P. 
Horova 1 a pozera( do zdra
votného st rediska, kde vys
tavujú "hore dole bez". Ked 
som zišla z "kozy". s hanbou 
som zistila túto skutočnost ... 

vaša čitateJka 

Nuž vybrali sme sa overif. 
V čakárni u gynekológa sme 
vzbudili pozornos(, ale... Do 
ordinácie sme sa dostali ne
ohlásení. Okná boli opatrené 
žalúziami spustenými až na 
doraz. Takže bublina? Per
sonál. ale aj pacientky v ča
kárni potvrdili, že sa nestáva, 
aby nebola zaručená intimita. 
Bola to náhoda, alebo úmysel 
poškodil lekárku? 

pk 

Císlo: 3. Cena: 2,50 Kčs 

Najbližšie zasadnutie 
Miestneho zastupitefstva 

bude vo štvrtok 11.2.93 
od 8.00 hod. na radnici. 

· Predmetom rokovania 
budú návrhy zo zasadnutia 
miestnej rady z 28.1.93. 
Konkrétne: Cerpanie raz
poetu za minulý rok. čer
panie fondov. vyhodnotenie 
tinnosti a hospodárenia 
detských jaslí, Denovy, 
Jstracentra, verejného do
brovoľného požiarneho 
zboru. finančnú stratégiu 
mestskej časti ONV. Za
sadnutia miestneho zas
tupiteľstva sú verejné. 

vm 

ul. Milana Marečka 18 

S A O 5 '13 R A V E D L Ň U JE 

všetkým svojim zákazníkom 
a odberaterom 

za nedostatok papierenského tovaru 
<vata. obrúsky, lidie vložky a pod.> 

Je to zapríčinené tým. že celú 
zásielku tohoto nedostatkového 
tovaru určenú pre našu drogériu 

prevzali "nechtiac" 

POTRAVINY JEDNOTA 
ul. Milana Marečka 12 

a odmietli nám takto získaný tovar 
vrátiť. 

Ešte raz sa ospravedlňujeme 
a pozývame Vás na nákup širokého 

sortimentu iného drogistického 
tovaru. 



cl 15.- Kčs za stavby na 
ostatnú podnikaterskú a zá
robkovú činnost skladovanie 
a administratívu. Pri adminis
tratívnych budovách. ktoré 
slúžia aj na iné účely, sa 
uplatni táto sadzba dane ak 
sa budova prevažne 
na 

d/ 3,50 Kčs za ostatné 

Už sme sa zmienili, že 
chceme začaf riešif likvidáciu 
domového odpadu - ekolo-

- po~ novom - separo-
vaným zberom. sme 
mestská časf. ktorá zá-
pasila s tlakom mesta umie-
stni{ Devínskej Vsi 
skládku potom spa-
rovňu, iniciovali sme na jeseň 
r. 1992 zriadenie združenia 
mestských častí na zabez
pečenie realizácie separova
ného zberu komunálneho od
padu. 

Do práce združenia sa k 
dnešnému dňu mest
ské časti D.N.V., Devín, Kar
lova Ves a Dúbravka. V sú
časnosti máme 
štúdiu na 

NOVATIVE 
s.r.o. Brno, ako vífazná firma 
z súfaže, kto
rá bola vypísaná koncom 
roku 1992. 

DNV s poslancami 
Miestneho 

Prvé stretnutie bolo 1.2.93 
po uzávierke nášho easopisu. 

v poradi druhé, 
bude pondelok 8.2.\13 
v miestnosti č. 1 miestnej 
radnice. V čase od 16."" do 
18."0 hod. na Vaše 
budú 
poslanci: 

pozemky, vlastníkmi 
sú sociálne odkázaní obča

tre bu. 

tieto pozemky slúžia 
na ich osobnú po-

je daňovník 
podaf daňové priz

nanie dane z nehnutefnosti 
na Miestnom úrade Devín
skej Vsi 15. marca 
1993. 

Následne je nevyhnutné 

vanie združenia. nakofko za 
na územi nášho mesta 

zo zákona zodpovedá mesto 
Bratislava, Na rokovaní u 
pána primátora. túto 
iniciatívu časti, 
určil sa tiež potrebný 

postup 

2/ ďalších rokoch má 
daňovník túto povinnosť do 
15. marca bežného zdaňova
cieho obdobia, a to iba v prí
pade ak daňovníkovi vznikne 
"daňová povinnost nanovo, 
alebo ak nastanú zmeny v 
okolnostiach rozhodujúcich 

dane. 
Ak daňová povinnost 

vznikne kalen
dárneho roka. je daňovník 

priznanie do 
30 dni od vzniku daňovej 
povinnosti. 

v. 
Záverečné ustanovenia 

par. 8 
11 Starosta môže po pre-

bezpečenie plnenia funkcie 
združenia. Vífazná projekčná 
spoločnost na základe záve
rov z rokovania u pána pri
mátora. Koncepciu 
nakladania s odpadom na 
území mestských 
časti, na základe ktorej sa 
bude realizá-

~' 

Tá tohtoročná zima nadeluje ako vláda. Občas a nakrátko. 

za Starú časf - Miroslav 
ENCINGER 

"'''"""'"'"" starostu 
Alojz MORAVEC 

za Kostolné 

Pol!:n. redh111lu.:ie: Verime, že 
so skúsenosfami z rozhovo

František rov sa obtania podelia aj s 

za Starú časf - Ján 

tiež od 16.00 do 18.00 na 
radnici: 
za Podhorské -

za Kostolné Ivo 
GRYCZ 

našim cal>Oil,lsom 
r. 

Naša mestská časf organi
zovala v minulom roku 
humanitárnu pomoc Chorvá
tom v Chorvátsku a Bosne a 

sume takmer 
tisic korún sa podierali: 

rokovaní 11 miestnej rade 
individuálnych prípadoch 
konaf opatrenia na 
nenia tvrdostí, ktoré 
zo zákona a z tohto nariade
nia vzniknúf. 

2/ Pri vzniku pochybnosti 
či nejakú vec treba považo~ 
vaf za stavbu podfa par. a 
odseku 1 zákona SNR č. 
317/1992 Zb. rozhodne o tom 
starosta po prerokovani s 
príslušným orgánom štátnej 
správy. 

3/ Rušia sa ustanovenia 
par. 1 ods. 2 písm. cl a par. 4 
VZN č. 111992 o miestnych 
poplatkoch, v platnom zneni 
<lokalizačný poplatok>. 
4/ Toto VZN nadobúda 
účinnos( dňom 1.1.1993. 

Súčasný stav vo zvoze, 
likvidácii a nakladania s od
padmi na území mesta ne
zodpovedá súčasným požia
davkám ochrany životného 
prostredia a nárokom moder
ného odpadového 
stva. Je potrebné 
začaf separovaný zber 
du, a to priamo u producenta. 
Vyžaduje to ovšem 
hradnú spoluprácu producen
tov odpadov, našich občanov. 
Našou spolotnou snahou by 
malo byf čo najefektívnejšie 
dosiahnutie vytýčených cie
rov moderného odpadového 
hospodárstva a 
podmienok životného 
tredia. čo sa priamo 
nás všetkých. 

liadame preto našich 
sa v rámci 

~nkety, ktorú vypísal náš 
Utvar architekta k danej 
problematike vyjlllldrili. 

Dakujeme za konštruktívne 
návrhy. 

10 tis., Dúbravka 37 
tis., Chorvátsky Grob 5,5 tis., 
Jarovce 5 tis., Karlova Ves 10 
tis., Petržalka 20 tis., Ružinov 
10 tis.. Staré mesto 50 tis .. 
Vajnory 2 tis .• Vrakuňa 20 tis. 
a Devínska Nová Ves 103 tis. 
korún. Chorvátsky kultúrny 
spolok 10 tis., starosta 
Marián Jurčák a 
Lovčin po tisic korún. 

Za príspevok na-
kúpili a odoslali 
ovocie a hračky. 
V mene postihnutých Chorvá
tov patrí všetkým darcom a 
organizátorom pomoci vďaka. 

ANKETA 
. vali v predchádzajúcom čísle DEVínskeh_? EX~resu ponúkame dnes občanom 

srne ~VIZ.~ k programu obnovy v našej mestskeJ časti. 
vyJadril sa . 

. . . . bčanov omôže hfadať priestor. ktoremu sa 
č" nie? Napoh[ad }~dnoduc~e vyJad~~~~~ i~; ~j ked k ~ísaniu mnohí vz.fah nem~me. iste 
·~c venovaf. ktory Je pr~ vas ~egeJ u ~=r~ n~z.aberie. Pomôže však útvaru architekta 

Vl návrho~t aap~~i~~~~~;t:rn!~č~é ~~ostriedky. A to nás už môže zaujímať. 
if kapacl Y 

PROGRAM OBNOVY DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

. d m spoločné a nebytové priestory 
Bytovy 0 

- podnikanie <služby, obchody) 

_ spoločné zariadenia (hobby) 

- iné 

b Sedlovy· ch striech <pri 3-podl.domoch) 
Nadstav Y 

-bývanie 

- iné 

BI Rodinný dom dostavba 

-bývanie 

- podnikanie <služby, remeslo) 

- ubytovanie hostí 

- pofnohospodárstvo 

- iné 

Prífažlivá ulica 

A/ Sídliská 

- individuálna úprava vchodov 

- spoločné priestranstvá 

zástavba 

-ihriská 

- športoviská 

-zeleň 

- parkoviská 

_ zhromažďovacie 

priestory 

- iné 

-dlažba 

váš záujem 
zakrúžkujte 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

áno- nie 

·odin s 
lf pri-

že sa 
:;tvého 

cia !a 
ktorej 
noruje 
'Aviter
ra telia 
~ pre
l bun-

i 

te ka-
m sa 
ispoň 

o po-

pk 

1rzlo a 
1čovaf 

nastal 
>dáva-

ubdo
ko to 
ostné 

!1'. 

e len 
~ sle
IUtia -

sú 
ešení 
resp. 
~ríme, 

sme 
á mer 
e sa 
proti 
1tára. 
3 za 
Ira vé 

jnom 

line-

dnôt 

oča
eším 
ca mi 

na 

II'III!!C 

mec 
stv a 



č. 7/J!J 

cl 1 
ostatn~ 
ro bk. OVI 

a admi 

slúžia 
uplatní 
sa bu 
na adn 

2/; 
odsek1 
pri vi1 
o 0.7 
zemné 
lahovť 
zasta1 

Už 
chcer 
domo 

van ý l 
mestl 
pas ili 
stnif 
sk Iád 
rov ňu 
r. 19 
mest 
peče 

né ho 
padu 

D1 
dne š 
s ké 
lova 
č asr 
št úd 
sep1 

NO\ 
s.r.o 
z m 
rá 
rokl 

čísl 
sa 
v at 
MiE 

l 
po 

rac 
18. 
bu 
po 

dom 

z 

z a 

sa 

v 

na 

ul. 

a 

na 

z 

áno-

áno-

áno-

zberu v rámci mestskej časti 
áno- nie 

prípadne ponúkam spoluprácu v 

tak sme WE!st~:an 
dúcim 
Ktovie ... 

Základná umelecká škola 
na Dolinského má 
deväfsto talentovaných 

kov, z toho je asi 
od nás z DNV. 
rukách" 40 

zbor 

ako 
- ak stratíme 

zostaneme nekonečne 
chudobní, zbytoční a 
nekonečne sami. 

obča
Na ich 

od roku 

3 

Sídlisko BAZ 
na ulici J. Jonáša 

živorí na okraji našej 
mestskej časti ako die

bez rodičov. Jeho o
sa dokonca 

zdráhajú nazval noda-
há.rňou. 

Jediný obchod je slabou 
ná.plasfou na potreby uspo-
kojil 600 bytov. 
Slabou, pretože nie-
len nedokáže zásoboval 
tak, mohli 
kmitaf a občania chodili s 

Prečo? 

taškami všetkého 
Nečudo, že ma
otvorené tak 

To množstvo rudi. rodín s 
defmi musí špacíroval pri
najmenšom do dediny. 

ani to, že sa 
čerstvého 

kanalizácia !a 
z ktorej 

tam sa 
aspoň 

to po-

pk 

dávatefom. Potom. ako to 
sú súčas- dovolia 

fou kábelového televízne-

1989!l som s architektkou 
našej mestskej časti 
miestnemu 
riantné riešenie 

rokovaní s 
a námest-

PhDr. Tiborom 
od 

obratisko na 
Hriadkach do lokality, ktorú 
urči útvar architekta mestskej 
časti. 

Nedoriešené ostali 
o Mestskej polícii a 

ktorú som 
cestou NR SR a je 

ll'. 

zdevastované okolie. Je len 
samozrejmé, že budeme sle-
doval ich rozhodnutia -
ved z dani nás 
N,ie menej zaujímavé sú 

na riešení 
resp. 

zberu. Verime, 
že zvífazí rudskosf. 

k 
nému zberu v 
obdivuhodná. Teraz už 
záležaf na nás, aby sme 

iniciatívou tento zámer 
a tak, ako sme sa 

na tak sa 
Právomoci boli 

zamerané hlavne na oblasf 
státia a vrakov 
vozidiel. 

táto skutočnost je 
boravá i u nás. 
sídlisku Hradištná, 
mom č. 13, 

František Granec 

mestského 



sa 
Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 
matrika Devínska Nová Ves 

Róbert KVAPIL a 

Miestny odbor Matice slovenskej usporiadal v 
sobotu 30.1.93 - PRVÝ REPREZENTACNÝ PLES 
MATICE SLOVENSKEJ vo verkej sále lstracentra. 

lnessa BUDAJOVÁ 

Tibor DAUBNER a 
Vladimíra DUPALYOVÁ 

Genovéva G•špárekov6 
Pavla Pokorn6 
80- rokov: 

Michal Andr6ši 
Jozef Petrovič 
85 - rokov: 

Barbora M•it•nov6 

V programe skutoene vy
dareného podujatia vystúpil 
súbor spoloeenských tancov 
PKO a folklórny súbor Be
zanka. 

l Milan MAJERCIK l Usporiadatelia a iste aj 
hostia ďakujú sponzorom, 
ktorí umožnili a podporili prvý 

ISTRACENTRUM 
lsi"rijská 4 

~v: PREMIETANIE VIDEO FIL.MOV PRE DETI 

lllOQOI( 

KN12NICA 
'JI."'-1?.' 

DE11 RODICOM - PREHL-IADKA TANEC- Vel"kó 561a 
SOOOTA NO-POHc.,»&OVQCH A DRAMA11CkQCH 'X>."' 
62m3 SO&OROV 

PIAnl< AKO ZDRAVO A L-ACNO 21"T 
'22:m3 

PREDN.(SKA S &ESEDOU 

SOOOTA PL.ES KRES"TANSKQCH ROD(N 
132:!!m 
lllOOOK . KOMCKQ ROZPRAVKOVQ MUZIK.(L. 
'X>2m3 "MASKRTN(cr 

FASIANc;c.,» vD.Nllsi 

SOOOTA FASANc;OVQ PL.ES CHORVA:TOV 
Z0 2m3 
NEm:-4 FASANc;OV.;: POSEDENIE 
Z 12m3 
lllOOOK "POCHOV.(VANIE &ASe.,»" 
232:!!m = ETNICK.( KUL.TORA v D.N. Vsi 

&ESEDA O&CANOV S OD&ORNf'KMI 

PIAnl< DISKOT.;:KA 
Z62:!!m "mNECN.;: POSEDENIE PRI REPRODU

KOVANE-J HUD&E 

Verkó oola 
-tJ:'" 

Verkó oola 
1. 9."'-'D."" 
l. 'Xl:"'-11."' 

Verkó 56la 
-tJ."' 

Verkó oola 
18."' 

Verkó oola 
18."' 

Vefkó l..čeb'la 
1?."' 
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matiený ples. Veríme, že 
miestny odbor Matice slo
venskej pripraví vera 
ďalších podujatí v duchu 
tradícií tejto celonárodnej 
ustanovizne. 

pk 

Pvd'akvvanie 
Miestny odbor Matice sloven
skej ďakuje touto cestou 
sponzorom prvého reprezen
taeného plesu. Pornohospo
d6rskemu družstvu DEVÍN 
firme PRESSKAM. Jozefovi 
Dobríkovi, reštaurácii u Mi
ch•l•. Priem~slu K•tk• 
Obvodnému výboru Cervené~ 
ho kríža, p. Lednárovej z ob
chodu Merkúr, Textilu Jac
ková, Reštaurácii u Virgu
Šub8, drogériám Zun• a 
Bellez_z•, ob~ve u Vl•st~. 
Potrav~nám Pr• sv. Trojici a 
všetkým, čo prispeli k pohode 
hostí plesu. 

Výbor miestneho odboru MS 

mn ellu u1 ru 1 tt as•t 
Už nie do kontajnerov. 
Máte doma staré lieky? 

Nehádžte ich do kontaj
nerov. Znížime tak škodli
vosf domového odpadu. V 
rámci prechádzky ich 
odovzdajte do priprave
ných kontajnerov v lek6rni 
v novom zdravotnom stre
disku n• ul. P. Horov•. 

•k 

Nezct6ucínite 
Meniny v nasledujúcich dvoe~~ 
týždňoch oslávia: · 
5.2. - Agáte. 8 .2. - Dorot• 
7.2. - Vende. 8.2. - Zoje, 1.2· 
Zdenko, 10.2. - O•brlel · 
11.2. - Dezider. 12.2. - Peri:· 
1a.2. - Arpád. 14.2. _ v.~ 
lentin, 15.2. - Prevoala., 
18.2. - Ide. 17.2. - Mlloal•••' 
18.2. - oleromir, 18.2. : 
Vleate 

Blahoželáme 

Celoveč. predst•veni•: 
vo štvrtok, sobotu o 19,•• 
hod., v nederu o 17,'" a 19,•• 
hod. 

e.-7.2. BEETHOVEN 
USA MP f.v. 

Film. komédia o chytrom a 
statočnom bernardínovi, 
ktorý je miláeikom detí 
rodiny Newtonových. 

11.2. DIEVCATA Z JERSEY . 
USA MP f.v. 

Komédia o priaterstve. 
láske a novom Mercedese. 

13.-14.2. POLICAJT ZO 
S KOLKY 

USA MP f.v . 
Arnold Schwarzenegger v 
kriminálnej komédii. 

18.2. BIELI MU21 NEVEDIA 
SKAKAt 
USA MP f.v. 

Situačná komédia - eierny 
a biely hráč basketbalu. 

Ml6dež. predst•veni•: 
v sobotu o 17.'" hod.: 

8.2. BEETHOVEN 
USA e.v. 

13.2. ROCK A DOODLE 
USA e.v. 

Kreslená rozprávka o 
putovaní detskou fantáziou 
za riaterstvom. odvahou a 
rocken rollom 

Detsk6 predst•veni•: 
v nederu o 15.'" hod. 
7.2. TRINASTA NEVESTA 

BULH. 

14.2. S CERTY NEJSOU 
2ERTY CES 

Pozn6mk~: 
s.t.. e.t. - titulky. s.v. alebo 
č.v. - slov., alebo čes. 
dabing 

Tel.: 775 104 

~~ ~ nezoznes 

J(Bždé rudské snaženie, ak Náš novozaložený zmieša
'de obrúbenosf a lásku k ný spevokol pri ISTRA-

0~1 akéhokorvek smeru. CENTRE. ONV. napriek svojej 
dee~u dosiahne svoj cier. krátkej existencii odviedol 
'iŽ Yda pri húževnatosti a niekorko koncertov v rámci 
pr~~alosti. kultúrnych osláv MC ONV. 
'iY ušfachtilý a krásny cier spoluúčinkoval pri bohosluž-

hr daf aJ· v kultúre - v bách v uplynulom vianoenom 
treba a . kd dobnom umene. e s P e v období doma i vo Viedni. eím 
hU 

1 
je a vždY bude v popredí, dokázal svoju životaschop

bO 'je teda zdrojom a prie- nosf a perspektívne napredo-
8 atným nositerom estetic- vanie. 
~~ch hodnôt. Pozitívne hodnotenie na-

0Q(iGG[j](!]Qfk3 
~ []l!ilm3~ ~[i) fJ Uril!lOO 

Zúčastnili sa ho 13. 
januára predstavitelia 
HZDS. SNS: KDH a SOl v 
Devínskej Novej Vsi. ktorí 
po obsiahlej diskusii. kde 
kladne zhodnotili doterajšiu 
spoluprácu strán a hnutí v · 
samosprávnych orgánoch 
mestskej časti i jej funk
čnos{ v prospech obyva
teľov. dospeli k týmto 
spoločným záverom: 

1. Pri ďalšom doplňovaní 
samosprávnych orgánov 
je žiadúce zohfadňovat 
politickú príslušnost 
kandidátov. 

2. Je potrebné venovať 
väčšiu pozornos{ mlá
deži a podmienkam jej 

Výsledky mužov: 
MAJSTROVSTVA KRAJA 

13. KOLO 
DNY "A•- KOLIBA "B"- 10:5 
Body za ONV "A": Kavecký - 3, 
Dufek - 2, Cermák - 2 
Matula- 2 ' 
Stvorhra - Matula - Kavecký 
SPOJE ·c· - DNY •a• - 10:2 
Body za DNV "B": Wiirfl. Fratrič 
SK 14. KOLO: 

ST "E" - DNV "A" - 9:9 
~ody za ONV ·A": Dufek - 3 
S ermák - 3, Kavecký - 2 ' 

tvorhra - Cermák - Duték 
DNV •a•- SKPP - 2:10 
Body za ONV "B": Wiirfl 
Stvorhra Bartoň - Fratrič 
DNV • ~· TRIEDA • 12. KOLO 
Bod C - SKST ·o· - 8:10 
ViluJaz~2DNBV "C": Cukan- 4, 

• erta - 2 
TRNAVKA •• 13. KOLO 
Body za DN~ .-c~N~ •c• - 2:10 

· V1luda, Berta 
POZEMN~ 14. KOLO 
•c• - 10:5 STAVBY "B" - DNV 

Body za ONV ·c· 
Viluda _ 1 Po : Berta - 2. 
Stvorhra Vilu~aellárB- 1, 

- erta 
Gabriel Fratrič 

výchovy. 

3. Neuspokojivý stav pretr
váva v oblasti kutúry na 
miestnej úrovni. 

4. K zaktivizovaniu politic
kého života sa požaduje 
prenájom miestnosti 
lstra Centra bez úplaty 
v rozsahu 4 hod. do 
mesiaca pre každý poli
tický subjekt. 

5. Vo veciach využitia 
objektov Unimexu. CO
krytu a pivnice na 
lstrijskej ul. 4 žiadajú 
zintenzívniť rokovanie. 

mú 

Výsledok Majstrcvstiev 
Devínskej Novej Vsi žiakov do 14 
rokov: 
1. STEFAN! Peter 7 
2. VERNER Róbert 6 
3. JURCAK Stanislav 4 
4. HORVATH Karol 3 
5. LONGAUER Matej 3 
6. SVONCINAR Vladimír 3 
7. MIKUSIK Milan 2 
8. JURČAK Miroslav O 

Mejatrovatv6 dorestencov De
vínskej Novej Vsi sa uskutočnia 
13.februára 1993, v aobotu o 
10,00 hod. v ISTRA CENTRE 
na lstrijskej ulici č. 4. 

V minulom čísle sme priniesli 
výsledky ll. ročníka hokejbalového 
turnaja Prestige "93 zo 16.-17.93. 
Dnes priná§ame podrobnosti: 
Finálová skupina: 
o 3. miesto: HC Unimex-Futbak 
klub ONV 5:7 

šich i viedenských obeanov 
velmi povzbudilo elenov 
nášho speváckeho zboru do 
ďalšej práce. 

Kedže nás čakajú dalšie 
slávnostné vystúpenia. pri 
ktorých nám úeasf každého 
nového speváka prispeje k 
hodnotnému a kvalitnému vý
sledku. vol6me V6s diev
č•t6 i chl•pcov. aj vekove 
starších. príďte medzi nás. 
doplňte a posilnite naše rady, 
aby sme mohli túto krásnu 
prácu rozsieva(. obohacoval 

5 

o 1. miesto: . BAZ ONV-DP 
Autobusy ONV 7:3 
Najlep§í strelec: R. Strnád /DPA
bus/ -8 gólov 
Najlep§í nahrávač: D. Brutenič 
/BAZ/ -8 nahrávok 

Najlep§í hráč turnaja: D. Brutenič 

seba, svoje rodiny a okolie. 
Pomôžte pozdvihnúf "morál
ku". ktorej úpadok je zaprí
einený nedostatkom kultúry, 
etiky a estetiky, ako pripomí
na vydavater tohoto easopi
su. 

Blíži sa jar. nuž zasejme. 
aby sme mohli žaf! 
Skúšame k•ždj utorok od 
17.00 - 19.00hod. v !STRA
CENTRE. lstrijsk~ 4. 

Júlia Zúbkod 
Snímka O. Jakubcová 

R. MurgovA - š. Murga 

PRAKTICKÁ 

PRÍRUČKA 

PRE DOMÁCNOSŤ 

cena 39,- v DEVEXE 

/BAZ/ 
Najlep§í brankár: V. Koupý 
Futbalklub/ 
Najproduktívnej§í hráč: P. Bílka 
BAZ/-12 bodov 

OP 



ll'omjlil si m111nielll:u 

Na návštevu k svojej sestre 
na ulici J. Poničana 

18-ročná dievčina. V byte 
sa nachádzal aj 29- ročný manžel 

bol pod 
Od flej VV>"UlOVRl 

lásku a pokúšal sa 
mu nepodarilo. bol 

na policajný útvar, 
že si pomýlil s manželkou. na-
kolko sa na seba velmi podobajú. 

Tridsafročný muž bývajúci na 
ulici J. Poničana nikde nepracoval 

čas nečinnosti sa 
rozhodol tak, že spo-
ločnosti dvoch "'"mn.'"""' 

už mali 
miestnom 

sokej pri Morave, 
45-ročného občana. 

mimoriadne agresívne. 

ulici l. Bukovčana č. 28 mal 

- Vorné miesta 
hrad á l 

04-

oprava a predaj 
""'"'''~" bojlerov. Tel.: 

220 005. 
e Firma ARCHITEKT pro

stavieb. 
Tel.:775 538 

živé, 

nákladná doprava 

Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

sortiment 

ponúka predajňa 

Po-So: 8.00 
- 18.00 

pred domom zaparkované svoje 
osobné auto zn. Moskvič 32-

majitel. Toto padlo do oka 
autičkárovi. asi 

neoplýva umením. 
silne sa do vlámal a od-
cudzil. No nezašiel však daleko, 

lesíku medzi Karlovou 
a D' Alfonz ne-

zvládol riadenie, s autom sa 
na strechu a z miesta 

po svojich. 

Šll:ednlil 

V záhradnej búde pri tehelni 
choval zajace 42-ročný 

na Hradištnej 
s ďalším chovom mu uše

dostal 

26-ročnej majitefky na ulici 
J. navštívil 18-ročný 
mladík z Devätinovej ulice. Ked 
vpustila do nestrá-
ženú chvílu 

Po. 

lstrijsk.á 59 

zasklievanie 

brúsenie 

vŕtanie 

zrkadiel 

Záhradkárska 
Valkov iča, 
semená, hnojivá, ""'"tn::.lw 

cesnak 45,-

ul. 1. 

oo oo 

sa ujsl. No nepodarilo sa mu to, 
bol zadržaný a predve

na políciu. 

Na Lamačskej ceste prechá-
dzala vo hodinách 49-
ročná žena. ju tam 
neznámy muž a navrhoval jej 

Ked odmietla. zvalil 
ju do začal osahávaf a 
pozýval ju k sabe na byt Ked 
žena zbadala prichádzaf neda-

chodcov, vytrhla sa mu a 
ohlásila na políciu. 

~~živn?m takmer 10 tisic korú11 jej vyzvy, aby sumu 
odmieta splnit Preto bude 
teraz do činenia so súdom, kde 
bud~ zo?po~ed~f. za zanedbti, 
va111e povmne) vyž1vy. 

. ~erejné telefónne automat 
služ1a na telefonický styk me/ 
obyv~telmi. Iného názoru b~: 
neznamy občan, ktorý prišiel k 
telefónnemu automatu na lstriiske· 
ulici, no neprišiel tam telefonoval 
Skôr nemal za čo, preto ~ 
rozhodol, že automat nachádzaiúc' 
sa na dome služieb ukradne. Vy~ 
páčil veko, odpiloval zaisfovacj 
šraub na pokladničke a túto aj 8 
tržbou odcudzil. 

firmy, súkromníci! 

Nezabudnite si zabezpečil budúce číslo nášho 
ktorom ponúkame výrobu s- dodávku tlačív: 

skladové vstupenky, 
dalšie. aj s uvedením predajnej ceny ns rok 1993 

Každé tlačivo opatríme vašimi údajmi: firma, 
bankové spojenie ... 

Bratislave. 

miestnost do 
Tel.: 775 373 
alebo dom v 
Tel.: 8411 623 

van á 
ktorá 

a 
Posilňuje imunitu a 

žiava dobré 

Bližšie 

samotné tabletky 

te získaf v 

a 

tovar 

x 

x 

sadzba <vrátane čiarok, medzier 
Kčs 

sadzba <vrátane čiarok. medzier 

tučne treba 

-10% 

- 841 07 Bratislava, Kalištná 9. 
sidli v a služieb DEVEX 

Vsi na Novoselská z dvora 
denne od 14.30 do 18.30 hod. 

7 

na 
fondu 

a energetického 
území mestskej 

časti Devínska Nová 

P:redm.et 

obstarávacích služieb v 
a energetického hos-

oddelene 
občianska vyba-

- 2 kotolne s 4,6 MW a 2x18, 72 
MW s 34 odovzdávacími stanicami 

Uzávierka 

s m na eko-
zhodnotenie služieb je nutné 
do 26.2.1993 do 10.00 hod. 

na miestnom úrade mestskej časti 
Nová Ves, lstrijská ul. č. 49. 

účtu 

1624-042 200. 

doložiť zloženkou v 
časti VÚB 



~- .~~~--------------------------------------------------~==~~~~ 
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Chránené územia DNV * 
(pokraeovanie z minulého 
eíslal 

K hlavným floristickjm 
zvl6štnostiam Devinskej 
Kobyly patrí ihlica nizka 
(Ononis pustillal, hrachor 
sférický · (Lathyrus sphaeri
cusl. konringia rakúska 
<Conringia austriacal, smyr
nium prerastenolisté <Smyr
nium perfoliatuml. 

Lesn6 porasty sú za
stúpené najmä dubom 
plstnatým. bukom a hrabom, s 
prímesou lipy, jaseňa a bo
rovice. 

Vhodné prírodné podmien
ky umožnili aj bohatý rozvoj 
fauny, pričom k najvýznam
nej~ej zložke patria teplo a 
suchomilné druhy hmyzu 
s6ga stepn6 (Saga padol, 
modlivka zelen6 (Mantis 
religiosal. vy~e 600 druhov 

eeeeeeeeee 
IIU)RENIE ŽIVOTA 

- lena; v ~aláte je slimák! 
Umývala si ho? - Zbláznil si 
sa! Preeo by som mala 
umývaf slimáka? 

Jano stretne kamaráta so 
psom: 
- Co stojí ten pes? 
- Neviem nechce si sadnúf. 
- Nepýtam sa. preeo stojí, ale 

korko stojí? 
- Už asi hodinu. 

liaci majú vymyslief vetu na 
"takže". 
Anička vraví: - Mám horúčku, 

takže som chorá. Zuzka 
vraví: - Nemám úlohu. takže 
som dostala pätorku. Prihlási 
sa aj Móricko a hovorí: -
Dedko si zobral noviny, takže 
ide na záchod, lebo nevie 
eítaf. 

Vyskytla sa u niekoho vo 
va~ej rodine du~evná poruch? 
- Bohužiar. áno. U ženy, ked 
·raz chcela spáchal samo-

Objednávací lístok 

motýrov a i. 
Teplé, suché a výslnné 

svahy sú priaznivé pre plazy 
(celkove je tu 6 druhov) a v 
niž~ích a okrajových partiách 
lesostepí je niekorko druhov 
obojživelníkov. Zo stavovcov 
sú najpoeetnej~ie zastúpené 
vtáky. 

Devínska Kobyla je v~ak 
aj významnou geologickou a 
paleontologickou lokalitou. 
ktorá sa vyznaeuje pestrým 
geologickým zložením. Naj
významnej~ia je jej západná 
časf Sandberg. Pred
stavuje svetozn6mu loka
litu skamenelln z mlad~ích 

- trefohôr. Zachovali sa tu 
piesky, pieskovce, litotam
niové a lumachelové vápence 

vraždu, a raz aj u mňa. ked 
som jej v tom zabránil. 

- Jolka ako sa ti páči moJ 
nový manžel? - Vie~. Vierka, 
že tebe pristane v~etko. 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

1 2 3 4 5 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
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a brekcie vrchného neogénu -
badenu. Odtiarto je známych 
vy~e 300 druhov . fosílnej 
fauny. More. v ktorom tieto 
živoeíchy žili, sa tu roz
prestieralo pred 16 - 14 mil. 
rokov, jeho hrbka bola pri
bližne 60 m. s normálnou 
salinitou 3,5 %. dôkazom 
eoho sú nálezy zubov 
žralokov, kostnatých rýb, ba 
dokonca aj stavca verryby. 
Okrem verkého množstva 
morskej fauny sa tu vzácne 
na~li aj zvy~ky suchozemskej 
fauny napr. zvy~ky tapíra, 
chobotnatca. zvy~ky opice 
<Piiopithecus antiguus a naj 
mä vzácny nález antropoidnej 
opice Sivapithecus darwini 
(Abell. Táto lokalita sa stala 
typom osobitného stratigra-

--Vodorovne: 

A/ Koniec tajničky. 8/ Ras
tlinný polysacharid na
čerpali. C/ Zachytávač hmyzu 

7 .8 9 10 11 12 

Meno a priezvisko (fi"rnal: _____________ ... ________ .. ____ ... __ .. ___ ..... - ....... _______ .. ___ ~-------· 

Adresa: .............. -.----·-----.. ·---................ - .................................................... _ .. ____ ................ PSC ...................... _ ...................... ___ _ 

Dátum: ----·-----·-· .. ·--· .. ···---· .. -------------.. ---·-......... -·--· .. -· .. ----------------·-

Na konci roka vylosl4eme troch predpatitelov o zaltírmvé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

ätvrfročné ~IBtné 16 Kčs 

fického podstupňa, 
ného "devín". 

Nakorko ŠPR je najpr 
nej~ou formou ochrany ú~" 
mia. ak6korvek aktivitr " 
tomto územi sú neprípust11~ 
Náv~tevníci sa môžu Pohyb; 
vaf len po náuenom chodni~· 
a po turisticky znaee11~ ~ 
chodníkoch. Sú povinní spr: 
vaf sa pod ra pokynov so· 
(vyznaeené a tabuliach!. P 

V tesnej náväznosti 11 
ŠPR. ale mimo jej územia, 8

8 

uvažuje o vybudovaní infora 
maeného strediska. prípadn~ 
nových nástupov na náuenj 
chodník. 

<Pokračovanie v budúco
111 

eísle.l 

- ruský súhlas - zbil, strkol 
Dl Dolu s ním (z francJ . 

· jedna po nemecky - mesto v 
USA. grécka hláska. E/ 
V~etok po anglicky - smútok 
po 6oc;ky - mior po 6oc;ky. r::J 

Začiatok tajničky. G/ Úraz 
Uek., mn. e.l - lipla si (básn.l. 
H/ Usnul - prvotná harmonika. 
ll Španielska krárovná . 
tretia easf tajničky 
medzinárodný ústav 
chladiarenskej techniky v skr. 
J/ Cervená <sa> - pred· 
stavený klá~tora easl 
strechy. K/ Druh6 časf 
tajničky. 

Zvisle: 

11 Mesto v Maďarsku - druh 
obrazu - mesto v SRN. 2/ 
Orný po anglicky 
dohovorené stretnutie. 3/ 
Chytal - zlý duch, eert - SPZ 
Prahy. 4/ Ceský spisovatel 
so skr. mena na začiatku · 
dravec živiaci sa zdochlinami 

dôveruj. 5/ Pre eo • 
dievčenské meno - mesto v 
Guinei. 6/ Chemický prvok 
znaeky In (mn. e.l - chytá. 7/ 
Druh aldehydu, heptanol • 
~tátny majetok. 6/ Opäl • 
bitka - preukáž eesl 
(niekomul. 9/ Rôsol - odroda 
zeleniny - fonetické písmeno. 
10/ Perún -arabské mužské 
meno - ŠPZ lrska. 11/ Tvar 
prídavného mena - :!:áporne 
nabitý ión. 12/ Dievčenské 
meno - krom - mesto v Indii. 

Pomicky: H/ Eolína. 
Arable. 7/ Enantal. 

d 

Zmena po uz6vierke: V tomto roku vychádza DEVEX každý párny týždeň a uzávierka je v každý nepárny týždeň. : 

DE~insky ~Xp~es • dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová· Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Brat1slava. Kahštna 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopi~:y a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava. Kalištná 9 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES 

---- .., ..." g.-10. týzden 

Váiení 
čitatelia 

Menej, alebo radšej 
vôbec nepolitizujte v De
vexe a váš časopis bude 
taký ako na začiatku. 
hfadaný, čítaný. 

Nuž. Radi by sme 
vyhoveli všetkým. Politici 
sa hrajú však s ekono
mikou a tá sa nás už do
týka. A sakramentsky. 

Ak dáme · slovo či 
priestor politikom. aspoň 
vieme. kto je kto. ktorý 
kofko povie. urobí. zaria
di (alebo nepovie. neu
robí. nezariadD. ktorý 
kofko pravdy vyjaví ale
bo pravdou nedýchne. 

Dnes. ked poplatíme 
všetko. čo nám uzákonili. 
zostanú nám holé dlane 
a pre politikov otázky 
ako dalej a z čoho? 

Mnohí chceme robif. 
~?dnikaf a výsledky na
Sich snáh sa strácajú 
kdesi v haldách málo 
účinných papierov. 

Nuž nezaoberaf sa 
realitou? 

Štrngali sme kfúčikmi. 
Ako budeme a komu 
dvíha{ ruky zanedlho? 

A nie sú to hamle
tovské otázky. Sú naše. 

Váš vydavater 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol.· s r.o., Devínska Nová Ves 

19.2.1993 Ročník: Ili. Číslo: 4. 

Privítame 
Máte záujem aby náš 

časopis bol pestrejší. Radi 
privítame Vaše príspevky, 
názory a postrehy písané i 
fotografované. v našej re 
dakcii. 

Cena: 2,50 Sk 

Adresu nájdete v tiráži, 
odovzdaf ich však môžete 
aj v našej inzertnej kance
lárii Obchod a služby 
DEVEX. Novoveská 14, nad 
poštou. 

r 

Na ulici š. Králika neodviezli vo štvrtok 18.2.93 odpad spred vchodov č. 4 - 6 .. Vraj 
kontajnery boli preplnené. Ono by sa boli dali aj zavrief, len bočné ramená su tak 
skrivené, že to jednoducho nejde. 

Aj lo sa sláva 
Sme radi ak sa chlapci 

prihlásia za kolportérov DEVEXu. 
Nie je to síce úplne zábava. ale 
chlapci si sami zarobia. Aj 50 
halierov za kus. sem - tam nejaký 
ten "trinkgelt". volačo na pri
lepšenie prinesie. 

Mrzí nás však. ak sa prihlásia 
chlapci. nahlásia mená: Lukáš 
Pokorný. Igor Lelkeš, Ján Daráš, 
adresa - všetci J. Smreka 5 a 24 
a ... nakoniec nielen, že neprinesú 
tržbu 2 Kčs (kus). ale na 
uvedených adresách ich nemožno 
nájsf!? 

Škoda chlapci, že v mladom 
veku sa púšfate na takéto 
chodníčky a rodi č i a pritom o tom 
nevedia. 

Vydavatel náklady na výrobu 
časopisu musí uhradif. Počíta aj s 
províziou pre kolportérov. !Nako
niec činí 20 % z ceny časopisu). 
Sú chlapci. ktorí si to vážia a 
dokážu si zarobif každý druhý 
týždeň 30 aj 50 korún. A majú 
radost Z koruniek i odvedenej 
roboty. 

Mrzí nás, že sú aj iní. 
redakcia 

Dôchodcom 
Oznamujeme všetkým 

dôchodcom (poberatelom 
všetkých druhov dôchodkov), 
že tlačivá na zdravotné po-

Združenie zväzov zdravotne 
postihnutých pozýva svojich 
členov na výročnú členskú 

P()ZViÍnka 
schôdzu 7. marca 1993 o 
15."" hod. v miestnosti sva
dobky lstracentra. lstrijská 2 . 

Radi privítame aj nečlenov 
združenia. 

Ing. Vrábelová 
predseda 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 11.2.93 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 25.2.93 

Budúce číslo vyjde 
5.3.93 

snímky pk 

istenie si môžu vyzdvihnúf a 
vyplnené odovzdal na 
Miestnom úrade v ONV, 
lstrijská 49 

do 15. marca 1993 

Vysvetlenie 
k inzerátu Drogérie. na 

prvej strane minulého čísla. 

Je pravda. že v deň. kedy 
priviezli tovar k susedom. 
priviezli tovar aj k nám. Tak 
ako každý aj tento sme 
rýchlo prebrali, uložili a päl 
faktúr odoslali na . úhradu. 
Medzi nimi bola aj faktúra 
určená susedom. Ked sme 
chybu zistili a problematic
kých 6 druhov tovaru urgovali 
na Drogériách vymenif. Dro
gérie · na Starej Vajnorskej 
nám už nechceli výmenu vy
kona(. pretože faktúra bola 
už uhradená. 

Jednota SD 
M. Marečka 
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Personálne zmeny. 

Poslanecké mandáty zanikli 
poslancom Jozefovi Rumanov
sli:ému !neúčast na zasadnutiach) 
a Silvii Sedláčkovej (odsfahovala 
sa z DNVJ. Zákonom predpísaný 
sfub zložili náhradníci Vladimír 
..ledinj a Alexander Sucha!. 

Clenom miestnej rady sa stal 
Ing. Ján Žatlko. predsedom eko
nomickej komisie Ing. Ján 
Cvečli:o. Clenom zdravotnej, by
tovej a sociálnej komisie MUDr. 
Katarína Čerruí a komisie OVP a 
žp Milan Vrba. Za členov komisie 
kultúry boli schválení: Mgr. Oto 
Balogh. Ing. Pavol Čorej a Martin 
l.. i bi ak. 

Viac defom. 

Miestne zastupitelstvo schvá
lilo 11.2.93 zvýšenie dotácie na 
stravnú jednotku v detslkjch 
jasliach na lstrijskej zo 14,80 na 
17 korún na deň. Zároveň schválili 
vrátenie stravnej jednotky vo 
výške 17 korún na deň za 
neprítomnost diefafa v detských 
jasliach. 

Prebytok. 

Na tom istom zasadnutí 
schválili uvolnenie prebytku hos
podárenia bytového a energe
tického hospodárstva za rok 1992 
vo výške 3 410 289 korún do 
fondu bytového a energetického 
hospodárstva. ktorého zriadenie 
tiež schválili. 

Záverečný účet. 

Prebytok hospodárenia z vlast
ných príjmov za rok 1992 
mestskej časti ONV činí 4 907 
292 korún. Miestne zastupitelstvo 
schválilo z tejto čiastky príspevky 
fondom: pre podporu podnika
telských aktivít 60 tis. Sk, 
životného prostredia 350 tis. Slk. 
kultúrnych a historických pamiatok 
250 tis. Sk. kultúry 10 tis. Sk. 
sociálnej starostlivosti a humanity 
130 Us. Sk, rezerv 4 007 292 
Sk. mládeže vzdelávania a športu 
100 tis. Sk. 

Pre rozvoj. 

Miestne zastupitelstvo MC 
ONV zriaďuje komisiu na 
vypracovanie stratégie ďalšieho 

rozvoja mestskej časti ONV. 
Uložilo predsedovi komisie v 
zložení: JUDr. Miloslav Šimkovič 

Zo zápisníka poslanca 
Niekolko dní odstupu od 

vyjdenia minulého čísla DEVEXu 
sa niesli v znamení práce 
poslanca na príprave zákona o 
Mestskej polícii a riešenia 
umiestnenia odpadov v našej 
blízkosti. Žiar. táto otázka je už 
nepr!jemná a jednotlivé prípisy, 
ktore mi prichádzajú od zainte
resovaných. ma presviedčajú o 
tom. že oddelenia Magistrátu 
riešia otázky čistoty, zberu, resp. 
iných spôsobov nakladania s 
odpadluilmi po svojom. Pán Ing. 
arch. Beňuška tvrdí, že sa ešte 
budeme môcf k miestu skládky 
vyjadri!, pritom nachádza novú 
lokalitu o niekorlko metrov 
d'alej k Stupave a pán Ing. 
Paulička ma v osobnom liste 
napáda, či som už niečo vykonal 
pre iný spôsob riešenia odpadov 
v Bratislave? !pritom p. Paulička 
je riaditelom s.r.o. OLO s nie 
malým platom!. Opierajúc sa o 
zákony a nariadenia vytvára 
monopol s mestom, že len OLO je 
spasitelom mesta a udržovatelom 
čistoty. Neviem, ale v našej obci 
toto nie je zrejmé, nakolko práve 
autá podniku OLO znečisfujú 
cesty, devastujú a sídlisku 
Hradištná trávnaté plochy a pod. 

V minulom období som 
inicioval v predmetnej veci i pána 
primátora, ktorý nám taktiež na 
petíciu neodpovedal a nepozval do 
dn_ešného dňa nás PETICNY 
VYBOR na rokovanie. Od tohto si 
slubujeme, že snahu o vytvorenie 
čistého ovzdušia v našom a 
blízkom katastri vyriešime. 

Nakolko dňa 18.2.1993 sa na 
zasadaní Mestského zastupitel
stva riešia i otázlli:y čistotw 
ovzdušia a polície, v oboch 
prípadoch chcem vystúpil a 
podporil oba návrhy. Zo štúdia 
podkladov vyplýva, že je potrebné 
dorieši! aj niektoré právne otázky. 
Oba prípady majú vplyv aj na 
našu obec. S výsledkami vás 
oboznámim. 

Z pohladu poslanca mesta na 
poslednom zasadaní pléna MZ MČ 
ma zaujali otázky policajného 
zboru Mestskej polície u nás, 
kde som zaujal kritické stano
visko. Moja iniciatíva potrestania 
nezodpovedných vodičov parkujú
cich pred blokom "C" na sídlisku 
Hradištná - ale prakticky všade, 
sa vraj nedá splnil tak rýchlo. 
!Neviem, čo je rýchlo, ale 14 dní 
je už dlhá doba!) Podobných 
nevyriešených prípadov je v našej 
MČ vera. Spoločne s miestnym 
kontrolórom i túto otázku vyrie
šime a bude i u nás poriadok. 

Nie menej zaujímavou otázkou 
života v našej MČ je i otázka 
kllllltillry, života spoločenských 
organizácií a pod. Ako som v 
minulých poznámkach písal. tento 
problém sa vyhrocuje a svedec
tvom sú i nedostatočne pred
kladané materiály plénu MZ. 
Verím. že kultúrna komisia i tento 
problém čo najskôr vyrieši tak, 
aby kultúra u nás niesla peča! 
kvality, serióznosti a zodpoved
nosti. Tu je potrebné skutočne na 
mieste povedaf aj obyvatelom na 
sídliskách, že "!STRA CENTRUM" 
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(predsedal. Alojz Moravec. Ing. 
arch. Eva Vargová predloži! 
návrh ďalších členov komisie z 
radov odborníkov. 

Chorvátsky festival. 

Účas! MC ONV na organizácii 
Chorvátskeho festivalu ako 
spoluorganizátora schválili poslan
ci na ostatnom zasadnutí. Zároveň 
poverili M. IEncingera, Ing. R. 
Ružoviča a Ing. J. Cvečku za
stupovaním našej mestskej časti v 
organizačnom výbore. Tiež schvá
lili príspevok 40 tis. Sk na 
prípravu festivalu. 

Kronika. 

V miestnej kronike c 
záznamy od roku 1981. 
miestne zastupitelstvo 
Augustína Dvorského dop 
kroniku za obdobie 1981 - 1989. 

Pokuta. 

Miestne zastupitefstvo 
starostovi udeli! pokutu 200 
Sk Jednote SD Bratislava 
porušenie všeobecne závä 
nariadenia o predajnej a 
kovej dobe. Ide o potraviny 
lstrijskej ulici. 

~éD~@JľJ [J)®uu@J®u®~ 
Rozhovory s poslancam 

Každý pondelok v čase 
od 16.00 do 18.00 hod. na 
Radnici na vaše otázky budú 
odpoveda! v miestnosti č. 1 

15.2.1993 
za Podhorské - MUDr. Marta 
KLAM PA ROVA 
za Kostolné 
GRYCZ 
za starú časf 
ENCINGER 
22~2.1993 

za Podhorské 

Mgr. Ivan 

Miroslav 

Martin 

... nie je stredisko pre kultúru 
obyvatelov starej časti obce a 
Chorvátov, ale všetkých (názov 
by sa mohol zmeni!l. 

Ako poslanec za našu Mč pri 
Magistráte sa zúčastňujem na 
rôznych poradách. školeniach a 
podujatiach. kde zodpovedne vy
stupujem za povedomie obyva
tefov našej obce, aby sme si pre 
budúcnost uchovali svoj charakter 
a zodpovednos! zato, čo teraz 
robíme. Tu mám na zreteli ro
kovanie MZ MČ o rozvoji a 
stratégii našej Mč. kadia! a ako 
sa budeme uberat 

Záverom mi dovolte krátku 
poznámku k predchádzajúcemu 
článku, kde som opomenul 

Začiatkom februára sa usku
točnil zápis 300 detí do prvého 
ročníka Základnej školy na ulici 1. 
Bukovčana 3. 

Istotne mnohé defúrence v tú 
noc pred zápisom nemohli pokojne 
spal. Vedeli. že ich čaká dôležitý 
deň, udalos!. kde budú hlavnými 
hrdinami. Všetky panie učitelky, v 
tú krátku chvílu, čo sa im venovali, 
boli milé. Veď od septembra budú 
ich "druhé mamy". Láskavé, aj 
prísne. viac i menej chápajúce ... 
Tak ako to už v živote i v škole 
chodí. 

Teší nás, že sa k nám 
zapísalo aj niekolko detí, ktoré 
podla pôvodnej rajonizácie (už 
neplatil by k nám nepatrili. 
Budeme sa snažil nesklamal ich 
dôveru. 

LACKO 
za Kostolné 
HOLI K 
za starú časf - Michal FOTTA 
1.3.1993 
za Podhorské 
MAR čA K 
za Kostolné Ing. 
HOR NIK 
za starú časf - Ing. 
GLATZ 

vyznačil usporiadatela osláv 
samostatnosti Slovenska IST 
CENTRUM. 

Vážení spoluobčania. dovorte 
opätovne upozornil na pohovory s 
poslancami a vami. ktoré sa 
konajú vždy v pondelok od 16."0 

hod. do 18."" hod. Poslanci sa 
tešia na Vaše pripomienky. 
Zároveň treba poznamenal k 
ankete Miestneho úradu, že tu by 
sa mali prejavif všetky podnety k 
vybudovaniu ozaj pekného kúta 
našej velkej Bratislavy - verím, ze 
na tom nám všetkým záleží. 

V tomto školskom roku patrí 
naša škola počtom žiakov medzi 
najväčšie v obvode Bratislava IV. 
Na konci školského roka ukončí 
školskú dochádzku 50 ôsmakov. 
V septembri pribudne približne 
260 prvákov (počítame s odro
čením školskej dochádzky). Počet 
žiakov našej školy môže byf 
1000. 

Urobíme však všetko pre to. 
aby sa nám podarilo tento počet 
deti umiestnif tak, aby nemuselo 
byf dvojsmenné vyučovanie. 
Nebude to lahké, ale veríme. že s 
pomocou obecného úradu 
nájde riešenie. 

Deti sú zmyslom nášho života. 
a preto ich dobro je pre nás 
najdôležitejšie. 

Anna Sliacka 

nás v činžiaku majú 
rkí susedia psov. Väč
"nevadí". Iba jeden je 
štekavý, a to vám ne

m počúvat A pohotový. 
na každé šuchnutie 

chodbe. Aj sme si zvykli aj 
máme chuf občas uškrtif. 

"v chatách 

l dT~valým objektom záujmu pre 
z 0 eJov sa stávajú záhradné 

v našom okolí. Presvedčil 
ton: 50-ročný majitel chatky, 
ma v záhradkárskej oblasti 
Devínskou Kobylou. Táto 
do oka dlhoprstému "umel
ktorý ju v jeho neprí-

navštívil, vytrhol ochran
na okenici a odcudzil 4 

ludovým motívom a 
Petrolejovú lampu. 

návštevníka s 
Ltllrm>ra•••~ mala i 74-

Chaty nachá
Pri Rochu. Ten jej tam 
na terase chaty a 

n!va . antikvárne 
a sp.usy, bronzovú sochu 

~n svojom odchode 
Pnbalif aj elektrický gril 

a ďalekohlad, všetko v 

Naši susedia si namontovali 
na vchodové dvere tzv. guru. 
To. že si spočiatku viackrát 
zabudli kfúče, bol ich problém. 
Sú však štyria a pri odchode 
dvere vždy zabuchnú. To vám 
je vždy rana ako z dela. Oni 
to v zhone nevnímajú, ale 
riadne to ruší. 

e Sused je nízky pod
saditý hromotrk. ako sa 
rudovo hovorí. Pri chôdzi 
našfapuje na päty a to vám je 
rachot. ked špacíruje po 
byte. A večne sa ponáhľa. 

otázka 
vedúcemu personálneho 

oddelenia firmy Volkswagen 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves Ing. 8. Michalíkovi 

e .Je pravda, ie Volks
wagen prepúšfa? 

- V zásade možno po
veda{, že nie. Pre vysvetlenie 
je však potrebné bližšie ob
jasnif pojem prepúšfaf. 
V zmysle úloh. ktoré sú pred 
našu spoločnosf postavené. 
bol vykonávaný aj personálny 
výber, a tak je orientovaná 
globálna personálna politika. 
Môžem potvrdif, že na zá
klade kontaktov s inými fir
mami naše výberové postupy 

Chystá zakáľačku? 

Hospodársky dvor polnohos
podárskeho družstva Devin. ktorý 
sa nachádza v Záhorskej Bystrici 
navštívil pod rúškom tmy neznámy 
hospodár. Z výkrmne ošípaných si 
vyhliadol baculaté prasiatko o 
váhe 18 kilogramov a rýchlo s ním 
zmizol preč. aby nebodaj svojím 
kvílením nezobudilo sladko 
spiacich vrátnikov. 

Okradnutá na zastávke 

Vo večerných hodinách išla 
neďaleko konečnej zástavky MHD 
č. 101 na ulici J. Jonáša 47-ročná 
žena. Tam k nej pribehli dvaja 
neznámi mladíci, no nie preto. aby 
ju odprevadili domov, ale vytrhli 
jej z ruky kabelku, v ktorej mala 
osobné doklady, 1800 korún v 
hotovosti a utekali na ubytovňu 

BAZ. 

Chystá sa na lyicvačku? 

Na lyžovačku sa rozhodol 
vystrojil neznámy lyžiar. no 
nezamieril do predajne so špor
tovými potrebami, ale do pivnice 
na ulici P. Horova. Tam sa vlámal 
26-ročnému občanovi do jeho 
kobky a odcudzil 1 pár lyži zn. 
Rossignol, viazanie Tyrolia, dva 
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takže z horného bytu sa 
pravidelne šíri hrmot jeho 
krokov. Nuž. čo s ním. 

e Bývaf v činžiaku nie je 
žiadna slasf. Ale zistil som. 
že platí, aký otec - taký syn, 
aká matka taká Katka. 
Jedine rodičia môžu defom 
okrem vlastného príkladu 

dohovorif. Ked prejdete naše 
schodište odspodu až po 
vrch. hned vidíte. kto kde 
býva. Tam majú pred dverami 
rárohov, tam špinu. Podaktorí 
horlivci však odhodia, najmä 
špačky od cigariet. práve 
tam, kde sú. Neviem, ako to
mu pomôct 

Tých rul1zorov by sa nazbieralo iste vera prevera. 
Iby bolo hfadaf riešenie. 
Vaše skúsenosti, radšej však dobré rady a nápady radi 
uverejníme. 

sú jedny z najnáročnejších. 
Tým máme zaistenú relatívne 
vysoko stabilizovanú skupinu 
pracovníkov. 
Do dnešného dňa od 1.9.91 
rady našich zamestnancov 
opustilo 39 pracovníkov, ktorí 
sa nechali naverbovaf 
lákavejšími ponukami zo 
súkromného sektoru, resp. po 
čase zistili, že naše nároky 
sú vyššie ako sú sami 
schopní akceptovaf. My sami 
ako spoločnost VW 
Bratislava sme za rovnaké 
obdobie rozviazali pracovný 
pomer len s 2 pracovníkmi za 
hrubé porušenie pracovnej 
disciplíny. 

páry lyžiarok Salamon. cestovné 
tašky, lyžiarske palice a aby 
nemal problémy s autom, pribalil 
jednu rezervu na Ladu a 10 litrovú 
bandasku s benzínom. 

Kvietok v chate 

Nevítaného milovníka kvetov 
mal na návšteve vo svojej chate 
Pri Rochu 51-ročný majitel. Toho 
tam prilákali zrejme sadenice 
tulipánov. ktoré majitel uschoval 
na jarnú sadbu. preto ich zabalil 
do svojho vaku. A aby mu nebola 
v posteli zima. nezabudol pribalil 
postelné prádlo. paplóny, uteráky 
a kabát Zlodej musel mal zmysel 
i pre umenie. pretože na prsty sa 
mu prilepil i gobelín a modranská 
keramika. 

Autičkári šarapatia 

Autičkári v našej štvrti ne
oddychujú napriek mrazivému 
počasiu. Dokonca s jedlom im 
rastie chu!. Presvedčila sa o tom 
43-ročná majitelka osobného 
auta Favorit z ulice J. Alexyho. 
Tam sa jej vlámal v noci zlodej a 
ukradol autorádio Yoko s 
prehrávačom a 10 magnetofó
nových pásiek. Podobného autič
kára vo svojom favorite na tej 
istej ulici mala i 35-ročná maji
telka, ktorej zmizol rádioprehrávač 
zn. Sharp. O to smutnejší bol 35-
ročný majitef favorita, keď ho na 
druhý deň na mieste, kde ho 
zaparkoval. márne hladal. Zás-

r 

Naopak. v súvislosti s 
otázkou v prípade mnohých 
organizačných zmien v rámci 
oddelení dávame príležitos{ 
obsadif tieto miesta 
záujemcom z radov našich 
súčasných zamestnancov. 
Takže na záver znovu 
odmietam podobné informácie 
aké dali základ vašej otázke. 
Jediným zreterným faktom v 
oblasti personálnej práce je 
spomalené tempo prijímania 
nových pracovníkov v r. 1993, 
pričom zmenu očakávame v 
závislosti s dozrievaním 
hospodárskej recesie v 1. 
polovici r. 1994. 

luhou zlodejov 
nohy. 

pk 

vozidlo dostalo 
-JP-

Na železničnej stanici v De
vínskej Novej Vsi bol nájdený dňa 
29.1.1993 neznámy muž. ktorý u 
seba nemal žiadne doklady o 
svojej totožnosti. Bol prevezený 
do nemocnice na Kramáre a tam 
30.1.1993 zomrel. Ide o muža 
starého asi 55 rokov, 165 cm 
vysokého, chudej postavy, ktorý 
má vysoké čelo, oválnu tvár, 
zelenomodré oči. plnolúz hnedej 
farby mierne prešedivelý. Zrejme 
ide o muža tuláka - bezdomovca 
vzhladom na jeho značne zaned
baný zovňajšok. 

Z toho dôvodu sa policia 
obracia na občanov našej mest
skej časti, ktorí ho poznali. alebo 
by mohli podaf informácie o jeho 
totožnosti, nech to oznámia na 
najbližši policajný útvar, alebo 
číslo telefónu 158. 

J. Pacacha 



Milan JAMBOR 
Rudolf ZÁRECKÝ 

70 rokov: 
Viera PLACHÁ 
Tomáš BESEDA 

75 rokov: 
Bernardina KRALOVIČOVÁ 

Y klube 
dÔCbOdCOY 

oslávila 19. februára 
Helena IŠPOLDOVÁ 57 
rokov - blahoželáme. 

Každý pondelok, stredu a 
piatok sa stretávajú dôchod
covia vo svojom klube v 
lstracentre. 

V piatok 12.2. vari 
tridsiati besedovali, poniektorí 
kartičky hrali, svoju kávičku 
popíjali, ba si aj zaspievali. 
Pohoda. A pani Milošovičová 
si pochvarovala divadlo Nová 
scéna, ktoré vychádza dô
chodcom v ústrety a umožnilo 
im zúčastnil sa na generálke 
Milencov v papučiach 5.2.93 
v dopoludňajších hodinách. 
Ked sa nabudúce dozvedia 
včas o podobnej možnosti, 
budú môcf uspokojil aj viac 
záujemcov. 

pk 

S()t:iálne 
iSt()ty 1 

Vo Švédsku existuje firma, 
ktorá každé ráno telefonuje 
dôchodcom. Nič viac. iba sa 
opýtajú, ako sa vyspali. 
Vlastne istota, že dôchodca 
žije a nepotrebuje naliehavú 
pomoc. 

Môžeme porovnával. Nie 
výšku úrovne, ale aspoň 
starostlivos(. s ktorou sa 
vláda zaoberá. 

Správaj sa k svojim 
rodičom tak. ako 
chceš. aby sa k tebe 
správali tvoje deti. 

ISO KRA TES 

ISTRACENTRUM 
ls-trijská 4 

SOOOTA FASIANGOV«.;l Pl-ES CHORVÁTOV 
20ZHB 

Ntoo.:A FASIANGOV~ POSEDENIE 
21ZHB 

UlOROK "POCHOVÁVANIE &ASY" 
2.3.l:m3 

SMIDK ETNICKÁ KUl-TúRA v D.N. Vsi 
252m3 

&ESEDA O&CANOV S OD&ORNrKMI 

Vertm sóla 
'9."" 

venm sóla 
18."" 

verkó sóla 
18."" 

Vefl~á u:etňl 
17."' 

PIATOK DISKOT~KA Vel"kó sóla 
26ZHB TANECN~ POSEDENIE PRI REPRODU- '9."" 

KOVANEJ HUD&E 

Štátna hymna Slovenskej republiky 
Od 1. januára sme samostatným štátom s vlastnou 
hymnou. Patrí sa. aby sme ju všetci poznali. 

nad Tatrou sa blýska 

Melódia /'udovei piesne 

Allegretto (; =120) risoluto 

~Emi :Jrtdt 

Slová : Janko Matúška 

Nad Tat rou so b lýska, hromy d i-vo b i-jú. Nad Totr·ou 

so blýska, hrom·y di-vo b i-jú, zostavme ich, bratia, 
H7 

~- __ __ Emi_ _ 11-Ami H7 E;mi _// 2.Ami . H
7 Emi 

~~~f:Jf':~fiJftt~f~I::®ffJ J J]JJjl 
rif......... . .. . 

veď so o--ny stratia, Slováci o - ži-jú . Slováci o - ži-jú. 

To Slovensko naše 
posiar tvrdo spalo -
ale blesky hromu 
vzbudzujú ho k tomu, 
aby sa prebralo. 

Už Slovensko vstáva. 
putá si strháva, 
hej, rodina milá -
hodina odbila, 
žije matka sláva! 

4 

Ešte jedle rastú 
na krivánskej strane. 
Kto jak Slovák cíti. 
nech sa šable chytí 
a medzi nás stane. 

N eza6uc!nite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
19.2. - Vlasta. 20.2.- Eleo
n6ra. 22.2. - Etela, 23.2. _ 
Roman, Romana, 24.2. - Ma
tej, 25.2. - Frederik, Frede
rika, 28.2. - Viktor. 27.2. _ 
Alexander, 28.2. - Zlatica 
1.3. - Albín. 2.3. - Anežka· 
3.3. - Bohumil, Bohumila' 
4.3. - Kazimír, 5.3. - Frid_: 
ri ch. 

Celovečerné predstave
nie: 
vo štvrtok, sobotu o 19.•• 
hod., v nederu o 17.'5 a 19.•• 
hod. 

20.-21.2. SMRt JEJ PRISTA
NE 
USA MP 12 s.t. 

Cierna komédia o hradaní 
receptu večnej mladosti. 

25.2. PAPRIKA 
TAL. MN 18s.t. 

Erotický film Tina Brassa. 

27.-28.2. BLÁZNIVÁ KOMÉDIA 
TAL. MP 12 s.l. 

Film s komikmi talianskeho 
neba - Paolom Villagom a 
Renátom Pozzetym. 

4.3.(štvrtok 19.45) 
ZOMRIEt MLADÝ 
USA MP 

Mládežnícke predstave
nie: 
v sobotu o 17.15 (mi
moriadne štvrtok) 

20.2. INDIANA JONES A PO
SLEDNÁ KRil. VÝPR. 
USA č.v. 

Dalšie dobrodružstvá ne
prekonaterného "lndyho", 
als. Harrisona Forda so 
Sean Connerym. 

27.2. BLÁZNIVÁ KOMÉDIA 
TAL. s.t. 

Detské predstavenie: 
v nederu o 1s.•• hod. 

21.2. JAK ŠEVCI ZVEDLI 
VALKU PRO ČERVENOU 
SUKNI 

28.2. ASTERIX A PREKVA-
PENIE PRE CAESARA 

POZNÁMKY: 
s.t. č.t. .... slov., resp. české 
titulky 
s.v., č.v. ... slov., resp . 
česká verzia (dabing) 
Tel.: 77 5 104 

P~~enaletle 
m varovaf pred 

Ch.~e i mi čO srubujú rýchle 
inzeru~u~tie' Ešte minulý rok 
zboha ~sol~oval 2 či 3 krát 
so111 áškY 0 tom. ako ~re.ba 
p re~~ af americký drog1st1c
p~e t~~ar. <Poto":~ nas~edovali 
kY tika prac1e prašky a 
koz.111evie~ čol. 
to J~ždY nás. ohur~vali 

stémoiTI. ktory nepoz~f!-me 
sY ali bY sme ... ale snaž1h sa 
a .m dostaf do úlohy produ
~=~tov koruniek vačku kohosi 

inéhO. . k rk- . dn-ami· Pred me o ym1 

Je večer. Vraciam sa z 
krúžkU vermi hladná. Zrazu 
uvidím predajňu langošov. 
"Hm. je tam vera rudi." du
mám. ale ... stojí to za to. 
Lenže ... nemám peniaze ... a ... 
ani krúče! Och... možno, že 
oco bude doma." 

"Cup, cup, cup," výjdem 
hore maličkými schodíkmi. 
Cŕŕn... zazvoním na malom 
zvončeku. "Prosím!" ozve sa 
mi. "Oco, hod mi krúče aj 
peniaze!" "Načo peniaze?" 
"Na langoš." "Tak dobre!" 

"Bum!" na zem dopadne 
lnrt:lhí tJt:fli:lZt:ml\1:1. "DII\," 
poviem a už letím pre langoš. 

Ked som prišla k okienku. 

som reagoval opäf na inzerát 
vyzerajúci slušnejšie. 

- Ano, príďte. porozprá
vame sa. Nasledovala adresa. 
Reku firma, ktorá potrebuje 
schopného pracovníka. 

Na adrese - v piatok ve
čer - opäf vysvietená verká 
sála, prezenčná listina a ... 
naučíme predával zaručene 
nezávadnú potravu. V tablet 
kách. Z Ameriky. Dakujem 
pekne. 

Zvrtol som sa na opätku. 
Za peniaze, ktoré by som mal 
investoval do tohoto podniku, 
si radšej prenajmem záhradu 
a zaručene nezávadnú potra
vu si dopestujem sám. op 

bolo tam vera rudi a ešte aj ... 
príves!... ... a v ňom... krúče!" 
"Koho sú!?" pýtam sa sama 
seba. ·Asi tých zeleninárov. 
Idem ich upozornil. 

"Prosím. slečna!" hovorí 
zeleninár. "Ehm... prosím vás, 
sú to 
vaše krúče?" "Kde?" zvážnie 
zeleninár. "Tam... v tom 
prívese." "Och, áno. to sú 
moje! Dakujem za 
upozornenie "kuriatko". 

"Co, už aj "kuriatko?" 

Dominika Pustajovská 
10 ročná ONV 

Ešte na víkend 
Som rád, že začínate uve

rejňoval program lstracentra 
v Devínskej. Z Domu kultúry v 
Dúbravke tak robíte už dlhšie, 
ale tu to máme predsa bliž
šie. 

Najviac času však rudia 
majú cez víkend piatok -
sobota nedera. Ponuka 
kultúrnych programov práve 

Ohlasy 
Radi by sme sa s Vami 

podelili so skúsenosfami a 
našimi dojmami z kultúrnej 
činnosti v Devínskej Novej .Vsi 
za obdobie posledných 
štyroch mesiacov, kedy bol 
založený a začal pracoval 
náš spevácky zbor pri 
ISTRACENTRE. Chceli by 
sme. aby ste naše postrehy 
chápali aj ako odozvu na 
článok v Devínskom Exprese 
(č . 3), v ktorom je kriticky 
hodnotená činnosf v oblasti 
kultúry. 

Sme jedným z pomerne 
verkého množstva v súčas
nosti vznikajúcich súborov a 
iných kultúrnych a 
spoločenských aktivít. Nie je 
~omoLrcjmo~lou , ak. LO lok.j 

to krátky čas našej exi 
stencie sme mali možnost 

na tieto dni by iste uspokojila 
najviac občanov. Najmä teraz 
v zimnom období. 

Okrem rady musím vy
slovi( aj potešenie, korko 
súborov má vlastne Devínska, 
som sa dozvedel až teraz. 
Nuž hádam im častejšie po
núknite priestor a obyvaterom 
zážitky. 

jm 

prezentoval našu prácu na 
viacerých úspešných ak
ciách. Neboli by sa usku
točnili bez osobného vkladu a 
zanietenia pána Vladimíra 
Petráša. 

Teší nás. že sme sa 
stretli s takými pracovníkmi, 
ktorí nie sú prekážkou, ale 
práve naopak, všestranne 
nám vychádzajú v ústrety. 
Máme rados(. že svojou 
prácou môžeme prispie( k 
obohateniu kultúrneho diania 
v Devínskej Novej Vsi. 

Tešíme sa na ďalšiu spo
luprácu 

vedenie zboru 

M. Fratričová M. Magdole
nová 

*** šport [Itl šport tj] šport ~ šport ťtl iport UiJ šport ~ šport ~ šport tt] *** 
Za reprezentáciu 
Dňa 4. februára 1993 sa 

uskutočnilo na Radnici stret
nutie predstaviterov samo
s~rávy a športových orga
nizácií, na ktorom boli odov
zda~é ďakovné listy a oce
"?"!a za vzornú reprezen
t~c•u mestskej časti v r. 1992 
tymto športovcom: 

- Vojtechovi LEDNÁROVI -
mo!ocyklovému reprezentan 
tov• .. CSFR za úsilie na hranici 
SVOJich možností 
- L~dislavovi .JURČÁKOVI, 
Branislavovi JURČÁKOVI 
~~~efovi ZLOCHOVI, Róber~ 
L~~ VE~NEROVI, Andrejovi 
.IUR O~AŠOVI a Nikolete 
Sl ČAKOVEJ za postup do 
ša~~enskej národnej ligy v 

u dorastencov 
- Laď 
V

· •slavovi ŠVARCOVI za 
YSiedky . 

žiach _v .tenisových súfa-
- V'l ~ruzst1ev a jednotlivcov 

•emo · · nailepš· Vl K~UPEMU ako 
družst •emu hračovi žiackeho 
_ M'l va hokejbalistov 

•ano · · nailepš· Vl KRASNEMU ako 
hoke

1
·b

6

1e
1
. mu dorastencovi 
•sto v 

Paulovi NEMCOVI ako 
najlepšiemu hokejbalistovi v 
družstve mužov. 

mj 

Výsledky Majstrovstiev kraja 

15. KOLO 
DNY "A"- KOLIBA "A" - 3:10 
body za ONV "A" 
ČERMÁK. KAVECKÝ 
štvorhra - KAVECKÝ - BEATA 
POZEM. STAVBY - DNY "B" -
10:2 
body za ONV "B" 
WURFL, BARTOŇ 

16. KOLO 
DNY "B"-TRNÁVKA "B"- 10:0 
body za ONV "B" 
WURFL - 2 
ČUKAN - 2 
BARTOŇ - 2 
FRATRIČ - 2 
štvorhra - WURFL - ČUKAN 
štvorhra - BARTOŇ - FRATRIČ 

VÝSLEDKY l. TRIEDY 
15. KOLO 
ŠKPP "C" - DNY "C" - 5 : 10 
Body za ONV "C" 
BEATA - 3 
VILUDA - 3 
POPELLÁR - 2 
KATRINEC - 1 
štvorhra - VILUDA - BEATA 
16. KOLO 
STAVOINDUSTRIA - DNY "C" 

5 

- 10: 5 
body za ONV "C" 
BEATA - 3 
POPELLÁR - 1 
LUŠPAY - 1 
štvorhra - POPELLÁR - BEATA 

f 

2. BALOG Marin 5 
3. LOBODAš Andrej 5 
4. JURČÁK Branislav 5 
5. VERNER Róbert 4 
6. STEFANI Peter 2 
7. MIKUšiK Milan 1 
8. JURčAKOVA Nikoleta O 

Nositermi 111. výkonnostnej 
triedy sa stali Andrej LOBO-

vínskej 
co v: 

dorasten- DAS a Martin BALOG, IV. 
výkonnostnej triedy Peter 
STEFANI a Miroslav JURČÁK. 

1. JURCAK Ladislav 6 

l. divízia: 13. - 14. kolo 
BRITANIC - ŠK BAZ DEV. N. VES 15:1 (3:0, 2:1. 10:0) 
gól ONV: Čuleň 
SK BAZ DEV. N. VES - ŠK CENTRUM 8:7 12:1. 3:2, 3:4) 
góly ONV: 3 - Záhorský, 2 - Kollár, 1 - Drabant. Padour, Rybár 

ll. divízia: 11. - 12. kolo 
DP AUTOBUSY DEV. N. VES - HOK NIVY 5:7 11:2, 2:1. 2:4) 
góly ONV: 3 - Potisk, 1 - Strnád R. • M. 
BAZANTI - DP AUTOBUSY DEV. N. VES 4:9 (1:0, 2:5, 1:4) 
góly ONV: 4 - Strnád R. , 3 - Potisk, 1 - Eliáš. Grega 

Dorast: 12. - 14.kolo 
ŠK BAZ DEV. N. VES - CAMEL 12:3 13:3. 3:0. 6:0) 
góly ONV: 3 - Šašik J .. 2 - Ruriák. Jeck, Cibula. 1 - Chmela l.. • A .. 
Nemec R. 
ŠK BAZ DEV. N. VES - ŠK RAČA 5:0k - hostia sa nedostavili 
ŠK SIBIRSKA - ŠK BAZ DEV. N. VES 13:1 16:0, 5:0. 2:1) 
gól ONV: Runák 

op 



obyčajným písmom nesprávne 
tučným písmom správne 

snáď 
kdežto 
nakolko 
akonáhle 

azda 
zatiar čo 
ked"ie 
len čo 

pofažne prípadne 
valná hromada valné 

zhromaždenie 

Na linke 
redakcia "' minulom čísle sme písali o rozospievanom zdr1111iení Z!loldadnej umeleckej 

Dolinského, ktorá má detašované .... ,.,. ..... ;.,~~< ... v l. Bulullvčanéll 3 v DNY. Dnes 

Je mi trápne ponosovaf sa na 
niečo, čo už bolo kritizované. Ide 
o terasu na ulici M. Marečka. 

z tohoto podujatia. Vrave Matúš vpravo lucia Hasbachová. Obaja z 
učiterky IFratričovej. Pri klavíri pani M. Magdolenová. 

Ked prší, voda stojí na celej 
terase, a takmer nie je kade 
chodil. Odtok do kanála tam nie 
je. Nedávno, ked sa topil sneh, sa 
vôbec nedalo dostaf do vchodu, 
kde je Novosel a iste tam chodí 
vela ludí. 

Ani na prvú kritiku nik 
neodpovedal a táto zostane tiež 
bez odpovede? 

Druhou vecou, ktorá ma mrzí. 
je nedostatok telefónnych 
lllutomahnr v Devínskej Novej Vsi. 
Ak nefunguje automat na ul. P. 
Horova, treba ísf až na poštu. 
Personál pošty síce telefonovanie 
umožní, ale aké je to tele
fonovanie. ked v kabínkach sú 
zväčša medzimestské hovory a 
potom človek musí telefonovaf pri 
okienku a všetci zákazníci 
počúvajú osobné či rodinné 
problémy telefonujúceho. Kto vie a 
odpovie, ako aj tento problém 
možno vyriešif? 

01- Kúpa 
02- Predaj 

mt 

03 - Volné miesta (ponúka. 
hfadál 

04 - Služby (ponúka. hfadá> 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné· 

• Kúpim lacno bežky. Tel. 
934 280 

• Novú alebo zánovnú 
koženú sedaciu súpravu. Tel. 

(IT~~~~~~~77~5~440 
• Videomix processo. Tel. 

775 391 

Chuim 
Cirkevná hudba a spevy 

mali v našom národe od ne
pamäti vefký význam a pô
sobili na duchovný a morálny 
život nášho rudu. v minulosti 
tento druh cirkevného umenia 
dosahoval vysokú úroveň. 
Vydaním "Jednotného katolíc
keho spevníka" v roku 1936 
od nášho národného hudob
ného skladatera Mikuláša 
Schneidra Trnavského a jeho 
spoluzberatelov sa zjednotil 
spev veriacich pri bohosluž
bách na celom Slovensku. 
Cirkevné aj profesionálne 
spevácke zbory s orchestrom 
spoluúčinkovali pri význam
ných cirkevných sviatkoch a 
dosahova~ vysokú ume~ckú 

pulty, košíkové 
stojany. Fa ROSE: 

0805/278 33. 

e Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527. 220 005. 
e Firma ARCHITEKT pro
jektuje všetky druhy stavieb. 
Tel.:775 539 

Rýchla nákladná doprava 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodin denne 

Potrbujete pravidelne tlačivá a 
musíte ich hladaf v rôznych pre
dajniach? 

Ponúkame vám výrobu a dodávku tlačív s cenníkom platným od 1.1.1993. 
1. Faktúra. A4. blok 100 listov 30,-
2. Faktúra. 21x20 cm. blok 100 listov 26.-
3. Objednávka. A5. blok 100 listov 16.-
4. Príjmový pokladničný doklad, A6, 100 listov 10,-
5. Výdavkový pokladničný doklad, A6. 100 listov 10.-
6. Príkaz na úhradu/inkaso, 21x10, blok 100 listov 11,-
7. Pokladničná zloženka, A6, blok 100 listov 10,-
8. Dodacie listy, A5, blok 100 listov 16.-
9. Dodacie lísty, A4. blok 100 listov 32.-
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a kultúrnu úroveň. 
Bohužiaf, v období posled

ných 40-tich rokov došlo k 
podstatnému obmedzeniu tej
to činnosti a prakticky boli 
spevácke zbory z nášho 
cirkevného života vytlačené. 
Je preto vefmi dôležité a 
potrebné túto úroveň obnovif 
a rozvíjaf. 

Jeden z vrcholov činnosti 
speváckych zborov je najmä 
v období vefkonočných 
sviatkov. Preto sa aj náš 
spevokol zameral na hymnic
ké a vefkonočné spevy. Sú to 
najmä "Pašie", ktoré sú 
významnou zložkou liturgie 
Kvetnej nedele a Vefkého 
piatku a ktoré majú u nás 
dávnu a úctyhodnú tradíciu. 
Ďalej hymnický spev 

e Firma oprava 
automatických práčok. Tel.: 

07/777 095. 
e TV servis poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

TEXTIL ... ....., ........ ,.,....,. 
Hradištná uL 

ponúka 

e menčester (metráž) 
hrubý 4-5 farieb 

• flanel 
e detské a pánske 

pyžamá 

snímky D. Jakll.lbce~wá 

oslavného ·Aleluja·. ktorý 
svojho vrcholu dosiahol okolo 
roku 400. ako 
Kristovho vífazstva. 

Aj my chceme prispief k 
dôstojnosti obradov Vefkého 
týždňa a Vefkonočných 
sviatkov. Preto sa znovu 
obraciame na Vás. našich 
spoluobčanov, ktorí ste 
chceli s nami spoluúčinkovat 
príďte a pomôžte. 

Skúšame každý utorok od 
17 - 19.00 hod. 

v ISTRACENTRE, lstrijská 4 

Júlia Zúbkov6 

lstrijská 59 

zasklievanie 

brúsenie 

vŕtanie 

predaj zrkadiel 

odvoz dovoz 

Po. Ut. 9.00-

Stvrtok : 9.00 - 19.00 

Tel.: 779 933 

10. Záznam o prevádzka os.auts. A5. blok 100 listov 25,-
11. Vstupenky nečíslované. blok 125 čísel s.-
12. Šatňové (tombolové) lístky. blok 100 čísel 6.-
13. Čašnícke účtenky, blok 100 listov 5.-
14. Čašnícke účtenky s potlačou. blok 100 listov 12.-
15. Inventúrny zépis. A4. 1 ks 0.40 
16. Poštová poukážka (s natlačenými vašimi údajmi! 0.45 
17. Potvrdenky na predaj v drobnom, AB. blok 100 ks 10.-
18. Poštové poukéžka (s natlačenými Vašimi údajmi) 0.45 

Ale aj i11é s ďalšie podfs vašich požiadaviek a predlôh. 
Na požiadanie dotlačíme na objednané tlačivá názov firmy, číslo účtu, IČO ... 
Objednávky adresujte: Obchod a služby 

DEVEX 
Kalištná 9 
841 07 Bratislava 

Bistro 

~ 
Eisnerova ul. (oproti 

cintorínu> 

• teplé. studen~ ~ápoje 
• domáce špec1ahty 

oo 2130 14. - . 
ponuka 40 miest na 

e svadby 
• karY 
• spoločenské 

posedenia 

Tel: '178 615 

Butik ISTRIA 
ponúka 

_ Pestrý sortiment 
detských. dámskych 
a pánskych odevov 

-Kozmetiku 
- Detské hračky 
- Ostatný spotrebný 

tovar 
LACNO A KVALITNE 

KDE? 

Ivana Bukovčana 6 

.... 
AD RE SAR 
Informácie o vydávaných 

novinách a časopisoch sa 
stali vyhfadávanými. V roku 
1991 zaniklo na Slovensku 80 
titulov a zároveň vzniklo 130 
nových. 

V roku 1992 bolo 
registrovaných 678 periodík. 
Chcete vedie{, o ktoré ide? 

Potrebujete inzeroval a pro
pagova{ svoje výrobky a 
služby? 
ADRESÁR PERIODÍK A 
VYDAVATEtSTIEV 92 
vydaný Novinárskym 
štúdijným ústavom Bratislava 
v roku 1992 dostanete kúpif 
v: Obchod a služby DEVEX. 
Novoveská 14 (z dvora> nad 
poštou v DNV. 

R. Mu:rgová - š. Murga 

PRAKTICKÁ 
PRÍRUČKA 

PRE DOMÁCNOSŤ 

cena 39,- v DEVEXE 

r 
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VYUŽITE MOŽNOSŤ INZERCIE 
v našom časopise 

CE;NY INZERCIE 

1 cm2 =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 byf vysádzané tučne treba 
podčiarknúť. 
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% 

:zrsvy: 
Pri 5 a viacnásobnom uverejnení -10% 
Pri celoročnej objednávke 20% 

Ak ponúkate. alebo hradáte detské oblečenie. hračky, 
veci pre deti využite naše bezplatné služby. 
požiadavky na inzerciu zasielané poštou adresujte: 

DEVínsky EXpres - 841 07 Bratislava. Kalištná 9. 
Inzertná kancelária sídli v priestoroch a služieb DEVEX 
v Devínskej Novej Vsi na ulici Novoselská 14 z dvora 
(za poštou>. Je otvorená denne od 14.30 do 18.30 hod. 



Spováoky zbor pri 

Základnej umeleckej škole 
Dolinského 1 v Devínskej 
Novej Vsi vypisuje 

KONKURZ 
na doplnenie tlenov zboru 
- ženy a dievtatá vo veku 
14 - 30 rokov. 

Zapísal sa môžete 
1.3.1993 od 16.00 do 19.00 

hod. v Základnej škole 
Bukovtana 3 na 111. 
poschodí. 

Tešíme sa na vašu úť:asf. 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Dve staré panny pozeraJU 
cez okno a vidia, ako si za 
sliepkou vykratuje kohút. 
Sliepka prechádza cez cestu 
a vtom ju prejde auto. 
- Videla si? - hovorí vzrušene 
jedna z nich. - Radšej volila 
smrf! 

• 
Hliadka VB pristavuje 
automobilistu. Na zadnom 
sedadle vidia ležaf jeleňa. 
- A čo to máte na zadnom 
sedadle? 
-Psa! 
- Aj s parohami? 
- No dovarte? Co je vám do 
súkromia môjho psa?! 

• 
Príslušník zastaví vodiť:a: 

Nesvietia vám svetlá, 
zaplatíte pokutu 50 korún! 
- No vidíš a v servise od teba 
chceli stovku, dobre, že sme 
im nenaleteli. šepká 
manželka. 

~ 
~~~ 

V posledných dvoch 
rokoch pestovatelia cibule a 
pórov iste spozorovali nižšiu 
úrodu. 

V snahe dopátra( sa pri
tiny, obrátil som sa na ústav 
experimentálnej fytopatológie 
Slovenskej akadémie vied. 
Dostal som odpoved a o 
získané poznatky sa chcem 
podelif aj s ostatnými 
pestovatefmi. 

Škodcom. ktorý šarapatí 
na porastoch cibule a póru. 
na základe analýzy je 
Mínerka pórÓvá. Je to mucha. 
ktorá ako karanténny škodca 

Vodorovne: 

A/. Začiatok tajničky. BI. 
Predložka- unášala ma -
podaruje. Cl. Radikál 
aromatických uhľovodíkov 

1 2 3 4 5 

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

• J 

Až ked si kúpil osobné auto, K 
zistil, aké je nákladné. 

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber Casopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko Uirmal: -··---··-·-----------

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylo~eme troch predpatiteklV o za~imavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné preci>latné 16 Kčs 
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sa vyskytuje na našom území 
ooa :2 roky. Vajíčka kladie na 
listy cibule a póru. Larviť:ky, 
ktoré sa vyliahnu, sa zavŕtajú 
do listov. Tam vyžierajú šfavu 
z listov, tím plodinu poško
dzujú. 

Tento škodca má dve ge
nerácie v roku. Najskôr napa
dá mladú cibufu. ktorá sa 
stáva zdrojom druhej gene
rácie. Tá druhá potom napá
da hlavne zimný pór. 

Ochrana nie je zatia[ zná
ma. nakofko ide o nového 
škodcu. Možno iba doporuť:if 
zaužívané postreky. Na jar 
ošetrif 2 až 3 krát postrekmi 
Metationu.Soldepu alebo 
Bazidano. Opakovanie robíme 
v 10 - 14 dňovom rozpätí, aby 
ochranná clona trvala 1 me-

staroegyptský otec 
bohov - herpes Ciek.>. Dl. 
Dutina <lekJ bolo 
zavesené . El. Španielske 
ženské meno - jedovatá 
bylina - atakuj. FI. Stred 
tajničky. GI. Mesto vo 
Francii mohamedánsky 
boh staršia značka 

7 8 9 10 11 12 

.......... PSC ··--··-·----·····-------·-------··-····-----····· 

podpis lpečiatkal predplatitea 

siac. Tangované muchy lieta·· 
v apríli, na l<onicc ausuot IU 
zať:iatkom septembra. Plo~ Q 

nekonzumujeme 21 dní ~~ 
poslednom postreku. 0 

Pestovaterom. ktorí ned· 
ver ujú chemickým postreko a. 
doporuť:ujem postreky príro~· 
ného pôvodu. Roztoky · 
vňate rajtiakov. tabaku, Pŕh~ 
ravy a prasli<::ky. . 

V pestovatefskej praxi i 
dávno známe vzájomné Pôe 
sobenie rastlín. O zhotoveni 
postrekov prírodného pôvodu 
ako aj o vzájomnom pôsobeni 
rastlín si povieme v najbliž. 
ších vydaniach DEVEXu. 
Želám . Vám. a~.Y sa tieto 
opatrema vydanh a mali ste 
náležitý úžitok. 

Jozef Jurčák 

žiletiek. Hl. Je rozhodný _ 
nevrlá. 1/. Organická látka 
v škrobe opera G. 
Verdiho - napchávaf po 
anglicky. J/. Vlastní 
koniec tajničky - ruský 
súhlas. K/. Závete. 

Zvisle: 

1/. Zvratné zámeno 
mesto v Poľsku - chemická 
značka samária. 2/. 
Nadávka hlúpej žene -
teraz po nemecky 
výrubok. 3/. Osobné 
zámeno - pamätaj - omotá 
po česky. 4/. Udierali - oč í 
po česky - domáce zv iera. 
5/. Repce po česky -
vodič slona. 6/. časf hlavy 
- pohorie v Bulharsku -
hnev po latinsky. 7 /. 
Dopravuj po vode - mesto 
v Namíbii - budova. 8 /. 
Rieka vo Francii 
hrabaním upraví. 9 /. 

. Biblický prorok - jav -
biely kov. 10/. Samec kozY 

značka elektrospotre
bičov - párok po česky. 11/. 
Oznámil úradom - rieka v 
Etiópii - tuná po česky. 121. 
Plošná miera - vidiaca na 
vlastné oči - babylonská 
bohyňa zeme. 

POMOCKY: 
1/. Cram. 1/. Kicin. 8 /. 

Ra hin . 

d 
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Váiení 
iieaeelia 

Chcie( od novej repu
bliky úplnú úspešnost je 
.. ko onoiof od novorodonoa 

aby už chodil. Najskôr sa 
mu musíme trpezlivo a od
borne venovaf. 

Trpezlivosti nazvyš ne
máme. Odborníkov tisíce. 
Na správnych miestach? 

Hovoria za nich čiast
kové výsledky. Zatiar ne
presvedtili. MožilO otaká
vaf, že traditne v najbliž
!iích vorbách zvífazí opozí
cia. Ešte nevieme. ktorá. 

Kto vlastné vytvára sta
bilitu? Múdra vláda s mú
drym rudom. Dnes, a možno 
vždy, má tu najlepšiu 
mienku každý o sebe. Pra
vidlá však vytvára vléda, 
parlament. K tým dnešným 
pravidlám akosi chýba dô
vera v ich správnosf. 

Švédsko nebolo komu
nistické a spokojné boli aj 
stredné a nižšie vrstvy. 
Hoci dnes aj ony musia 
hfadaf nové cesty. 

Sledujú reformy vnuco
vané zo západu aj našu 
Prosperitu a nezávislost? 
Akú motiváciu má obtan? 
Dokedy budeme hradaf, 
alebo nevidief. odborníkov, 
to dokážu zastavil pokles? 

Nuž nepolitizujme. Štrn
gajme krútikmi a takajme. 
Možno sa nám ktosi 
ospravedlní. Nedáme, lebo 
Už nemáme. 

Váš vydavater 

· e Anketa spolužHie· e Kofko zaplatíme za teplo 
e Okienko Matice slovenskej • Kedy Opletalova 
e Rosica • Chránené územia . 

Konečne chvífu zima, aká má byf. 

Na linke 
redakcia 

V novinách, televízii, roz
hlase potuf toraz väť:šie 
ponosy. najmä malých a 
stredných podnikaterov na 
kruté podmienky nútiace 
zatváral prevádzky a roz
široval rady bud nezames
tnaných, alebo štátnych za
mestnancov. 

Máme vládu, ktorá robí to, 
to robí. ale nie takú. akú sme 
chceli. 

Aké podmienky vytvára 
pre podnikaterov obec? 
Takú anketu urobte, alebo 
nech Vám napíšu! 

vm 

Sfažujete sa na nedos
tatok kultúry. Kde? Tu v 
DNV? Co tu bývame nikdy jej 
nebol prebytok. Ale co chcete 
od rudi dnes? Chodil na 
kultúru. ked majú overa väč
šie starosti? Jedine krtmy sa 
budú plnif pri takejto politike. 

bš 

Neviem, ti sa pýtate, 

tom. to sa robí v Devínskej, 
ale vera vecí drieme a spí 
a nič o tom nepíšete. Jed
nota na M. Maretka zavretá 
už korko. ten barák na za
ť:iatku Devínskej tiež. ale aj 
vera dalších vecí, ktoré stoja 
a nehýbu sa. Azda ste stratili 
trpezlivos( márne štuchaf do 
vecí, ktoré nie a nie roz
hýbal? šd 

Opäf jeden zatvorený 
obchod. Miisierstvo lmke. 
Preto? Dokedy? Bude tam 
opäf krtma? mt 

Turnaj 
v šnapseri 

sa uskutoční v sobotu 13. 
marca od e.•• hod. v Reš
taurácii na štadióne, Vápen
cov• 34. Prezentácia bude do 
9.•• hod.. začiatok turnaja o 1o-•• 
hod. štartovné činí 20 Sk. 

Vílazovi turnaja sa ujde 600 
Sk. druhý v poradí získa 300 Sk. 
tretí 100 Sk. 

Všetkých priaznivcov šnap
seru srdečne pozývame. 

alebo z úradu dostávate o Informáciu na tel. č. : 7711 124 

Cena: 2,50 Sk 

Dane 
z nehnuteinosti 

Pätnásty marec je pos
ledným dňom na podanie 
daňového priznania na daň z 
nehnuterností. Ide o daň z 
pozemkov a dane zo stavieb. 

Daň z nehnuterností treba 
priznaf <obyvatelia a majitelia 
z Devínskej) na Miestnom 
úrade e. dverí 1. 

r 

KedY 
Ople-talova ~ 

Už aj vo Veterníku sa 
pýta obyvater tejto ulice 
na dokontenie. 

Celá akcia pozostáva z 
troch casti. Výstavba 
hlavného zberata, premos
tenia potoka Mláka a 
prípojok. 

Pri rozkopávke zistil 
dodávater. že vedenia vody 
a plynu, nachádzajúce sa 
pod terénom. sú v zlom 
technickom stave. 
Správcovia - Vodárne a 
kanalizácie a Plynárne -
sa po upozornení rozhodli 
vedenia vody a plynu, pri 
sútasnej rozkopávke, re
konštruoval. Preto termín 
rozkopávky bolo nutné 
predržif. 

Predpoklad ukoneenia 
hlavného zberata a 
premostenia Mláky je do 
konce júne 1993. Ople
talova by mala byf v tomto 
termíne ukontená a spo
jazdnená. 

Potom budú nasledoval 
prípojky botných ulíc. 

r 

ierka dnešného čís

la 25.2.93 
ierka nasledujúceho 

bude 11.3.93 
ce 

.93 

číslo . vyjde 



wrr®IIDnnn ~ Iky 
zz rrm®nnn~ce 

oslávime v 

Ako píšeme na inom 
mieste. vefmi málo využívajú 
občania možnosf pohovorif si 
s našej mestskej 
časti. 

Možnost však je aj v 
8.3.1993 od 

Na vaše otázky budú 
odpovedaf: 
Za Podhorské: Ján 

Za Kostolné: lubom ir 

Za starú iasf: Anna 

am 

Oznamujeme majitefom 
ktorí nie sú 

napojení na verejnú kanali-
záciu a záujem o vývoz 
žúmp do odpado-
vých vôd Devínskej Novej 
Vsi, že ro:~~hodnutia i'UIII po
volenie ich vývol!!u vydáva 
Miestny úrad. 

Toto rozhodnutie je 
dodržiavaním 

okolí 

nezávadnosf 

naria
za 

obsahu fekálií 
látok, olejov !bez 

a poc:U. 
prípade, že bude 

:zistené porušenie prevádzko
vého alebo naria
dení, bude užívatelovi 
užívacie 
žumpy 

vývoz 

-Va-

Dvaja majitelia chát. ktoré sa 
nachádzajú na Devínskej ceste 
zostali smutní. keď zistili. že !am 
mali nevítaného návštevníka, ktorý 
im odcudzil brúsky. vrtáky, rádiá 
aďalšie pracovné náradie. Keď 
krádež nahlásili na políciu. dlho 
netrvalo a policajti klepli po 
prstoch 37-ročnému mužovi, 
uvedenú krádež vykonal. 
vyšetrovaní zistili, že tento vlá
mac: má na svedomi krádeže aj v 
ďalšieh ôsmich chatách, ktoré sa 
nachádzajú tejto oblasti. 

vitamínov sa 
pra,vdi,PO>dolt>ne minuli neznámemu 

a preto sa rozhodol. 
obnoví. No nevštívil 

so zeleninou, ale vlámal 
sa pivnice 33- ročného 
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Na zák~de všeobecne 
záväzného nariadenia č. 

5/1991 par. 15 o odstraňovaní 
vrakov a na základe sfaž-
nosti občanov 

úrad MČ ONV 
likvidilicie vr~~akov automo
bilov 
v lokalite ONV. 
vraky označi Miestny 

občana na ulici M. Marečka a 
odcudzil mu 150 kusov rôznych 
domácich zaváranín. A mu 
lepšie chutili. nezabudol aj 
demižón s vínom. 

Zlj hosf 

46-ročnei 
navštívil 

jeho od,c:lulde 
prsteň, 

"''""'''"!.- zapalovač. pánska 
a dámske ponožky. 

Na ulici J. Jonáša zaparkoval 
vozidlo Renault 5 trid-

""faa.,f"'" Toto 
do 

súčinnosti s mestskou 
ciou výzvou - do 30 
označenia wrllilkJ' .. .,.." .. ,,. ... ,., 

Ak výzva 

na 

Informácie o akcii <resp. 
pochybností) Pod 

miestny kontrolór. <Te!.: 
250 a 778 250) 

reflue a 
všetko v hodnote za 17 

Podobne pochodil 57-
majitel auta zn. Favorit, 

ho mal zaparkovaný pred 
Zlodej mu z 

pánsky kožuch. 
a kartu na odber 

Benzinol v 
korún. 

Do oaobného vozidla Lada 
1500s sa vlámal 30-ročný mu~ 
bývajúci na ulici l. Bukovčana 4 l! 

dvoch svojich kom
MAiit .. ~r.vi ukradli autorádio 

a ekvalizérom. 
snažili .z miesta újsf na 

110 R. no to sa 
pretože boli oolicaitl1111i 

je jednou . z 
životných potneb 

S ním neodmyslitefne 
teplo . z ra~ 

a samozrejme i. tep l~ 
k ch'mi i v kupelm. u :1 • kt . z nas. on 

paneláky.. činžiak~. 
nazývane bytove 

hromadnej výstavbe, 
tepelnej energie 

viac zaujímavejšou. 
takmer rahostajná. 
z nášho rodinného 

míňali čosi viac ako 
Kčs na meter 
ročne. veď všetko 

nás zaplatil ktosi 
át. Tie časy sú už 

preč a občan si 
že jeho životný 

bude závisieľ len od 
akou mierou sa oň 
m pričinením zaslúži. 
tohto neodmyslitefne 

i otázka financovania 
na bývanie a služby 

spojené. Budem abstra
od rôznych technických 

akými sú netes
okien. dverí. nedosta
tepelná izolácia pane
dielcov a ďalšie "život 

skutočnosti", 

priniesla hromadná 
·ia~nvctalru:>nÁ stavebná 

a prúdová výstavba -
súčasnosti šibnutím 

prútika neodstrá
ich len podfa 

a technických 
čiastočne elimino-

Budeme sa venovaf 
cien tepla a teplej 

dosiaf platných 
predpisov prispie-

obyvatelia bytových 
rozdielne na úhradu 

na dodávku tepla a 

TÚV. U kotolní s výkonom do 
6 MW to boli nutné náklady 
stanovené príslušným ceno
vým predpisom. u zdrojov nad 
6 MW bola cena za vyrobený 

za teplo a 
gigajoul stanovená maximál
nou výškou <od 1.5.91 
čiastkou 89,- Kčs/GJJ s pri
počítaním nutných nákladov 
odovzdávacej stanice tepla. 

Počnúc rokom 1993 sa 
z hladiska cien tepelnej 
energie nebudú rozlišovaf 
energetické zdroje pre vý
robu tepelnej energie 
výkonu. Zjednocujú sa ceny 
vstupov rovnakého druhu 
(plyn, elektrina, voda), kal
kuluje sa cena 
tepelnej energie 
nakých pravidiel pre 
zdroj. 

Tepelná energia dodávaná 
domácnostiam je výmerom 

meste Varaždin celovečerný 

program. Pravdepodobne v 
apríli. 

Súbor v poslednom čase 
pracuje na svojom omla
dzovaní. ktoré je už vefmi 
žiadúce. Vychoval si a doplnil 
svoje rady mladými hráčkami 
na tamburice, mandolíny i 
gitary. Niekofko mladých 
posilnilo tiež spevácky zbor. 
liadalo by sa však viac 
mužských hlasov. Súbor 
uvazu1e tiež o založení 
tanečnej zložky. 

Preto pozjva mládež. 
Využite vofný čas a ponúkanú 
príležitost Veď niet lepšej 
možnosti, ako prežif mladosf 
v priaterskom a veselom 
kolektíve. To vám moze 
doporučif skúsený 
súbo rá k 

Gusto BESEDA 
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MF SR č. 01/93 stanovená 
ako cena maximálne 137,
SK/m2/rok. 

Rozdiel medzi výrobnou 
cenou tepelnej energie a -l 

1 
maximálnou cenou stanove
nou pre domácnosti hradí 
zatiar do vyčerpania finanč
ných prostriedkov štátny 
rozpočet vlastníkovi 

<správcovi) objektu. 
Tu treba poznamenaf, že 

ide o cenu na m• vykurovanej 
počítanej na prahu 

objektu, takto vy
počítaná cena sa rozdelí v 
pomere 70 :30, t.j. 70 % na 

plochu, 30 % na 
dodávku teplej vody. Cena 
teplej vody sa rozpočíta 
podra počtu osôb bývajúcich 
počas roku príslušnom 
objekte. To 

Aj v noci 

Hodinu pred polnocou 
prišiel v 12.2. na sta-
nicu mestskej polície občan z 
ulice J. Smreka 7 so sfaž
nosfou, že susedia rušia 
nočný klud. Hliadka tento 
priestupok vyriešila zatiar 
pohovorom. 

Zabudla sa nétif 

Chovankyňa výchovného 
ústavu v Spišskom Hrnove sa 
zabudla vrátif už druhý týž
deň. Hliadka mestskej polície 

zábudlivej a pre
iezla ju do výchovného ústa
u na Trnávke. 

počtom jeho obyvaterov bude 
i rôzna úhrada za dodávku 
tepla a teplej vody. 

V tejto súvislosti 
upozorňujeme naJomcov 
obecných bytov na povinnosf 
vyplývajúcu im z par. 18 
vyhlášky č. 60/64 Zb. -
oznamoval správcovi bytov 
<alebo ním určenej orga
nizácie) skutočnosti rozho
dujúce pre určenie úhrady 
nájomného a za služby spo
jené s nájmom bytu. N
epreukazné a nevčas ohlá
sené skutočnosti nemôžu byf 
dodatočne pri rozúčtovaní 
brané do úvahy! 

Treba spomenúf i dodávku 
studenej vody, cenu ktorej 
citovaný výmer MF SR určil 
pre domácnosti čiastkou 7,
Sk/m3. 

Véiení nájomníci! 

V intenciách citovaných 
zmien sme prikročili k úprave 
Vami platených mesačných 
zálohových platieb. Sadzby 
úhrad sú určené tak, aby 
pokryli očakávané náklady za 
celý rok. Preto nebuďte 
prekvapení, ked zaCiatkom 
marca bude na Vašom 
inkasnom lístku o jednu či 
viac stoviek vyššia čiastka. 
Každému z Vás doručíme do 
schránky zmenový list 
nájomného. 

NOVOSEL, spoL s r.o. 
správa bytového a energe
tického fondu v Dev. Novej 

Vsi 

Clu1tové oblllilsti 

Sú pravidelne kontrolo
vané hliadkami mestskej 
polície. Rovnakej pozornosti 
neunikajú ani chránené úze
mia povodia rieky Moravy a 
Devínskej Kobyly. 

Kami6ny 

Akosi pričasto parkuje na 
Eisnerovej ulici. V prípade, že 
vodiči nie sú prítomní vo 
vozidlách, hliadky porušova
nie hlásia na miestny úrad. 
Rovnako sa stáva s porušo
vatefmi parkovania na chod
níkoch. 

ib 



Jozefína VLAŠIČOVÁ 
$tefánia VLAŠIČOVÁ 
Matilda BELEŠOVÁ ' 

Y klube 
dÔCbOdCOY 

Faäiangové posedenie 
usporiadali pre dôchodcov z 
klubu v lstracentre v sobotu 
20.2.93. Nechýbal guláä, 
äiäky a hlavne dobrá nálada 
hoci aj pri magnetofóne. 

-

jn 
Takjto "bunker" zo snehu postavili chlapci na sídlisku 
Stred 

Rôie by1 1 
Ak cestujete autobusovým 

spojom do iláhorskej Vsi, 
naskytne sa vám možnosf 
pokochaf sa na jar, v lete. i 
na jeseň, pohradom na husto 
vysádzané červené ruže 
pozd ž ciest v obciach, kade 
autobus prechádza. Prečo by 
nemohlo aj v Devínskej Novej 
Vsi skráälif zelenú plochu 
pred budovou Poäty dobre 
udržované rozárium aj s 
lavitkami pre oddych našich 
oM anov? 

® MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVÁ VES 

Kaidj druhj piatok v 
párny týždeň sa schádzajú 
členovia výboru miestneho 
odboru Matice slovenskej v 
lstracentre. A nielen výbor. 
Pozývajú a vítajú každého 
člena, ktorý príde s nejakým 
dobrým nápadom o 18.00 hod. 

••• 
O.K. 

Už na nederu 21. marca 
predstavia a ponúknu nielen 

Providehe 

ISTRACENTRUM 
Devínska Nová Ves 

ls-trijská 4 

MAREC "'9 93 

KA20Q PREMIETANIE VIDEO Fll...MOV 
UTrnOK PRAVIDEL..N~ PROGRAMIJ PRE DE"Tl 

SJRroA PREDNÄSKA O ZDRAVE.J VQ~IVE S 
'X>..lm3 UKÄ2i<OU PR(PRAVIJ SO.JOVQCH A 

ZEL..ENINOVQCH .JEDÄL.. - ING. P(:!L. 

NmU &E2ECK~ PRETEKIJ - D.N. VES 
'JI.3m3 DEV(N S-tar-t: na 8 k m o "''O.ZO hod:na 

Z km o "10.30 hod. 

UTrnOK VQCHOVNQ KONCERT PRE DE"Tl 
16..lm3 
UTrnOK DIVADL..O PRE DE"Tl - "Maškr-tníci" 
23..lm3 KOMICKQ ROZPRÄ\IKOVQ MUZIKÄL.. 

PIAlOK DISKOT~KA PRE Ml...ÄOE~ 
Z6..lm3 ZÄ&AVA PRI REPRODUKOVANEJ HUD&E 

Providehe KURZ Sl "TlA 
KA20Q 
UTrnOK ZMENA PROGRAMU VIJHRADENÄ ! 

KNt2NICA 
'JI. oo -1?."" 

lstrjsttá 6 
~<~.lf> 

oornoorov 
17."" 

lstrpó4 
9."" 

Vel'llá 5álo 
9.00 o 'Xl."0 

Vel'kó 5álo 
9."" 

Vel'kó 5álo 
'!:!."" 
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recepty, ale aj traditné 
verkonotné jedlá starých 
materí. 

Máte aj vy to ponúknuf? 
Príďte, ponúknite už v piatok 
5. marca o 18."" hod. 

••• 
Z podnetov matitiarov na 

nových sídliskách vznikla 
myšlienka usporadúva{ stre
tnutia rodákov z jed
notlivých regiónov Slovenska. 
Najbližšie pripraví miestny 
odbor stretnutie východ
niarov. Otakávajú väak 
impulzy aj od ostatných. 
!Oravci, Kysučania, 
Stredoslováci, Toporčanci, 
Nitrania .. .> 

••• 
Preto vznikla aj myälienka 

a hradajú priestory pre 
klubovú činnosf. Aj v tejto 
oblasti privítajú každý dobrý 
nápad. 

••• 
Bude matičiarsky spevo
kol? 

Zatiar je to otázka i 
dobrý nápad. Ci sa podarí aj 
realizoval? To ukáže záujem 
spevákov i schopnosti 
organizátorov daf myälienke 
aj reálnu podobu. 

••• 
Hoci stretnutia matitiarov 

v piatok každý párny týždeň 
sú otvorené pre každého. 
kontaktoval sa môžu záu
jemcovia aj telefonicky: tel. e. 
775 322 pani Veberová 
775 583 pani Kasalová 

v tase 17.00 
- 20."" hod. 

pk 

Ne.za6u.ánite. 
Meniny v nasledujúcich dvoctt 
týždňoch oslávia: 
5.3. Fridrich, 8.3. 
Radoslav, 7 .3. - Tom6i 
8.3.- Alan. Alana. i MDž: 
8.3. - Františka. 10.3. 
Branislav, Bruno. 11.3. _ 
Angela. Angelika. 12.3. _ 
Gregor. 13.3. - Vlastimil, 
14.3. - Matilda. 15.3. _ 
Svetlana, 18.3. - Boleslav, 
17.3. [ubica. 18.3. _ 
Eduard. 19.3. - Jozef. 

Blahoiel6me 

Celowečerné predatewenia: 
vo ätvrtok, sobotu o 19. •• hod., 
v nedelu o 17.'" a 19.•• hod. 

8.-7.3. BLAZNIVA KOM~DIA2. 
TAL. MP 12 s.l. 

11.3. ZOPAR SPRAVNYCH 
CHLAPOV USA MN f.v. 

18.-14.3. KAMUFLA2 USA 
MP 12 f.v. 

18.3. VYPRAlAN~ ZELEN~ PA· 
RADAJKY USA 
MP 12 f.v. 

Mlédežnicke predatewenia: 
v sobotu o 17.'" hod. · 

8.3. BLAZNIVA KOM~DIA 2. 
TAL. s.l. 

18.3. KAMUFLAZ USA f.v . 

Detské predatewenle: 
v nedelu o 15.'" hod. 

7.3. ROZPRAVKA O PALtEKOVI 
SNS s.v. 

14.3. KRAl BABAR KAN. s.v. 

POZNÁMKA: s.t., alebo č.t. -
slov., alebo české titulky 
s.v., alebo č.v. - slov .. alebo 
český dabing 

Počnúc marcom 93 končí 
volné zaujatie miesta v rámci 
jednotného vstupného, ale je 
potrebné zaujaf miesto 
vyznačené na vstupenke!!! 

Tel.: 775 104 

Už nie do kontajnerov. 
Máte doma staré lieky ? 

Nehádžte ich do kontaj
nerov. Znížime tak äkod
livosf domového odpadu. V 
rámci prechádzky ich 
odovzdajte do pripravených 
kontajnerov v lekárni v 
novom zdravotnom stre
disku na ul. P. Horova. 

I(ATAL~G 
vylosovanae 

. tkom marca sa 
zatra na pulty predajni 

dostanÓG Obchody a 

!<ATAL re obyvaterov De
službY P 

vínskej Novej Vsi. Tak ako 
sme srúbili obtani~ ho dos
tanú zadarmo. 

Kde? Potraviny: M. 
Maretka. lstrijská. 
Hradištná. Kami shop. 
Vetierka. Trojica. Ryba na 
Vápencovej, Mäso a 

Ked' risk neznamená zisk 
t · chto zimných dní ide o Záchranu ludských životov! 

Počas Y . . k · ·t·1· k t č ných až pnhä vrt avym A tak sme sa vra 11 omu, o 
pozna. e ·e možno priskoro hovorif čom sme sa zmienili na začiatku. 
poča~mh~dzajúcej športovej mo- K iportowej motoristickej 
0 ~8 . ck 1. sezóne. To skôr bežní aez6ne. 
tonst1c e . f 
vodiči si skúäajú .svoJe hmož~o~ l a 
zručnosf v nevludnyc po mh len~ 

h rade. v hmle, v sne oveJ 
kac . na bd .1 . 
metelici. ktorými ná~.o .an.a Zim~ 
v čase. ked zač~~BJU . kv1tnuf prve 
snežienkY ohlasuJuce Jar. 

0 početných nešfastiach na 
cestách, pod ktoré . sa .po~písala 
hmla. poladovica č1 zaveJe .. by 
vedeli dlho rozprával chlapci zo 
Záchranného systému Slovakia. 
žial. obetou hustej hmly s~ stal aj 
jeden z nich. Takže spom1enka na 
zimnú bilanciu záchranných 
zásahov na cestách bude o čosi 
osobnejäia, smutnejšia. 

V čase, ked stretávame na 
cestách zásahové. ale ai 
odlahové vozidlá Záchranného 
systému, riaditel Jozef Studenič 
sa stále 
pohybuje v 
začarovanom 

kruhu 
ministerstiev, 
vlády, 
poisfovne ... 
Nemal chuf 
rozprával 
rovnakých 

o 

Tú predchádzajúcu ukončil 
majster športu Jozef Studenič na 
výbornú. Stal sa mejatrom 
ČSFR w pretekoch euto
mobllow do wrchow. Posledný 
titul federálneho majstra CSFR mu 
slávnostne udelili na vyhlásení 
majstrov v Hradci Králové v 
decembri minulého roka. 

•čo robí eutomobilowj pre
tekár w zime?" 

Opýtali sme sa Doda Studeniča. 
"V zime sa naäa práca presúva 
do garáží, pretože sa treba 
pripravit na nadchádzajúcu 
sezónu. To znamená nachystal 
automobil tak. aby bol 
stopercentne pripravený na prvý 
štart. 

problémoch. s::,..:::=...:.....-....;.;--..~ 
ktorými zápasí Záchranný systém 
od svojho vzniku. Tí, ktorí 
rozhodujú o tom, komu kolka 
odsypú zo ätátnej pokladnice, 
spievajú opät tú istú pesničku: Nie 
sú peniaze. Aké prozaické, hoci 

Pretekársky automobil Volka
vegen Qolf, s ktorým som 
absolvoval minuloročnú sezónu, sa 
nachádza toho času v nemeckej 
materskej firme, v Hannoveri, 
pretože ako továrenský jazdec 
firmy Volkswagen musím maf 
všetko profesionálne skontrolo
vané a pripravené. Okrem toho je 
potrebné rozposlal prihlášky na 
všetky preteky, vybavif uby
tovanie a množstvo inej admi
nistratívnej práce, ktorá je s 
pretekaním spojená. Je to taký 
zabehaný kolotoč: jazdec, 
mechanici, sponzori, automobil ... 

Vjaledk., ll. tried., doapeljch: 

SS Mokrohájska - Strelec DNY 0:8 :K Strelec DNY - Doprastav žiaci 7:1 
KM DK Dúbravka - SK Strelec ONV 6:2 

~~äe body získali: JURCÁK, M. - 3, JURCÁK, B. - 2, JURCÁK L - 2, 
OCHA - 2. VERNER - 2. LOBODÁŠ - 2, KOVÁC - 2 

Tabuflle: 

1. DOM Doprastav 38,5:16,5 12 2. 7 6 o 
3. 

SKM DK Dúbravka 7 6 o 33.5:19,5 12 
4. SK STRELEC ONV 64 1 1 31.5:16,5 9 
5. SK Dérerova NsP B 7 4 1 2 33:20 9 
e. ~ATRAN Hydrostav C 6 3 2 1 25:17 8 
7. 

K Faust 6 3 o 3 22.5:25.5 6 
Doprastav 

8. Uss Mokrohájska 
6 2 o 4 28:19 4 

9. 6 2 o 4 11.5:32,5 4 
10 

Energia B 
6 1 1 4 18,5:25,5 3 

11. ~ojenská nemocnica B 6 1 1 4 12:30 3 
achová äkola 7 o o 7 12:44 o 

mj 
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Lahôdky na P Horova. 
Zelovoc na Mlynskej, Pe
káreň na lstrijskej, v 
Akvarexe. v kvetinárstvach 
Begra a Margaréta a v 
ďalších dvadsiatich obcho
doch. Aj pri príležitosti 
prvého vydania KATALÓ -

Väetko to súvisí s automobilovým 
äportom." 

Iste si mnohí obyvatelia väimli 
novú bielu helu, ktorá pred 
časom vyrástla pri kine Dewín. 
Farebné, estetické reklamy 
napovedajú, že ide o motoristický 
stánok, ktorý skráälil túto časf 
obce, pretože areál vyrástol na 
bývalom smetisku. 

"Ako automobilový pretekár 
som potreboval sluäné a naJma 
velké pri~story na garážovanie 
pretekárskeho · automobilu, 
prepravníka, na úschovu 
náhradných dielov, materiálu ... 
Vlastná garáž už jednoducho 
nestačila" vysvetluje Dodo 
Studenič. "Navyäe, počas 20-
ročnej pretekárskej činnosti ako 
majster CSFR. majster Rakúska 
som nadviazal kontakty s inými 
automobilovými klubmi a človek 
časom a skúsenosfami príde na 
to, že ak chce jazdif európsku 
äpičku, nedá sa to robif "na 
kolene". Okrem toho sa nám v 
Motoršporte rozrástol 
automobilový park, pretože tento 
rok absolvuje niekolko pretekov aj 
môj šestnásfročný syn Andrej." 

Pri našej náväteve sa v hale 
usilovne pracovalo. Ved aj ked to 
v týchto dňoch ták nevyzerá, jar 
je tu čo nevidief a s ňou aj 
športová motoristická sezóna. 

Dodo Studenič je známy 
puntičkár. Nič nenecháva na 
náhodu. Na prvé preteky musi byf 
všetko viac ako na sto percent 
pripravené. 

·v tomto športe •• n• 

l l 
15. KOLO 

GU sme vyžrebovali troch 

inzerentov. ktorí budú mať 
reklamu bezplatne: 

Ide o: ECOMA, lstracen
trum, butik Istria 

r 

n6hodu aporehnúf new.,pl6ca,,. 
vraví. "A lajdácky odvedená práca 
sa môže vypomstif. V tom 
najlepäom prípade príde jazdec o 
body, o umiestnenie. Vravím, v tom 
najlepäom prípade... V auto
mobilovom äporte zisk neznamená 
zisk". 

Slová skúseného, vyzretého 
automobilového jazdca by si mali 
zobraf k srdcu mnohí motoristi, 
ktorí občas preceňujú svoje sily a 
bežnú cestnú premávku si 
zamieňajú za pretekársku dráhu. 
Nuž, a to potom majú zas plné 
ruky práce záchranári zo 
Slovakie. Ale o tom sme už 
hovorili. 

Ema Studen6 

MAJSTROVSTVA KRAJA 

17. KOLO 

DNY •A" - SPOJE "C" 7:10 
body za ONV "A": CERMAK - 2, 
KALUlNÝ - 2, KAVECKÝ - 1. 
MATULA- 1. 
ätvorhra: CERMÁK - KALUlNÝ 
SVÄTÝ JUR "B" - DNY •a• 4:10 
body za ONV "B": WUf!FL - 2. 
CUKAN - 2. BARTON 2, 
FRATRIC- 2 
ätvorhra: CUKAN WURFL. 
BARTOŇ - FRATRIC 

l. TRIEDA 
17. KOLO 
DNY "C" - LAMAC 9:9 
body za ONV "C": BERTA - 3, 
VILUDA - 2, POPELLÁR 2, 
PRIVREL- 1 
ätvorhra: PRIVREL - BERTA 

f 

DOMINIK PALMA - BAZ DEV. N. VES 111:8 14:0, 5:0, 10:3) 
GÓLY ONV: 1 - NEMEC P., VRÁBEL. KADLECIK 
16. KOLO 
iK BAZ DEV. N. VES- SC ESPO "A" 12:17 10:4, 9:4, 3:91 . 
GÓLY ONV: 5 - KOLLÁR. 4 - VRÁBEL. 2 - NEMEC P.. 1 - ZÁHORSKY 
12. KOLO !DOHRÁVKA) 
iK BAZ DEV. N. VES - KOVOŠROT - "B" 18:5 12:2, 6:1, 5:21 _ 
GÓLY ONV: 3 - ZÁHORSKÝ. 2 - NEMEC P., VRÁBEL. KADLECIK. TEREN, 
1 - KOLLÁR, RYBÁR 

ll. DIVIZIA · muti 
14. KOLO 

DP AUTOBUSY DEV. N. VES - HC BAlANTI 5:2 12:1, 2:1, 1:01 
GÓLY ONV: 3 - STRNAD R., 2 - POTISK 
15. KOLO 
SUPERSTARS - DP AUTOBUSY DEV. N. VES 8:2 12:1. 3:1, 1:01 
GÓLY ONV: 1 - POTISK. KUBO 

op 



"Domina. 
do tej 
predajne.· 
jeden deň. 

sa pozrief 
novootvorenej 

povedal oco v 

"Bóáže. mne sa tak asi 
chce?" 
·Ale. "Tak teda dobre!" 
"Vyzerá to tu ako 
nemocnica", zhodnotil oco po 
príchode do dvora na 
Vápencovej ulici v Devínskej. 
wodkody prod&vajú ryby v 

nemocnici?" 
"Neviem. ale sú tu ešte 
dvere. Tam je asi ten 
obchod." 
Otvorili sme dvere. Zavoňalo 
to rybami. 
"Prosim", ozvala sa 
predavačka. 

"Desaf 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - vorné miesta 

hrad á l 
04- hradál 
05- Byty 
06 - Nehnuternosti !kúpa. 

predaj) 
07 - Rozličné 

e Napínací drôt priem. 3 mm 
ll. tr. do vinohradov a na 
oplotenie predám. lnf. v 
priemysle na lstrijskej ul. 

e Predám kočík !3-
kombinácial. kožený, fialovej 
farby, málo Tel.: 
776 169. 

e Montáž, oprava a 
elektrických Tel.: 
239 527. 220 005. 
e Firma ARCHITEKT pro
jektuje všetky druhy stavieb. 
Tel.:775 539 

e Brúsim odborne korčule. 
Garáž, Kalištná 7, sobota
nedera 16.00 

- 18."" alebo tel.: 
7'16 973 

e Vykonávam čalunícke 
Tel.: 778 711, 763 

"Kto to všetko poje?" 
·Ja", precedil oco seba
vedome. 
"Bude ti tak zle, že sa budeš 
škriabaf po stenách." 
"Nech sa páči! zamiešala sa 
do nášho rozhovoru pre
davačka. 
Oco zobral rybky z pultu a ja 
som sa šla pozrie{ na kapre 
vo vedrajšej miestnosti. Zivé. 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

e Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 

07/777 095. 
e TV servis BALAZ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe' 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

e Mladi manželia hfadajú 
súrne samostatný 2-izbový 

v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. Tel.: 

0706/2612 
e Kúpim byt alebo dom v 
Bratislave. Tel.: 841 623 
e Vezmem miestnosf do 

Tel.: 775 373 

detské, dámske, pónske 

l 
tel.: :na 415 

6 

No živé. Niektoré plávali, 
niektoré nie. 
Je to tu fakt pekné, asi to má 
nejaký súkromník. v 
Devínskej. No čuduj sa svete. 

Dominika Pustajcvskill 
10 r. 

Vymením dom v 
Záhorskej Bystrici za 

byt v Bratislave. 

fi' 07/313 226 

Butlk ISTRIA. 
ponúka 

- Pestrý sortiment 
detských. dámskych 
a pánskych odevov 

-Kozmetiku 
- Detské hračky 
- Ostatný spotrebný 

tovar 
LACNO A KVALITNE 

KDE? 

Ivana Bukovčana 6 

DRESÁR 
Potrebujete inzerovaf a pro
pagova( svoje výrobky a 
služby? 
ADRESÁR PERIODÍK A 
YYDAVATEtSTIEV 92 
vydaný Novinárskym 
štúdijným ústavom Bratislava 
v roku 1992 dostanete kúpif 
v: Obchod a služby DEVEX. 

v DEVEXE Novoveská 14 (z dvora> nad 
poštou v DNV. 

motora PAL - testom 
e nastavenie geometrie 

kontrola bŕzd na brzd. stolici 
e klampiarske práce 

lakovanie vozidiel 
-výstroja 

varu brzdovej 

a frézarské práce 

~rnd!!!!:: Devínska Nová Ves 

oo a 

7 

~~ 
požičovňa 

videokaziet 

ul. t mája 2 

a 
strešnú betónovú 

cca Sk 
Tel.: ?.oo- 14.oo 

776 

alebo . 775 330 

sadzba <vrátane medzier 
Kčs 

sadzba <vrátane čiarok. medzier 

strana = 967.- Kčs 
1/2 strana = 1.900.- Kčs 
1 strana = 3.800.- Kčs 

tučne treba 

alebo hradáte detské oblečenie. hračky. 
naše služby. 

zasielané poštou adresujte: 

'"'n""'""""""' Kalištná 9. 
..,,.,,".,t,'"''"'"''""" a služieb DEVEX 

Vsi na 14 z dvora 
Je otvorená denne od 14.30 do 18.30 hod. 
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použijeme proti mínerke 
p6rowej, proti voäkám väetkého 
druhu, teda i na stromoch. Velmi 
vďačnú službu nám urobi tento 
roztok aj pri koreninovej zálievke; 
zalievame na list. Táto zálievka po 
stečení ku koreňom plodiny 
vsiakne do zeme, kde súčasne 
robí zábranu proti hlodavcom -
myäiam a krtom. Zálievku môžeme 
opakovaf častejä ie. 

Roztok z tabaku: 

Do smaltovej nádoby o 
obsahu cca 5 litrov nakrájame a 
namočíme 20 dkg tabaku, po 
dvoch hodinách vylúhovania 
necháme zovrief, do takto vriacej 
tekutiny pridáme 20 dkg na
krájaného cesnaku, alebo 20 dkg 
červenej cibule. Po krátkom vare 
5 až 6 min. väetko necháme 12 
hod. stáf. Takto pripravený roztok 
scedíme a riedime v pomere 1:10. 

tdorovne: 

: Začiatok tajničky. B/. Uprel - žiak 

1 2 3 4 5 6 7 8 

*" tasopisu DEVínsky EXpres 

Biologicky preparát z tabaku 
využívame proti moliciam a 
voäkám. 

Roztok z pŕhravy 

Biologický preparát z pŕhlavy 
chráni rastliny proti . chorobám, 
živočíänym äkodcom, podporuje 
rast rastlín a zvyšuje odolnost 
voči äkodcom. Na jeho prípravu 
použijeme 3 kg čerstvej alebo 1 
kg suäenej pŕhlavy. Cerstvú 
pŕhlavu posekáme, suäenú 
pomrvíme a necháme asi 14 dní 
vylúhovaf v 10 lit. vody. Denne 
aspoň raz premieäame. 
Po vylúhovaní roztok zlejeme. 
Jeden liter roztoku stačí na 10 až 
12 litrov vody. Používame vo 
forme postreku proti voškám. 

Roztok z prasličky 

Používa sa na ochranu proti 

Ô!=:mf!j triP-riy oymnA71A 
omámenie. Cl. Bolen po eesky 

tkanina z chemického 
vlákna - tragická udalosf. Dl. 
Príslušník germánskeho 
kmeňa - komu patriace -
sedlár po nemecky. El. 

9 10 11 12 13 14 15 
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-edpatitelov o zat4ímavé ceny. 

hubovým chorobám; na 1 

rastu a podporuje dozriev110. 
Roztokom striekame pôdu, 11 

1
' 

večer pred siatím a Slldeo~ 
priesad. 

1
" 

Roztok si pripravíme tak, t 
do 5 lit. vody vložíme 10 dk' 
suäenej alebo 60 dkg čerst~ 8 
prasličky. varíme jednu hodio~ 
Potom ju necháme stáf 8 at 111. 

dni. Napokon scedíme. Riedime 0 

pomere 1:5. Y 

Spôsob prípravy roztokov 
ic~ použitie je • s~ra~ované . POd: 
zasad: B1ozahradkareoie• 
podti~ulok - p~stujeme zdraväiu 
zelemnu a ovoc1e. 

O vzájomnom pôsobeol 
jednotlivých rastlín povieme si y 

krátkosti v budúcom čísle 
"Devexu·. 

Jozef .JURČÁI( 

Starorímsky ochranný hô7ik • 
odíď, straf sa! (z lat.l . 
gavalier. FI. Mesto v Ka
zachstane - svetadiel - pa
triaci Ote - zlý duch - ma
ďarské mesto - ruské chlap
eenské meno. Hl. Znaeka 
jednotky troland - zaujímala 
sediace postavenie - platany 
prístrešok. 1/. Druh buriny -
pracuj - patriaca Amovi. Jl 
Mesto v ZAIR - spracoval 
jedlo v ústach - neporiadok 
po chorvátsky. K/. Nesie po 
eesky - bolesf - moe po 
nemecky. L/. Stred tajničkJ. 

Zvisle: 

1/. Druh c1gara stupe~ 
vrchného oddelenia jury. 2l 
Náplecník na uniforme · 
opasok. 3/. Ceský hokejista · 
pracuje sa. 4/. Praplazma -
tadžické mesto - raj. 5l 
Inštrumentálna skladba 
bieda. 6/. Pravoslávny obraz • 
plytká nádoba - predložka. 
71. Sof - bubliny na pive -
polia. 8/. Remeselník - odpuď. 
9/. Radostný výkrik bakcha
ntiek - dieveenské meno -
odboj. vzbura. 10/. Druh 
literárneho útvaru (mn. eJ -
kália po t':esky nórskY 
prozaik. 111. Kopírovací papier 
(mn. e.> - kaplnka. pod ktorou 
je kostnica. 121. Mesto vo 
Východnom Timuri - mesto " 
Anglii - nežnosf. 13/. Mesto 
imáma stokrát. 14/. 
Zaearovaf rub. predná 
strana. 15/. Turecké mužské 
meno -Koniec tajničky. 

POMOCKY: El. Apage 1(/. 

DEVínsky 
-EXpres 

informačno- inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

1J.-t4. týždeň 

&;'i\ ... a temz máli ilancu! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
či~a~elia 

Za 

19.3 .. 1993 Ročník: 111. Číslo: 6. Cena: 2,50 Sk 
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Ing. Marian JURCAK 

STAROSTA 
DEVfNSKA NOVA VES 

Vážený pán minister. 
Milan Kňažko 
minister zahranitných vecí 
Úrad vlády SR 
nám. Slobody 1 
Bratislava 

vychádzajúc zo súeasnei 
politickej situácie a zámerov 
Slovenskej republiky na užšie 
prepojenie s európskymi vy 
spelými štátmi, dovofujem si 
Vás požiadal o osobné sta
novisko k možnosti výstavby 
mostného regiónneho prepo
jenia mestskej easti Brati
slavy - Devínskej Novej Vsi s 
prifahlým rakúskym regiónom. 

Ciele zámerov: 
1. Obnovenie cestného 
mostného spojenia cez rieku 
Moravu. zniteného poeas 
prechodu frontu 2 . svetovej 
vojny. 

Na linke 
redakcia 

Bratislava 3.3.1993 

2. Zblíženie prímoravských 
regiónov Slovenska a Rakús
ka s nadväzným prehfbením 
hospodárskej, kultúrnej a 
športovej spolupráce. 
3. Skrátenie prístupu do 
Viedne pre občanov západ
ných eastí Bratislavy a Zá
horia. 
4. Odfaheenie zafažených 
hraničných priechodov v Pe
tržalke a Jarovciach. 

Myslím si. že obnova 
mostu cez rieku Moravu v 
Devínskej Novej Vsi, by sa 
mohla stal jedným z námetov 
na rozšírenie spolupráce so 
susedným Rakúskom. 

S pozd•avo7--é 

·-

Najbližšie zasadnutie 
Miestneho zastupi
teistva bude 
8.4.1993. 

Iba tým, čo čítajú 
Iste nás tešia ohlasy, kto

ré priaznivo hodnotia našu 
snahu informoval obt':anov o 
tom. eo sa v Devínskej Novej 
Vsi deje. Mnohí však nevedia, 
nedozvedia sa. o mnohých 
podujatiach. na ktorých by sa 
chceli zúeastnif. Tým, to tí
tajú náš easopis pravidelne, 
netreba hovoril o tom, že na
šej snahe sa vždy darí. Vše
obecne však. z hfadiska ce
lorot':nej ponuky, predstavuje 
náš easopis pravidelný infor
matný zdroj. 

Preto tento úvod? Ak ste 
pravidelným eitaterom a pria
znivo hodnotíte snahu redak 
cie. nenechávajte si svoje 
dojmy iba pre seba. Dobrá 
rada susedovi. spolupracovní-
kovi, kamarátovi pomôže 
rozširif okruh našich 
čitaterov a iste aj skvalitnil 
obsahovú náplň. 

Za vašu pomoc vám 
ďakuje redakcia. 
Uzávierka dnešného čís
la bola 11.3.93 
Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 25.3.93 
Budúce číslo vyjde 
2.4.93 

Hsun 1/ Pnrtl<>nrf 1?/ Rnns - .l--- 1--

Je zaujímavé čitaf vo vaäom 
časopise tzv. č i ernu kroniku. Máte 
dokonca dve rubriky - !itátnej i 
mestskej polície. Tých Atátnych 
ani tak nevidief a výsledky sa 
občan dočíta . Mestskú políciu aj 
vidief a výsledky sú akési nekon
krétne: kritika nesprávne parkujú
cich, pohrozenie ru!i itelom nočné-
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Investor a projektant 
výstavby líniového cen
tra Eisnerova ul. predložil 
MC na posúdenie zadanie 
stavby. Po pripomienkach a 
vydaní stavebného povole
nia je predpoklad začiatku 
výstavby v júli 1993. 

Miestna rada doporuči
la prípravnému výboru 
Chorvátskeho festivalu 
/jún 93/, aby prog•·am 
festivalu nebol sústredený 
iba v kultúrnej záhrade, ale 
aby sa konali vystúpenia 
súborov aj v iných čas
tiach DNV /nové sídliská, 
kolónia/. 

Miestna rada riešila 
otázky činnosti stanice 
mestskej polície. Dôvo
dom sú pretrvávajúce ne
dostatky v nedovolenom 
odstavovaní nákladných 
vozidiel, vrakov, nepovole
ných sk.ládok, evidencie 
psov atd. r 

tavobreiné inundlécia 
Moravy. 

lokalita je súčasfou 
pripravovanej CHKO Morava 
a trilaterálneho parku Podu
najsko. Studované územie sa 
nachádza v katastri obci 
Devín a Devínska Nová Ves. 
Na juhu je ohraničené devín
skym hradným bralom: na 
severe sútokom potoka 
Malina a Moravou. Alúvium 
Moravy patrí medzi ojedinelé 
prírodné fenomény nielen v 
rámci nášho štátu. ale aj v 
rámci celej Európy. Vzácnosf 
tejto lokality spočíva vo 
výnimočnej skladbe fauny a 
flóry. Z geologického hradiska 
je záujmové územie tvorené 
kvartérnymi fluviálnymi aku
muláciami rieky Moravy, v 
podloží ktorých sa nachá
dzajú morské sedimenty 
neogénneho veku. Ucelená 
zoologická charakteristika to
hoto územia ešte nie je úplne 
vypracovaná. Najviac je 
preskúmaná skupina vtákov. 
Zistilo sa tu celkove 80 
druhov vtákov, z toho viac 
než polovica druhov l 49/ 
patrí k hniezdičom, ktoré sú 
viazané na drevinné porasty 
pozdrž toku Moravy, na 
zvyšky mŕtvych ramien s trs
tinovou vegetáciou a priľahlé 
vlhké lúky. Z celkového 
množstva zaznamenaných 
druhov vtákov je 58 chrá
nených v zmysle Vyhlášky 
SNR 125/1965 o ochrane 
vorne žijúcich živočíchov. 28 
druhov, to jest 35 % je 
uvedených v Cervenej knihe 
ohrozených a vzácnych 
druhov CSFR. Z ostatnej 

Na rokovaní u starostu 
našej mestskej časti 12.3.93 

OPRAVA 
informécie z minulého čísla 

VYVÁŽANIE ŽÚMP 

so správcom kanalizácie na 
území Bratislavy - Vodárňami 
a kanalizáciami sa upresnil 
spôsob používania výpustnej 
šachty pre vývoz fekálií zo 
žúmp. 

Od 1.4.1993 budú môcf 
prevádzkovatelia fekálnych 
vozidiel používaf výpustné 
miesto v Devínskej Novej Vsi 
na základe súhlasu starostu 
a uzatvorenia zmluvy s Vo
dárňami a kanalizáciami. Na 
miestnom úrade v útvare 
architekta bude vedená pres
ná evidencia prevádzkovate
rov aj s cenami ich služieb. 

Aby ste si mohli daf 
vyviesf vašu žumpu čo 
najlacnejšie. informácie podá
vame na č. telefónu 776 250. 

Každý prevádzkovateľ 

fekálneho vozidla je povinný 
viesf v predpísanom zošite 
presnú evidenciu a každý 
zákazník vo vlastnom záujme 
túto službu potvrdif podpisom 
v predmetnom zošite. Tieto 
opatrenia robíme pre možnosf 
kontroly. 

-AK-

Mestské velitefstvo polície 
Bratislava sa na občanov obracia 
so žiadosfou o oomoc ori oátraní 
po hfadanom Jánovi GARGULA
KOVI, nar. 12.6.1954. ktorý je 
trvale prihlásený na ulici !.Bukov
čana č. 7. Na menovaného vydal 
Obvodný súd Bratislava 4 príkaz 
na zatknutie pre spáchanie 
trestných činov krádeže. Hladaný 
sa v mieste svojho bydliska 
nezdržiava a jeho terajší pobyt 
nie je známy. 

Popis: je asi 175 cm vysoký, 
má hnedé dlhšie vlasy a nosí 
fúzy. Navštevuje pohostinské 
zariadenia nižších cenových sku
pín. Akékolvek poznatky k pohybu 
a pobytu Jána Garguláka môžu 
občania oznámif na najbližší 
policajný útvar, alebo číslo 

(Chránené územia DNV * 
fauny sú to najmä 
obojživelníky a plazy. Dôvo
dom ochrany z botanického 
hradiska sú hodnotné brehové 
porasty, spoločenstvá trva
lých i periodických vodných 
plôch, lúk, pasienkov, sucho
milné spoločenstvá svahov 
hrádzí, štrkových a piesko
vých fažobných jám. Naj
cennejšie priestory sú pred a 
za železničným podjazdom 
smerom k Devínskemu jazeru 

a k potoku Malina. Na
chádzajú sa tu plytké. mŕtve. 
periodicky zaplavované rame
ná s porastom rákosu. ko
sené lúky so psiarkou a 
solitérnymi vŕbami. 

Tieto lúky sú vefmi špe
cifické a patria medzi naj
ohrozenejšie rastlinné spolo
čenstvá Slovenska. Ich 
druhové zloženie je pris
pôsobené extrémnym vla
hovým pomerom. V porastoch 
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sa často vyskytujú vedra 
seba druhy vyslovene su
chomilné a vlhkomilné. Sú 
veľmi ohrozené nielen prí
padným odvodnením ale i 
pastvou a hnojením. Na za
plavovaných lúkach /severne 
od cintorína v Devíne, oproti 
Waitovmu lomu a chatovej 
kolónii Morava na Devínskej 
kobyle, pozdfž Moravy, 
smerom k Devínskej Novej 
Vsi/ v kriačinách popri 

cestnom násype sa vyskytujú 
viaceré pomerne zriedkavé a 
ohrozené druhy slovenskej 
flóry: napr. cesnak hranatý l 
Allium dubium/, blatnička vod
ná /limosella aquatica/, 
plamienok celistvolistý /Cie
matis integrifolia/ a iné. 

Na najsuchších stanoviš
tiach, napr. oproti severnému 
okraju chatovej kolónie Svä
topluk, sú to napr.: zanoväf 
rakúska /Chamaecytisus 

MsZ vymenovalo 
Jarmilu ZIGOVÚ za 
Magistrátu hl.m.SR Bratislavy 
- MsZ schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie o poplat
ku za znečisfovanie ovzdušia 
malým zdrojom 
- MsZ schválilo Dražobný 
poriadok hlavného mesta. 

austriacus/, krížavka pie
montská /Cruciata pedemon
tana/. Vegetácia pri rieke 
Morave od Devína po potok 
Malina má typický aluviá 
charakter. Jej druhové zlo
ženie je podmienené dyna
mikou vody v rieke a na ňu 
naväzujúcimi vlhkostnými po
mermi v pôde, ako aj čin
nosfou človeka. Regulovanie 
hydrogeologického režimu 
rieky /budovanie hrádzí, 
odčerpávanie vody a pod./ 
spôsobuje tú skutočnost 
pre súčasný ráz aluviálnej 
krajiny je stav vody deficitný. 
Terajšia situácia nivy Moravy 
vzhfadom na uvedenú skutoč
nos{ je kritická a každé 
ďalšie negatívne zásahy do 
prírodnej krajiny môžu spô
sobi( prírodnú katastrofu v 
tejto citlivej oblasti. 

Vyuiitie územia: 

Predmetné územie predsta
vuje po každej stránke 
atraktívny priestor. Je preto 
prirodzené, že po sprís
tupnení hraničného pásma 
prichádza stále častejšie k 
stretom záujmov ochrany prí.: 
rody a rôznych iných, naJma 
podnikateľských subjektov. !
hradiska štátnej ochrany pn
rody nesúhlasíme s aký
mikoľvek stavebnými a dl~~
dobými rekreačnými aktllll
tami v inundačnom pásme 
Moravy medzi Devínom Va 
Devínskou Novou Vsou. 
priestore južne od potoka 
Mláka nevylučujeme možnosf 
krátkodobej rekreácie. 

énne zóny sú 
polia vytvorené 
anomáliami, kto

spodné vody v 
_ 150 m a tuhými 
mi anomáliami. 

tele človeka. kde 
táto zóna. nechá-

oslabenie organizmu a 
Zdravotné problémy 

pôsobením . patog_én~ych 
urýchlia. ztntenztvnr? a 

Clovek pod paso-
týchto negatívnych zón 

sústredenost pozor
objavuje sa nekrud, 

nervozita. podráž
depresia. 

nekrudného spán
nespavosti, dis-

pocitom únavy a jeho 
a aktivita sa stráca. 

Vám odborné 
patogénnych 

nie uskutočním z 
plánu bytu, domu, 
škôl, zdravotníckych 

a hospvdárskych 
zakreslím pata

zóny a tieto natrvalo 

To sa dozviete z 
U obchody a služby 

obyvateľov Devínskej 
Vsi, ktorý sa v 

dňoch objaví na 
predajní. 

-r-

osídleniu 
Devínskej Novej 

tu predpokladanej 
kostola už za vlády 

prvá historická 
o obci je až z 15. 
V listine bratislavskej 
roku 1435 sa spomína 

Vsi. teda obyvater 
obce. 

takejto obce 
najmä listina Jána 

pre Bratislavu. vydaná 
v Novej Vsi. Gotickú 

však nepoznáme. 
ani nejestvovala, 

bola v poddanskej 
devínskeho hrad-

Nová Ves bezpečne 
kancelársku činnosf od 
16· storočia. Dôkazom je 
Pe_čaf obce s rene

* štlt?k a so siglami: * S * 
CS~egel Neudorf). Táto 

Však nie ie otlačkom 
zo 16. storočia, ale 
renovácie tohto typária 
USkutočnila na začiatk~ 

Zachovala sa na 
De z. roku 1860. V 19. 

llinska Nová Ves 

il • l 
ochraňujte prírodu a 

taktiež v nej žijúce zvie

ratá. Labute sa v prírode 

živia predovšetkým rast

linnou potmvou. Akéikorvek 

ihá strava /chlieb, pečivo/ 

je pre ňu nevhodná a 

spôsobuje 

ochorenia 

im vážne 

tráviaceho 

Záujemcovia. ktorí chcú 
prispief - venovaf hmotné a 
peňažné dary na Národný poklad 
Slovenskej republiky sa pýtajú, 
kde a ako tak môžu urobif. 

V Bratislave možno navštívil 
ktorúkolvek pobočku Všeobecnej 
úverovej banky. D1nc::ll! obdrží 
pohvrdenie a 
v prípade, ak 
korún /občan/ a minimálne 
korún /podnikateli. 

používala aj pečatidlo so slo
venským kruhopisom: Obec 
Nouaues. Toto typárium už nie je 
renováciou staršieho pečatidla. 
vzniklo skutočne v 19. storočí. V 
polovici 19. storočia vznkla aj 
pečiatka obce. Jej datovaný 
slovenský kruhopis znie: * OBEC 

:~-~~~~. 
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DEVINSKÁ NOVA VES * 1852 
(vid obr.l. Je zaujímavé, že táto 
pečiatka sa používala aj v roku 
1940. 

Je zrejmé, že nepoznáme 
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nevhodné ich privykanie na 

rudi a strata plachosti. 

Z týchto dôvodov Vás 

žiadame. aby ste labute 

nekŕmili a umožnili im tak 

zdravý život v prírode. 

pochopenie ďakuje 

Miestny úrade Dev. Nová 

Ves a Mestské str. ochrany 

prírody 

Peňažné dary možno pou
kázal aj poštovou poukážkou na: 

torunovj účet : 
číslo 150 134 - 012/0200 

v&lutovj účet v 
USD č. 34833 - 438656 - 012 
CAD č. 34817 - 438656 - 012 
DEM č. 34278 - 438656 - 012 

Na príslušnom doklade v 
prospech korunového účtu okrem 

potvrdzovacie prostriedky, 
ktoré Devínska Nová Ves od 
začiatku 16. storočia používala. Z 
histórie obce vieme. že po roku 
1541 prichádza sem silná 
kolonizačná vlna Chorvátov, ktorí 
utiekli pred Turkami. Počtom 
dokonca prevýšili pôvodné 
obyvate!Stvo. Od roku 1559 sa v 
písomných prameňoch na dlhý 
čas ustálil názov obce na 
Chorvátsku Novú Ves <Horwat 
Wyfaiwl Nie je vylúčené, že sa v 
budúcnosti objaví aj pečaf s 
názvom obce. ktorý bude 
zvýrazňovaf túto prevahu 
chorvátskeho obyvaterstva v obci. 

Devínska Nová Ves za celých 
päf storočí svojej "kancelárskej 
činnosti" nepretržite používala 
rovnaký symbol: do štítu vsadený 
krížk. na ktorom sedí holubica. Ide 
o symbolizovanie Svätého Ducha. 
ktorému ja zasvätený tunajší 
farský kostol. Sv.Ducha 
symbolizuje už samotná holubica. 
a krížk je tu pridaný určite iba 
preto. aby sa zdôraznila cirkevná 
symbolika vtáka. Aj samotný 
symbol Devínskej Novej Vsi 
potvrdzuje vznk erbu obce až v 
16. storočí. Dnešný kostol 

Vyi()S{)Vanie 
Ako sme srúbili každý 

mes~c v obchode DEVEX v 
náhodne vybranté dni k to
varu nad 20 Sk dostanú 
zákazníci kupóny, na ktoré 
môžu vyhraL 

Vo februári sme vyžre
bovali nasledujúce čísla a 
ceny: 
067 - sada drevených misiek 
123 - litrový šampón 
516- mydlo 

Výhercovia si mozu ceny 
prevziaf v DEVEXE 
po-pia: s.·· - 10.00 15.30 

-

113."" 
so: a.•• - 11.•• 

peňažného ústavu VÚB Bratislava. 
uvedie vo variabilnom symbole 1 1 
1993 /dátum vzniku SR/ 

Pobočky Všeobecnej úverovej 
banky budú odovzdával ďakovnú 
medailu aj v prípadoch, ak 
vkladatef predloží potvrdenku 
iného peňažného ústavu a pošty. 
Tieto operac1e vo VÚB sú 
bezplatné. 

O daroch bude viesf VÚB 
evidenciu pre Maticu slovenskú. 

Ir 

Sv.Ducha pochádza totiž až zo 
začiatku 16. storočia. 

Na najstaršom type pečate 
sú v bočných výrezoch štítu dva 
kvietky. Nemajú heraldickú 
funkciu. Takisto nie sú súčasfou 
erbu ani dodatkovú figúry na 
mladších pamiatkach: hviezdička 
nad štítom. palmová ratolesf a 
klas pod štítom. Bofi predo
všetkým ozdobou. 

Historicky a heraldicky 
správny erb Devínskej Novej Vsi 
tvorí červený štít, v ktorom na 
bielom !striebornom) kríži stojí 
biela (strieborná) holubica. 

Devínska Nová Ves je jednou 
z mála obcí, ktorá používala 
erbové potvrdzovacie prostriedky 
až do roku 1945. V nasledujúcich 
rokoch používala pečiatku so 
štátnym znakom. Dnes sa radnica 
vrátila k starej tradícii. Obec 
administratívne splynula s Bra
tislavou 1. januára 1972. 

<Prevzaté z: Jozef Novák. Erby a 
pečate Bratislavy, BIPS 1990> 

db 



Na Obvodnom úrade Brati
slava IV. - matrika Devínska 
Nová Ves: 
Jozef VARGA a Renáta 
ZA.IACOVÁ 

7.3.1993 ZLATÝ SOBAš: 
Vojtech BOKROŠ a · Anna 
BOKROŠOVÁ 

blahoželáme 

70. rokov: 
Jozefína KOSTOLANSKÁ 

Július DAVID 

Milan .IURAN 

Pavol MIKOVIČ 

Rados i 
• Y dôchodku 

čo pre mňa znamená 
pôsobenie v cirkevnom zbore? 
Odchod do dôchodku znamenal 
pre mňa zásadnú zmenu v 
živote a pocifovala som ho ako 
určité vyradenie z jeho do
terajšieho rytmu. Starostlivos( 
o rodinu a vnúčatá. ako 
náhrada za pestrú prácu v 
minulosti. však neuspokojila 
dostatočne môj pocit ešte 
i.né~o sebarealizovania. ' Zapo
Jemm sa do činnosti v cir
kevnom speváckom zbore som 
spoznala uspokojujúci pocit 
seba, ako aj u ludí, ktorí sa 
venujú verejnoprospešnej a 
humanitnej činnosti. 

V speváckom zbore som 
našla dalších priatelov a 
spoluobčanov, ktorých tam 
priviedli spoločné záujmy. 
Týmto sa môj život rozšíril o 
ďalšiu dovtedy nepoznanú 
dimenziu. 

Verím však, že táto činnos( 
neznamená duchovný prínos len 
pre mňa a ostatných členov 
zboru, ale znamená i prínos pre 
ostatných obyvatelov ONV a to 
ako v oblasti kultúrnej tak i v 
oblasti cirkevného života. 

Náš cirkevný spevácky 
zbor, hoci má už za sebou 
niekolko úspešných koncert 
ných vystúpení, je zatial vo 
svojich začiatkoch a preto 
potrebuje rozšíri( rady svojich 
členo.v hlavne o mužské hlasy, 
čo Je potrebné pre každý 
zmiešaný zbor. 

@MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVA VES 

Iste väčšina oby-
vaterov Devínskej Novej 
Vsi privíta možnosf.na 
vlastné oči vidief ponuku 

ky Vám 
ponúknu 
zážitkov. 

Miestneho 
odboru Matice 
slovenskej, 
tradície Verkej 
noci. V nade
ru 21. marca 
od 15.00 hod. 
v lstracen
tre v miest
nosti svadob
naši členovia 

pestrú paletu 

Recepty našich sta
rých materí ponúkame na 
začiatku. A nielen tie, ale 
aj ukážky ich umenia a 
možnosf ochutnal dielo 
ich šikovných rúk. 1 
Možnosť predstaviť · a 
ponúknuť majú aj občania, 
ktorí sa neprihlásili. Stačí 

prísf v nederu od 13.0 0 do 
14.00 hodiny do svadobky./ 

Tradície 
veľkej 

• DOC l 
Druhou ponukou je 

ukážka marovania ver
konočnjch kraslíc pria
mo na mieste. Prirodzene 
aj s možnosťou tieto 
výrobky získaf - kúpif si 
ich. 

Treťou ponukou, a 
lákadlom pre najmenších, 
bude ukážka pletenia 
verkonočnjch korbáčo~ 

Ak si prinesiete dosta
točný počet vŕbových 

prútikov. naučíme pliesf aj 
Vás. Tiež ponúkame už 
hotové výrobky. 

Podujatie spestria aj 
tradičné výšivky tohto 
obdobia a ... 

Príďte, uvidíte! 

V nederu 21~ marca od 
15.00 hodiny v svadobke 
lstracentra. 

pk 

ISTRACENTRUM 
Devínska Nová Ves 

ls-trijská 4 

MAREC -19 9.3 

Providene PREMETANIE VIDEO FIL.MOV KNJ2NJCA 
-JI."'-17."' KA20Q PRAVIDEL-N~ PROGRAMY PRE DETI 

~ 

Providene KURZ Si"A 
KA20Q 
~ 

~ DIVADL-O PRE DE" - "Maškr-tníci" 
2.3..3':1933 KOMICK«:J ROZPR.(VKOV«:J MUZIK.(L. 

PIAlOK DISKOT~KA 
26.3913 

..m<ÄSALA 
9."' 

2S P.Hcrovo 

ZMENA PRO~RAMU VYHRADEN.( ! 

Preto verím, že i pre tých, 
ktorí medzi nás ešte Jen prídu, 
bude táto činnost znamena( to, 
čo pre mňa - rados( a pocit z 
dobre vykonanej práce v 
prospech osobného života i v 
prospech veriacich a ostatných 
spoluobčanov. 

Vlasta Kovarikovj 
členka cirk. spev. zboru 
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Potrebujete inzeroval a pro
pagoval svoje výrobky a 
služby? 
ADRESÁR PERIODÍK A 
VYDAVATEtSTIEV 82 
vydaný Novinárskym 
štúdijným ústavom Bratislava 
v roku 1992 dostanete kúpif 
v: Obchod a služby DEVEX, 
Novoveská 14 (z dvora) 

N eza6u.cfnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
18.3. - .Jozef, 20.3. - Víta
zosla v, 21.3. - Blahoslav, 
22.3. - Beňadik, 23.3. -
Adri6n, 24.3. - Galwiel, 25.3. 
- Mari6n. 28.3. - Emanuel 
27.3. - Alena, 28.3. - Soň~ 
28.3. - Miroslav, 30.3. - ' 
V"Jeroslava, 31.3. - Benjamin 
1.4. - Hugo, 2.4. - Zita ' 

Blahožel6me 

Celovečerné 

predstavenia: 

vo štvrtok. sobotu o 19.•• 
hod .• v nederu o 17.15 a 19." 
hod. 

20 .• 21. aj 25.3. 
OBOJOK USA MP12 

e.v. 
Strhujúci akčný dej, plný 
napätia a dobrej zábavy. 

27.- 28.3. LEVIE SRDCE USA 
MP12 e.v. 

2:ivot v džungli newyor
ského podsvetia. 

1.4 . SPEHOVIA USA 

Ml6dežnícke 
predstavenia: 1 

v sobotu o 17.15 hod. 

20.3. 

27.3 . 

INDIANA JONES A 
CHRAM SKAZY USA 

LEVIE SRDCE USA 

Detské predstavenia: 
v nedefu o 15.'5 hod. 

21.3. 

28.3. 

POZNÁMKY: 

POKLAD NA STRIE
BORNOM JAZERE 

NEM. 

CISLO 5 21JE USA 

s.t alebo č.t. - slov.. alebo 
čes. titulky, e.v. - slov .. 
alebo ees. dabing 
Počnúc marcom 93 konč i 
volné zaujatie miesta v 
rámci jednotného vstup 
ného. ale je potrebné 
zaujaf miesto vyznaeené 
na vstupenke! 

Tel.: 775 104 

~~ 
~ 

. ým písmom nesprávne 
obYe~~ pislllom spr6vne 
tu~n.••· 

k 
lepši - overa lepši 

dala o 
.. ovaf - nadviizovaf 

navaz 

profajšok 

odozva 

koho názor 

prevádza( 

- n6protivok 

- ohlas 

- či n6zor 

- vykon6vaf 

Tu•••i 
y inapseli 

v reštaurácii na 
štadióne sa uskutočnil v 
sobOtu 13. marca turnaj 
v šnapseri. 

Prvé miesto obsadil 
Jozef POŠVANEC. 
druhé Martin JECK. 

tretie Jozef ŠTÁNSKY. 

Organizátori sa roz
hodli usporadúva( turna
je každý mesiac. 

f 

~ Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA 
.16nošík to nebol 

Nevítaného zbojníka mal 
vo svojej chate nachádza
júcej sa v chatovej osade 
Svätopluk pri Devine 52-
ročný majiter. Ten sa mu tam 
násilne vlámal a ukradol dva 
angolské pofovné šípy, 
keramickú čutoru a zbojnícku 
valašku. Asi sa mu to zdalo 
má.lo, preto valaškou vyrúbal 
dalšie dvere v chate a tam 
odcudzil televízor. rádiomag
netofón, dalekohfad, alkohol. 
konzervy a zmizol preč. 

Okradol cudzinc• 

Nedobré spomienky na 
pobyt u nás bude maf 46-
roený · turista z Rakúska. 
Tento :sa ubytoval v hoteli 
Karpatia a na parkovisku 
nechal zaparkované svoje 
osobné auto Fiat Panda. Toto 
padlo do oka /už nie po prvý 
krát/ dlhoprstému autiekárovi, 
ktorý už dlhšiu dobu "úraduje" 
pred týmto hotelom. násilne 
sa do neho vlámal a ukradol 
mu autorádio s prehrávačom 
Pioneer. fotoaparát Riccho a 
osobné veci, všetko v 
hodnote za 40 tisíc korún. 

Zlodeji v byte 

Nevítaného návštevníka 
vo svojom byte na Kalištnej 

ulici mala 36-ročná majitefka . 
Túto v jej neprítomnosti 
navštívil neznámy hosf. ktorý 
tam vošiel bez známok 
násilia /dcéra stratila kfúee 
od bytu/ a odcudzil počítač 
DTK s monitorom. zlatú 
retiazku a náramok, rádio 
magnetofón, 1500 korún a 
bez stopy sa z bytu vyparil. 

Vyraboval búdku 

Aj ked v našej mestskej 
časti nie je telefónnych 
búdok nazvyš, aj tie, ktoré 
máme. si niektorí občania 
nevedia chránif. Skôr naopak. 
neznámy vandal na ulici J. 
Jonáša tam telefónnu búdku 
úmyselne poškodil, potom 
vyraboval pokladničku. z 
ktorej ukradol 1940 korún. 
Vôbec ho nezaujímalo. že 
niekto bude nutne potreboval 
po jeho návšteve telefón. 

Zubat6 to nebola. 

Na poslednú rozlúčku so 
svojim príbuzným prišiel do 
urnového hája v krematóriu 
55 -ročný obean. Na par
kovisku nechal svoje osobné 
auto Fiat tipo. Ked sa k nemu 
vrátil po skončení kremač 
ného obradu. zistil, že vo 
vozidle mal nevítanú náv-

števu. No zubatá to určite 
nebola, ale zlodej, ktorý mu 
na zadných dverách rozbil 
sklo a z auta ukradol kufrík, v 
ktorom mal osobné doklady, 
firemné peeiatky Echo s 
pisomnosfami, 5000 korún v 
hotovosti, a dúfajúc v 
nesmrtefný život sa vyparil 
pree. 

Straky v aut6ch 

Aj ked je pred nam1 Jar, 
čas únavy autiekári ne
poznajú. Presvedeil sa o tom 
38-ročný majiter osobného 
auta Favorit z ulice P. Horova. 
Zlodej mu z neho ukradol 
autorádio Blaupunkt s pre
hrávačom. jeden pár 
zjazdových lyží Kästle s 
viazaním a lyžiarske topánky 
Koflach. Nevedno ei sa 
chystá na lyžovačku, ale 
krádežou mu spôsobil škodu 
za 15 tisic korún. Podobnú 
návštevu vo svojom vozidle 
Favorit mal na ulici J. Jonáša 
další majiter. ktorý sa musel 
rozlúeif s autorádiom Pioneer 
s prehrávaeom v hodnote 
6200 korún. Kedže autičkári 
na spomínaných uliciach už 
dlhšiu dobu "úradujú", aby 
sme im klepli po prstoch. 
stači s i ich bližšie všimnút a 
zavolal policajné číslo 158. 

-.tP-
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J•rn6 osmička 

Už druhý ročnák bežeckých 
pretekov JARNÁ OSMIČKA 
pripravili organizátori na 8 km trati 
medzi Devínskou Novou Vsou a 
Devínom v nedelu 14. marca. 

Za pekného počasia 
početného záujmu divákov 
At~rtovaJo 120 detí základných 
Ako!, 74 mužov a 11 žien. 

VÝSLEDKY DETI 

l - 4 ročnikJ zi - 800 m 
1. Róbert BACHRATÝ 2.36 min 
2· Jaroslav KOLJMAR 2 37 
3· Marián KALMAN 2 40 
1. Martina RUlOVJCovA 2.39 min 

~· Andrea SUCHOVSKÁ 2.41 s-Katka BUčURICOVÁ 2.43 
e ročnlkJ zi 

~~•lltcl - 2000 m 
2 ~ter HROMADA 7.58 min 
3. arek BENCO 8.01 
dj~~ek KOLJMAR 8.03 
1. Adel•t6 - 1500 m 
2. Pau~ %0130VJAKOVA 6.11 min 
3. Ka a UNKOVA 7.54 
7_

8 
tka PREISINGEROVÁ 7.55 
ročnlkJ zi 

chl•pcl - 2000 m 
1. Pavol LEDNÁR 6.59 min 
2. Adam SÝKORA 7.13 
3. Alexander STANZEL 7.16 
dievč•tá - 1500 m 
1. Martina VAVRIKOVÁ 
dospeli - 8 km 
kategória muži 
1. ladislav JASKO 
2. ladislav FINDL 
3. Peter SLAMA 
k•tegórl• •tlétov 
1. Róbert SADEK 25.25 min 
2. IVAN JONASEK 26.04 
3. Erik MIKU$ 26.16 
k•tegórl• veteránov 
1. Jozef MúCKA 26.50 min 
2. Jozef KRCMAR 28.56 
3. Peter BENCO 29.05 
m•istrovstvá DNV 
1. Ladislav JASKO 26.31 min 
2. Jozef SLNEK 28.58 
3. Milan FRAŇO 33.35 
i en, 
1. Anna BALOGOVÁ 29.17 min 
2. Andrea BERESOVÁ 30.20 

18. KOLO 
iKPP "A" - DNV "A" 10:8 
Body za ONV "A" 
ČERMÁK - 3 
DUFEK - 2 
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KAVECKÝ -1 
MATULA - 1 
štvorhra: KAVECKÝ - MATULA 

DNV "B" - SPOJE "B" 10:7 
Body za ONV "B" 
WURFEL - 3 
BARTOŇ - 3 
CUKAN - 2 
štvorhra: BARTOŇ - SODOMA 

CUKAN - WURFEL 

19. KOLO 
DNV "A" 
STAVBY "A" 8:8 
Body za ONV "A" . 
MATULA - 3 
DUFEK - 2 
ČERMÁK -2 

POZEMNÉ 

Petržalke Majstrovstvá Bratislavy 

družstiev starCích žiakov. 

VisledklF Réillo dr11ishro• 

STRELEC ONV -Doprastav "A" 2.5:2 .5 

Doprastav "8" - STRELEC ONV 1:4 

Faust "B" - STRELEC ONV 2:3 

STRELEC ONV - Dunaj KZP 0 .5:4.5 

Dubravka - STRELEC ONV 2:3 

Ko11o611é porodie• 

1. KZP Dunaj 20 

KAVECKY' - 1 
štvorhra: MATULA - DUFEK 

l. TRIEDA 
18. KOLO 
DNV •c• - BANKA 10:2 
Body za ONV "C" 
CUKAN - 2 
POPELLÁR - 2 
VJLUDA - 2 
BEATA - 2 
štvorhra: VJLUDA - BERTA 

POPELLAR - KOSORIN 

Body za ONV "B" 
POPELLAR 
BER TA 

2. Doprastav "A" 

3.-STRELEC-DNV 

4. Faust "A" 

5. DUbravka 

6. Doprastav "B" 

7 . Faust "B" 

O oispecll •• zosloiiilh 

JURCAKOVÁ Níkoleta 

LOBODAS Andrej 

VERNER Róbert 

HORVÁTH Karol 

LONGAUER Matej 

19 

18.5 

18 

15 

8 ,5 

5 

5 ~ 
4 

3.5 

3 

3 

of 

.; 



INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta <ponúka, 

hrad á> 
04 - Služby !ponúka. hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj l 
07 - Rozličné 

• Kúpim bicykel pre 5 roč
ného chlapca. Tel.: 775 800. 

ft Napínací drôt priem. 3 mm 
ll. tr. do vinohradov a na 
oplotenie predám. lnf. v 
priemysle na lstrijskej ul. 

• Predám detskú postiefku 
Kombi po 1 diefati, ako nová, 
2.600 sk. Tel.: 779 848 

ft Predám lacno zahraničnú 
detskú stoličku, podložku na 
prebafovanie bábätka. detské 
chodítko. detský kočík. 

Predám kotúčový magne
tofón B 730. 

Kto daruje, alebo lacno 
predá pekný kočík. 

Tel.: 776 393 

ft Predám: 
1 sada riadenia - /gufové ča
PY + spojovačky/ 
1 gurový čap 
2 predné tlmiče pérovania 
1 pár rozvodové kolesá 
4 brzdové platničky 
3 olejový filter 
1 spojkové ložisko - 1360 
1 membrána AC pumpy 
i indukčná cievka 
tesnenia na motor + seme
ringy na kfukovku a prevo
dovku tesniace gumičky na 
kotúčové brzdy 1 sada 

Tel.: 778 471 

navštívte 
obchod a služby 

DE E 
8 rámiky na 

obrázky 
8 stojany na kvety 
• garniže 
8zrkadlá 

tH•••••a~•·•t•••~<?~·~~•·•~··~~·.,.~ ••••••] 
ft DENOVA. miestny podnik, 
Hradištná 39, 843 10 Bratislava 
od 1. apríla 1993 príjme 10 žien -
brigádničiek, na údržbu zelena v 
Dev. Novej Vsi. 

• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 
ft Firma ARCHITEKT pro
jektuje všetky druhy stavieb. 
Tel.:775 539 

• Brúsim odborne korčule. 
Garáž, Kalištná 7, sobota
nedefa 16.00 

- 18.00 alebo tel.: 
776 973 

ft Vykonávam čalunícke 
práce. Tel.: 778 711, 763 
&GS! 

...... Oprava a šitie odev~ 
šitie pánskych nohavíc. 
Tel.: 778 353 lstrijská 11. 

....... -
Rýchla nákladná doprava 

SENDY TRANS 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

ft Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 

07/777 095. 
• TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

~\JI!lll) 
požičovňa 

videokaziet 

ul. l mája 2 

Po-So: 16.00 -20.00 

firma LU~AS 
prijme krajčírky 

na prácu v dielni 

Hláste sa na 
Pieskovcovej 32 

u p. BEDNÁROVEJ 
alebo tel.: 775 330 

• Mladí manželia hfadajú 
súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. Tel.: 

0706/2612 
ft Kúpim byt alebo dom v 
Bratislave. Tel.: 841 623 
ft Vezmem miestnosf do 
prenájmu. Tel.: 775 373 

6 

detské, dámske, pánske 

l 
objednajte: tel.: 178 475 

m 

Pon 

• Predám -detskú stoličku po jednom diefati 
-stolíky zo spálne Sekony /slonová 
ko sf/ 

-linoleum /slovakryl/ 4 m a 3 m 
-koberec /3 roky používaný/ m 

• dámsku esku s prehadzovačom 
za pánsky bicykel /funkčný/ 

Volaf večer: 19.30 
- 22.00 hod. 

na č. tel.: 77 96 04. 

ft Vymením 3-izb. št. byt v 
DNV. za dva byty. Dohoda 
možná. Tel.: 071778 475. 
Po-Pia od 15 - 18.30 hod. 

8 Predám 4-izbový 
družstevný byt v ONV 

Tel.: 214 

e Predám záhradu. Tel.: 
243 895. 

1 

CETE PREDÍSŤ JAR!'JEJ ÚNAVE? 
H ponúkame Varn 

BARLEY POWER™ 
rtná prirodzená zelená potrava pomáha 

vy'rovnávaní zložitých životných pr.oce~ov. 
vo a liečení prirodzenou cestou .. Mmera~ne 

.t m•·ny vláknina. chlorofyl. ammokysehny 
Vl a · t Td zdravotný stav pri alergii. astm~ .. ar n l. e. 

·· žalúdočných vredoch. gastntede. dl~
rte~z~~glykémii. chorobách ďasien. zlepšuJe 

y mlernuJe toxické vplyvy chemoterapie. le. z 

JACIE A INFORMÁCIE: ft 776 540 

DISTRIBÚCIA POVOLENÁ ROZHODNUTIM MZ SR 

PRESSKAM s.r.o. 
Vápenka 4 

841 07 Bratislava 

ll 
111 

111 

111 

111 

ll 
fax: 07/776 43211 

sortiment detských. 
a pánskych odevov 
šperky 

hraek:v 
spotrebný tovar 

a šitie odevov 

LACNO A KVALITNE 

KDE? 

l. Bukovčana 6 

Devínska Nová Ves 

Denne od 14.00 -19.00 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika. teraristika 
• Drobné zvieratá. exotické vtáctvo 
• Chovaterské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá. vitamínové a veterinárne 
prípravky 

e RYBÁRSKE POTREBY 

REX 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.oo_12.oo 

ft778 475 



ll 

Vzájomné pôsobenie rastlin 
V pestovatefskej praxi je 

dávno známe, že niektoré 
rastliny na seba priaznivo 
vplývajú, iné zase naopak, 
brzdia rast a rozvoj svojich 
susedov. Skúmaním vzájom
ného pôsobenia rastlín sa v 
dvadsiatych rokoch nášho 
storotia zatal zaoberaf ne
mecký botanik H. Molisch. 
Odhalil celý systém zákoni 
tostí vzájomného ovplyvňo 
vania sa rastlín. 

Sútasné úsilie o ochranu 
životného prostredia, upriamili 
pozornosf na využívanie zís
kaných poznatkov spomenu
tého systému nových biolo
gických pestovatefských me
tód. Prax postupne potvrdila, 
že ulatňovanie kombinova
ného pestovania rastlín pri
náša v porovnaní s pesto
vaním nohokultúr overa lepšie 
výsledky. 

Zameriame sa len na štyri 
plodiny, ktoré nás, ako 
drobnopestovatefov, najviac 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

trápia pri zbere úrody pre ich 
zníženú kvalitu a tým i vý 
nosy. Budeme sa zaobera{ 
cibufou a pórom /prítiny 
zhoršenej kvality týchto 
dvoch plodín sme uviedli v 
Devexe t. 4 , 19. februára t.r. 
na poslednej strane/. Medzi 
tasom sa ukázala potreba 
zaoberaf sa tervivosfou 
petržlenu a mrkvy, prípadne aj 
ich hnilobou. 

Cibura: 
Vhodné plodiny v kombi

nácii s cibufou - cvikla. ta
kanka šalátová, jahody, 
mrkva, kôpor, reďkovka sa
turejka, rajtiaky, šalát. 
uhorky, ak chceme odpudif 
kvetárku cibufovú, striedame 
na hriadke rad cibule a 
mrkvy; cvikly, prípadne 1 - 2 
korene rajtiakov; petržlen 
zase priaznivo vplýva na 
lahodnejšiu chuf cibule; cibufa 
podobne ako cesnak a pór 
odpudzujú myši a slimáky. 

-

Nevhodná kombinácia s 
ci -burou je fazura. hrach. hlú
bovinya rebarbora. 

P6r: 
Yb.2d.n.é plodiny '" tierny 

koreň, takanka štrbáková, 
jahody, hlúboviny, šalát, raj 
tiaky; s mrkvou sa navzájom 
chránia pred kvetárkou cibu
fovou a vrtivkou mrkvovou. 

Nevhodná kombinácia s 
pórom je cvikla, hrach, fazura 
a zeler. 

Mrkva: 
Vhodná kombinácia plodín 

- takanka štrbáková, tierny 
koreň, hrach, pažítka, pór, 
reďkovka, rozmarín, šalvia; 
kôpor medzi radmi mrkvy 
výrazne podporuje jej rast a 
odpudzuje škodcov; cibufa a 
cesnak odpudzujú vrtívku 
mrkvovú; aj rajtiaky ako 
susedná plodina zabraňujú 
tervivosti mrkvy a opaene -
mrkva má ochranný vplyv na 

Vodorovne: 
Al Štvrt6 časf tajničky. -
chem. znatka molybdénu 

Vysmädnutí, poblúd~ní 
pútnici idú SO SVOJOU 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
karavánou po púšti. Zrazu tí 
vpredu zbadajú oázu, pri nej 
studňu, a tak od radosti 
zvolajú: - Voda! Voda! Zo 
studne zrazu vystrtil hlavu 
ternotko a pála sa: - Kde? 

• 
Helenka sa vrátila zo 

školy celá uplakaná a 
oznamovala: - V škole nás 
otkovali. - Proti tomu? -
Proti našej vôli. 

• Povedz, Hanka. vydala by 
si sa za idola len preto, že 
má krásne auto? - Ja neviem. 
tvoja ponuka prišla tak 
neotakávane .. .! 

• 
-Ked budeš mojím manželom. 
podelíš sa so mnou o všetky 
svoje starosti? - Ja žiadne 
nemám. - Neboj sa, ked si ma 

Objednávací lístok 

A 

B 
~-+--+-~--~~~~--r--+--+-~--~~ 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

Objednávam pravidelný odber tasopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko <firma>: ··---·-- -·------·---··--·-------------·-·-- ----·------- ·-- -·-----··-- ··-· -------·-···-···-·· 
Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylo&feme troch predpetitefov o za~ínBvé ceny. 

CA!na jedného čísla: 2,50 Kčs 

Atvrfročné pre~latné 16 Kčs 

..... PSČ 

podpis lpečiatkal predplatitea 

rajtiaky. Nevhodná korn . 
nácia je mrkva s mätou P~ 1 -
pornou. le. 

Petržlen: 
. Vhodné plodiny - cibure 
Jahody, mak, reďkovka; re· • 
tiaky, ako susedná plodit 
zabraňujú eervivosti petrtle~ 
nu. Ako nevhodná kombinác· 
j~ petržlen s hláv~ovým ä~~ 
lalom. O zakladam bioko111~ 
postu si povieme v niektor0111 
septembrovom tísle "Devexu• 
a to s ohfadom na tú sku. 
totnosf, že pre zakladanie 
tohoto vzácneho substrátu • 
podkladu - základu - ie na· 
vhodnejšie jesenné obdobi~
Zatiaf budeme všetky orga~ 
nické hmoty zo záhradky 8 
odpady z kuchyne zhro. 
maždovaf v niektorom kúte 
záhradky, aby sme mali do
statok organického materiálu 
pre založenie si vefmi vý
znamnej a zdravotne ne
závadnej ve litiny na pe
stovanie zeleniny. l v tomto 
smere nech je nám spro
stredkovatefom "Devex". 

Jozef JURČÁK 

- tretia časf tajničky. 8/ osvieti 
- trbfietal. C/ ŠPZ Karvinej - zlato 
po rusky - gény. D/ Venoval sa 
hre - neskrotené - práve. EJ 
Urobia bolesf - podmienková 
spojka - skaza po tesky. F/ 
Chovanie - výnos z vkladu -
cudzokrajný cicavec. G/ Bytie v 
stredovekej filozofii 
polysacharid v rastlimých 
pletivách ŠPZ Prahy. H/ 
Naniehodník - ret, hovor po 
latinsky. 1/ Prezývka Eisenhauera 

predpíšu daň lev po 
chorvátsky. J/ Angfický šfachtický 
titul - planéta - nevefké. 

Zvisle: 
1/ Prístavné zariadenie - druW 
časf tajničky. 21 Ožiarenie -
lieeivá rastlina. 3/ Slávny 
teskoslovenský futbaista 
vycvitený africký vojak. 4/ 
Záplava po rusky - korálový 
ostrov. 5/ Plody - koniec 
tajničky. 6/ Výrobca drevenéhO 
uhľiB - mesto v býv. ZSSR. 7/ 
Olovená ceruzka vychO
vávatefka. 8/ Vífaz po maďarskY 
- cudzie ženské meno. 9/ Dnll 
škridle, vlnovka - mesto v 
Sudáne. 10/ čaká po teskY • 
babroš po tesky. 111 Chlaptenské 
meno - dal zmo do zeme. 121 
Mastné zeminy -zač•tak 
tajničky. 

POMOCKY: G/ Ens. H/ Oratio. 3/ 
Asker. 9 / Naam. d 
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~ ... a teraz máš šancu! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
či-aeelia 

Podnetov na zamýš 

ranie je neúrekom. Zvy
čajne ich čítajú tí. ktorí 
sa vedia zorientovať aj 
bez návodov. Zazlievať 

im možno však neochotu 
orie ntovať tých, čo 

"nemajú čas". nevedia 
nájsť cestu ... 

Viem. každý má tých 
svojich starostí dosť. 

Načo si ešte pridávať. 

Však niekto iný, nech 
niekto druhý .. . Ano. Sme 
takí i onakí . 

"Byť milovaným je 
príjemné. ale nemilovať 
je hotové nešťastie", 
hovorí jedno zrnko 
múdrosti. 

Ten pokoj duše. z 
možnosti dávať skutočne 
nik - nik iný, nik druhý -
nenahradí. 

To však treba zažiť. 
Pokúsiť sa raz. druhý
krát, torkokrát... až 
človek nájde. 

Učiter po rokoch žne 
~vocie svojej práce. A 
t ie roky vôbec neuberajú 
na jej Význame. 

Každý z nás má 
možnosť dávať. 

Nebráňme radosti. 
Ani sebe. 

Váš vydavater. 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

1(1./i.1993 Ročník: 111. Čís lo : '1· Cena: 2,50 Sk 

• Opäf skládka • Nespol'ahlivé Satro • 
Chránené územia ONV • Vel'konočné 
vinšovačky 

Najbližšie ve rejné zasad
nut ie Miestneho zastupi
teistva bude 8.4.1993 od 
8.00 hod. na radnici 
lstrijskä 49 tv sobášnej 
miestnosti/ 

Pozvánka na prvú 
jarnú vychádzku 

Stretneme sa 
V nederu 4.4.93 o 13.30 

hod. v kultúrnej záhrade 
lstrijská 4 . 

Všetci - dospelí i deti. 
ktorí majú radi prírodu a 

záleží im aby bola krásna 
a čistá. 

Prejdeme sa svahmi 
Devínskej Kobyle do De
vína, pozbierame odpadky 
po nedisciplinovaných tu
ristoch a stretneme sa v 
kultúrnom odme v Devíne. 

Tu nás čaká občer

stvenie a deti súťaže o 
ceny. 

Nezabudnite - príďte! 

nájomné 
za hrobové miesta 

Dňa 3. apríla 1993 vy
konajú pracovn1c1 Správy 
cintorína - MARIANUM vybe
ranie nájomného poplatku za 
hrobové miesta cintorína v 
Devínskej Novej Vsi. 

Nájomný poplatok sa 
bude vyberaf v dome smút
ku pri miestnom cintoríne od 
a.·· do 13.00 hod. - obeania. 
ktorí nemajú uhradený tento 
poplatok, nech sa dostavia v 
tento deň do domu smútku. 

Výška poplatku na ob
dobie 10 rokov je 1.045,
Sk: 

Veselé Veľkonočné sviatky, 
vera vody a šibačov, 
pravú jarnú pohodu 
všetkým čitateľom 

praje redakcia 

Prichádza jar a príroda sa pomaly prebúdza. 
Štát n a prírodná rezerváci a Devínska Kobyla, 

jedna z najkrajších prírodných rezervácií na území 
Br a t islavy, je takmer súčasfou nášho sídliska. 

Chráňme s i j u! 
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Miestna rada 18.3.93 
doporučila starostovi po
veri{ vedením !stra centra 
Mgr. JURčfKOVÚ. 

Súčasne ju poverila 
organizova{ hodové 
slávností a predložif návrh 
finančného zabezpečenia 
projektu slávností vo 
výške nákladu do 100 tis. 
Sk. 

• Miestna rada doporu-
čila starostovi požiadal 
riaditerov základných škôl 
o udelenie riaditefského 
vofna na svätodušný pon
delok /31.5.93/. 

• Firma AMSET s.r.o. 
zapožičia mestskej časti 
DNV svetelný informačný 
systém /živé noviny/ na 
jednomesačnú skúšobnú 
prevádzku. Predbežne bu
dú umiestnené na budove 
lstra centra. 

• Od 1.3.93 zastavila 
činnosf Gruzínska reštau
racm pod radnicou. 
Predpokladáme, že koneč
ne budú tieto priestory 
využité nie na "krčmu", ale 
na kultúrno-spoločenské 
účely /múzeum, klubové 
priestory alebo priestory 
prenajímané na spoločen
ské účely firmám, or
ganizáciám súkromným 
osobám/. 

• Miestna rada 25.3.93 
doporučila predložif miest
nemu zastupitefstvu ponu
ky kandidátov verejnej 
sútaže na správu bytového 
a energetického fondu 
mestskej časti DNV z 
firiem C TERM a NO
VOSEL. 

• Uložila tiež prednostovi 
prepracovaf zásady po
skytovania príspevkov 
združeniam pôsobiacim na 
území DNV v zmysle 
pripomienok a vytvorif 
spoločné zásady poskyto
vania príspevkov v súlade 
so znením zákona o spol
čovaní a združovaní 
občanov. 

r 

Rozkopané ulice. chod
níky, zdevastované trávnaté 
plochy, to všetko sú výsledky 
rozkopávky pre káblovú 
televíziu na sídliskách a časti 
starej dediny. Neveríme. že 
jednotlivé trasy majú projekt. 
Sú skutočne vedené podfa 
hesla "kade fahšie .. ." Zároveň 
dávajú tušif ako sa uskutoční 
zasypávanie rýh. Ako sa 
upraví trávnatá plocha. 
Predpokladáme. že tak ako 
doteraz istý podnik zasypal 
ryhy na nových sídliskách, 
bez ladu a skladu, dokonca 
miestami ostali kopce, alebo 
jamy. 

Odpoveď 
na petíciu 

Vo veci petície občanov 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves o zamietnutí plánovanej 
výstavby skládky škváry a 
popolčeka v katastri obce 
Záhorská Bystrica sme sa o 
prešetrenie skutočného stavu 
obrátili na miestne príslušný 
Obvodný úrad životného 
prostredia Bratislava IV. 

Výsledok šetrenia ObÚŽP 
Bratislava IV. ste obdržali 
listom č. OPN0/3910/92/Mš 
zo dňa 13.10.1992. 

Z uvedeného listu vyplýva, 
že na podnet mes~kého 
podniku Odvoz a likvidácia 
odpadu Bratislava sa v 
predmetnej veci konal dňa 
2.4.1992 výber staveniska za 
účasti dotknutých orgánov a 
organizácií. Vzhfadom k tomu, 
že boli vznesené závažné 
pripomienky, ObÚŽP Bratis
lava IV. požadoval vypra
covanie projektovej dokumen
tácie skládky v stupni 
"zadanie stavby", ktorá by 
akceptovala pripomienky. 

@MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVA VES 

Miestna orgamzac1a Mati
ce slovenskej sa Vám ospra
vedlňuje, že ste nevideli celú 
výstavu Z RECEPTOV NA
ŠICH STARÝCH MATERI. 
Chyba sa stala! u nás, 
nerátali sme s takým 
obrovským záujmom o toto 
podujatie. 

Zároveň Vám ďakujeme. 
že ste svojou účasfou ocenili 
našu snahu ukázaf Vám 
bohatosf Slovenskej kuchyne 
a ponúknuf Vám možno 
nových 41 jedál a receptov, 
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Nespoľahlivé 

Najnebezpečnejší úsek 
ich práce len teraz príde. 
Celá trasa ich vykopávok nie 
je vôbec bezpečnostne za
bezpečená. Školáci sú vys
tavení úrazom, ryhy nie sú 
večer vôbec označené. môže 
prísf k nehodám. Nezodpo
vednosf s r.o. SATRO je 
zrejmá. 

Obyvatelia 
HRADIŠTNA zložili 
2400.- Sk do 

sídliska 
poplatok 

konca 

Pretože "zadanie stavby" 
opät neriešilo väčšiu časf 
pripomienok. mestský podnik 
Odvoz a likvidácia odpadu 
Bratislava požiadal o vypra
covanie východiskovej envi
romentálnej štúdie, ktorá by 
posúdila vplyv navrhovanej 
skládky na biotickú zložku s 
osobitným zretefom na prí
pravu vyhlásenia Národného 
parku Záhorie, veterné 
podmienky, začlenenie stavby 
do ostatného terénu. atd. 

Dňa 9.10.1992 bola pre
rokovaná osnova Východis
kovej enviromentálnej štúdie 
pre výstavbu prevádzkových 
objektov skládky škváry a 
popolčeka za účasti všetkých 
dotknutých orgánov a orga
nizácií. Prerokovania osnovy 
štúdie sa zúčastnili aj 
zástupcovia mestskej časti 
Devínska Nová Ves a za 
petičný výbor pán František 
Granec. 

Investor navrhovanej 
stavby skládky je povinný 
predložif na Obvodný úrad 
životného prostredia Bratis
lava IV. návrh na umiestnenie 
stavby, ktorý je vypracovaný 
pod fa zákona č. 17/1992 Zb. 

ktoré boli na našich stoloch a 
ktoré Vám iste spestria Vašu 
kuchyňu. Skutočne sa nedalo 
pripravit 100 porcií zelníkov, 
báb, alebo 100 porcií rôznych 
šalátov a iných maškŕt. Minuli 
by sme hádam i 300 porcií a 
receptov i dva krát tofko! 
Lebo niektoré si zobrali 
recepty i pre známych a 
rodinu, ba niektoré panie si i 
recepty opisovali. 

Po 16,00 hod. však už 
nikto nemal šancu výstavku 
vidief. bola rozobraná. Mohol 
len obdivovaf výšivky pani 
Sliackej, Grancovej, Kadle
covej, Rehákovej a Šubínovej. 
To bola tiež krása, ved 
mnohé si povzdychli, že by to 

decembra 1992 a v 
1993, a zástupcovia s 
SATRO, v zastúpení 
Kadúcha prisfúbili v bloku • 
uskutočni{ rozvod /prívod 
hotový od decembra 19 
do konca decembra 1992 
potom postupne až do 
týždňa t.r.!? 

Bez ohradu na 
skutočnosti. je potrebné, 
sa tento moderný ko 
kačný prvok pre 
obyvateľov dostal 
kultúrnejšie 
bezpečením 

a prírody. 

o životnom prostredí. 
Ako vyplýva z rok 

zo dňa 13.1.1993 k d 
financovaní a vyp 
štúdie ElA medzi 
sovanými stranami, t 
gistrátom a OLO 
nedošlo. Ďalšie 
umiestnení stavby 
pokračovaf po vyp 
štúdie a zapracovaní 
výsledkov do dokumentá 
stavby. 

Ďalej Vám oznamujeme, 
konaf v tejto veci je ko 
petentný miestne p 
Obvodný úrad z1vo 
prostredia Bratislava IV. 

Súčasne prosíme o 
vedlnenie, že Vám 
vedáme až teraz, 
objasnenie súvislostí 
žiadalo dlhší čas. 

S pozdravom 

Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej 
republiky 
812 35 Bratislava. 
Hlboká 2 

Ing. Elemír Galovič, CSc. 
poverený riadením odboru 
odpadového hosp 

nedokázali, hoci na uú<>HOVKI 

predávali krásne 
vyšívanie. Pletenie 
malo tiež mnoho 
tefov a hoci sa pán G 
akciu dobre pripravil 
máhala mu i babka/, 
minul všetko prútie. 

Matica slovenská 
ubezpečuje touto c 
všetkých, že vo vefmi 
kom čase rozmnoží 
pripraví novú aktivitu a 
i lepšie pripraví na Váš 
ujem. Termín a čas 
vopred oznámime 
kach DEVEXu. 

ka od a u za h 
Vážení občania, 
. keď sa zdá, že sa vo 

aJ zabránenia nelegálnej 
a popolčeka blízo 
obce nič nerieši, 

Vás týmto, že 
vo svojom úsilí 

čo najskôr tento 
dorieš if. 

poslednom rokovaní s 
primátorom Kresán

dostal ubezpečenie 
odpoved na in-

orn1~11::t'li'u, ktorú Vám v plnom 
zverejňujem: 

František Granec 
poslanec MsZ 

Bratislava 
Vážený pán poslanec. 
v súvislosti s Vašou in

zo dňa 18. 2. 

lurnai . ... snapseri 
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č. 

v sobotu 24.4.1993 
v reštaurácii R & F 

vidácia odpadu a.s. Bra
tislava. 

Úrad životného prostredia 
hl. mesta SR Bratislavy k 
vydaniu územného rozhod
nutia k uvedenej stavbe 
skládky požadoval od OLO 
a.s. predloži( podfa zák. č. 
17/1990 Zb. a zák. 262/1992 
Zb. enviromentálnu štúdiu. 
ktorá by posúdila vplyv 

uvedenej stavby na životné 
prostredie. 

Zástupcovia OLO, a.s. si 
na základe tohoto objednali u 
Dr. Kozovej vypracovanie 
návrhu osnovy uvedenej 
enviromentálnej štúdie, ktorý 
bol schválený zainteresova
nými na stretnutí dňa 9. 10. 
1992. 

Podfa informácie pred
sedu predstavenstva OLO 
a.s. však už k objednaniu 

vypracovania východiskovej 
enviromentálnej štúdii u Dr . 
Kozovej nedošlo. 

Uvedomujem si možné ne
gatívne vplyvy na jednotlivé 
zložky životného prostredia 
takejto stavby. Práve preto 
musia byf vyhodnotené a 
posúdené len na základe 
odbornej štúdie. 

Stotožňujem sa s Vaším 

názorom. že len po pres
kúmaní a vyhodnotení takejto 
štúdie je mozne zaujaf 
jednoznačné stanovisko k 
umiestneniu skládky. Preto 
som toto stanovisko tlmočil aj 
predsedovi OLO a.s. na 
mimoriadnom valnom zhro
maždení akciovej spoločnosti, 
ktoré sa konalo 16. 3. 1993. 

S pozdravom 

Peter Kresánek 

od budúceho týždňa 
uverejňovať na pokračovanie 
príbeh o Jozefíne, dcéry krčmärovej 
dcéry pod názvom 

ulici M. Marečka. ktorý ho tam mal 
uložený v kočíkarni na prízemí. A 
napokon pivnicu 56-ročného 
občana na ulici J. Alexyho si 
zobral na mušku ďalší zlodej a 
ukradol mu dve kolesá na Ladu 
1300. olejový filter, 2 litre fridexu 
a prevodového oleja a 4 litre 
motorového oleja. Potom bez 
stopy zmizol preč. Ako zabránif. 
aby sa tieto krádeže 
nerozširovali? Zamykať vchody, 
pivnice, všetky priestory. kde 
máme uskladnené veci a všímaf si 
pohyb cudzích osôb vo svojom 
bydlisku, hlavne tmavšej pleti. 

Autičkári úradovali 
Na ulici J. Poničana zapar

koval svoj Favorit tmavošedej 
farby 59-ročný majitef. Bol však 
nemilo prekvapený. keď na druhý 
deň k nemu priešiel a zistil, že 
auto dostalo nohy. Neznámy 
autičkár sa do neho vlámal a 
odišiel na neznáme miesto. Ďalší 
autičkár asi chcel vedief či je 
pekný a preto sa chcel pozrief do 
zrkadla a spýtaf sa ho, kto je 
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Jozefína z Devínskej 
najkrajší. Preto sa na ulici Pod 
lipovým vlámal do osobného auta 
Favorit. ktoré tam zaparkoval 61-
ročný majitel a odcudzil z neho 
spätné zrkadlo. 

"Chatári" neoddychovali 
Záhradkári v zime oddy

chovali. no čas oddychu zlodeji 
nepoznajú v žiadnom ročnom 
období. Zistil to 46-ročný majitel 
chatky Na hriadkách, ktorému 
zlodeji vylomili balkónové dvere a 
odcudzili kožušinovú čiapku a 
trištvrfový kožuch. Podobnú 
návštevu v tejto oblasti mala i 57-
ročná žena. ktorej rozbili okno na 
chatke a ukradli rôznu keramiku a 
ďalekohfad. 

KJepli im po prstoch 
Policajti si posvietili na 4-

lístok 19-22-ročných mladíkov, 
ktorí o jednej hodine po polnoci sa 
pohybovali v chatovej oblasti 
Vápenka. A keď u nich našli rôzne 
veci pochádzajúce z chát, vedeli s 
kým majú tú česf a preto ich 
predviedli na policajný útvar. kde 
sa ku vlámaniam priznali. 

-.JP-

Verím, že pracovmc1 z 
vedenia a.s. OLO si v plnej 
miere uvedomia svoj proti
zákonný úmysel a vzdajú sa 
myšlienky tejto ekologicky 
závadnej výstavby skládky 
škváry a popolčeka. 

V odpovedi Ministerstva 
životného prostredia je 
zrejmá skutočnost že miesto 
pôvodne vytypovanej skládky 
je na rozhraní vzácnych 
prírodných úkazov a zasahuje 
primárne i do historických 
nálezov z doby !aténskej. 

Vážení občania. ďakujem 
Vám týmto všetkým, čo ma 
zastavujete na uliciach a 
informujete sa o výsledkoch a 
všetkom čo súvisí s čistotou 
ovzdušia a zdravého bývania 
v našej Mestskej časti. Vaše 
slová sú mi povzbudením do 
vyriešenia tejto otázky . 

Váš poslanec 
F. Granec 

Mestské veliterstvo polície 
v Bratislave sa na občanov 
obracia so žiadosfou o 
pomoc pri pátraní po Jozefovi 
ŠARKt5ZYM, nar. 25.6.1974, 
prihláseného k trvalému by
dlisku na Mlynskej ulici č. 7 v 
Devínskej Novej Vsi. V mieste 
svojho bydliska sa však 
nezdržiava a jeho terajší 
pobyt nie je známy. Na 
menovaného súd príkaz 
na dodanie do výkonu trestu. 

Jozef šarkozy je 165 cm 
vysoký, má zavalitú postavu. 
čierne dlhé vlasy, česané 

vpredu na stranu. 
Akékorvek informácie o 

pobyte a pohybe hfadaného 
môžu občania oznámif na 
najbližší policajný útvar alebo 
číslo telefónu 158. 



70. rokov: 
Jozefína KOSTOLANSKÁ 
Ing. Anton ZACEK 
Terézia SLOBODOVÁ 

80. rokov: 
Irma Klementína RUŽOVIČOVÁ 
Pavel RÁC 

Y klube 
dÔCbOdCOY 

oslávili narodeniny 
Helena GOLEMBIOVSKÁ 
Zuzana RUNÁKOVÁ 
Fridrich MARTANOVIČ 

blahoželáme 

Za dlhoročnú 
prácu 

Na obvodnej konferen
cii Slovenského červeného 
kríža Bratislava IV., ktorá 
bola prípravou na ustano
vujúci zjazd Slovenského 
červeného kríža /bude 
8 .-9. mája 1993 v Pre
šove/ prevzala pa11i 

Mária HANYOVÁ 
striebornú čestnú plaketu 
SCK za dlhoročnú prácu v 

hnutí červeného kríža. 

Blahoželáme. r 

Je smutné 
že ešte aj na cintorín, 

miesto odpočinku našich 
najbližších, chodia občania so 

Rilrodný 
Našu Mestskú časf čoskoro 

navštívia poprední umelci SND. 
opery SND a predstavitelia iných 
umeleckých žánrov. Prídu k nám 
pri príležitosti orpanizovania 
zbierky na NÁRODNY POKLAD 
SKLOVENSKA. Túto akciu pri
pravine so Štátnou Slovenskou 

Devínska Nová Ves 
•~+ .... iJ~~A u 

APRrL. "1 9 9.3 

KA2oQ PREHETANIE VIDEO FII..MOV KNI2NICA 
UJrnOK PRAVIDEl-N~ PROGRAMY PRE DE'Tl -11.""-17."' 

KA2oQ KURZ SI'TlA /MO~N~ PRIHI..ÄSKW lJCEB~ 
UJrnOK PRE c:t...ENOV KURZU 17."'-"E."" 

KA2oQ OTVOREN.( CITÄREf.3 A HERf.IJA. DENNB KNI2NICA 
~ TL.AC. CASOPIS~ VIDEOKAZETY -11."'-"9.00 

NaB:A "1 • .JARNÄ VYCHÄDZKA lstrjjsM 4 
4!.1.9.3 PREDNÄSKA OD&ORNf'KA. S01'A~ DETI 13:'" 

SlRfDA VIAZANIE KOR&ÄCOV A MAt:..OVANIE lstrjjsM 
"M.9.3 VEt:..KONOCNt;iCH VA.JrCoK 15.00-18.00 

NaB:A VEt:..KONOCNÄ ZÄ&AVA ..ni<A SALA 
11/.1.9.3 18.00-24.00 

PONOCLOK SCENICKÄ KOMPOZrCIA o A. &ERNO- ..ni<A SALA 
"E/.1.9.3 I..ÄKOVI úč:inkujú: l. RAPAICOVÄ. .J. 'lJ.'"-13.00 

SARVAS. A INr 

NaB:A HVIEZDICOVt;i POCHOD NA DEVrN Ktll~RJA 
2.5/.1.93 "'157. Vt;iROCIE STOROVCOV ZfiWNJA 

13."" 
PONOCLOK Kl-U& ZDRAV~HD ~IVOTA lstr~á 6 

26.4.9.3 PREDNÄSKA S &ESEDOU 17."' 

PIAlOK OISK01"~KA PRE Ml-ADÝCH ..ni<A SALA 
~.4.9.3 ZÄ&AVA PRI REPRODUKOVANEJ HUD&E "E.""-4.00 

TEl-EFON DO "IC" - 775 "190 

psami, bez vodítok a dovolia 
im lozif. hrabaf a špinif 
upravené hroby. 

Je to skutočne smutné. 
mh 

R11iž11ica 
lstracentrum 
lstrijská 6 

čitáreň 
pre deti 

ponúka 

predovšetkým 

pondelok: 15.00 - 18.00 
utorok: 10.00 - 13.00 
streda: 15.00 - 18.00 
piatok: 15.00 - 18.00 

Tiež premietanie video
kaziet - detské animované 
filmy a rozprávky. 

Knižnica ponúka 500 
nových titulov. 

poklad tsloven~ku 
bankou. Miestnym úradom a inými 
spolkami z obce ... 

Akýkolvek dar na poklad bude 
zároveň vstupenkou na toto 
kultúrne podujatie. A vyäšia 
čiastka ako 100,- Sk bude 
odmenená plaketou-medailou Ma
tice slovenskej. 
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Verime. že sa všetci 
zúčastnia tohto podujatia, kde im 
v hodnotnom kultúrnom programe 
predstavíme umelcov a inter
pretov. 

Vaša Matica. 

Neza6uďnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
2.4. - Zita, 3.4 - Richard 
4.4. - Izidor, 5.4. - Miro~ 
slava, 8.4. - Irena, 7.4. _ 
Zoltán. 8.4. - Albert. 8.4. _ 
Milena, 10.4. - Igor, 11.4. _ 
verkonočná neder.. 12.4. -
verkonočnj pondelok. 13.4. 
- Aleš. 14.4. - Justína, 15 4 
- Fedor. 18.4. - Dan• 
Danica. ' 

blahoželáme 

Celovečerné 

predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19.'5 

hod., v nederu o 17.'5 a 19.'• 
hod. 

3. -4.4. SAM DOMA 2 
STRATENÝ V NEW 
YORKU USA MP 

č. v. 
Malý Kevin /Maucalay 
Culkin/ vo vornom pokračo

vaní v prázninovom dobro
družstve. 

8.4. BUMERANG 
USA MN ~v. 

Eddie Murphy v úspešnej 
film. komédii. 

10.-11.4. PEVNOSt STRACHU 
USA MP12 č.v. 

Jean Claude Van Damme a 
Dolph Lundgren v hlavných 
úlohách tohoto akčného 
filmu, ktorý je vraj lepší 
ako "ROBOCOP", alebo 
"TERMINÁTOR". 

Mládežnícke 
predstavenia: 
v sobotu o 17.'5 hod. 

3.4. SAM DOMA 2. -
STRATENÝ V NEW 
YORKU USA č.v. 

10.4. PEVNOSt STRACHU 
USA č . v. 

Detské predstavenia: 
v nederu o 15.'5 hod. 

4.4. VRABCIAK VILKO 
MAO. s.v. 

11.4. TRI ROZPRAVKY 
SNŠ s.v. 

POZNÁMKA: s.t.. č.t. . 
titulky, s.v .. č.v. - dabing. V 
rámci zvýšeného vstup
ného platí miesto vyzna
čené na vstupenke! 

Tel.: 775 104 

cfiránené územia DNV 
Hodnotn.á zele.ň. . 

V DevínskeJ NoveJ Vs1 sa 
hádza najmä v časti 

nac neJ· rodinnou zástavbou. 
tvore .. d' · 

1• šf hodno tene Je ~nee su: 
Zv ~ m 6 apríla - lipa 2 ks 
1 na · · 
·160 a ao cm/ . 

amätník l. sv. voJny - ta-
2· p 3 k mariška s 

lipa /0 40 cm/ 

3. dvor kultúrne.ho strediska l 
lstrijská ul./- hpa ~ ks 0 70 
cm. vŕba 50 _cm. t1s. 

4 dvor lstrijska 6 - tuJa 
·/výška cca 1~ cm/ 

5 križovatka uhc Na vy
hliadke a lstrijská - pagaš
tan konský 

2 ks / 0 50 cm/ 
e. skupina toporov okolo 
rybníka a na svahu nad 
ihriskom. 

Historické objekty 
1. kúria - lstrijská ulica 49 

Objekt je situovaný v 
centrálnej časti dediny. Kúria 
predstavuje príklad regionál
nej zemianskej architektúry, 
ktorá z výtvarnej stránky nie 
je nositerom významnejších 
umelecko-historických hod
nôt. Hmotový vyvm jadra 
budovy možno položif cca do 
polovice 17. st. Clenenie 
fasády patrí do obdobia 
elektrických pseudoslohových 
úprav konca 19. st. a začiatku 

20. st . Južná prístavba 
vznikla zrejme už v dobe po l. 
sv. vojne. Budova svojou 
východnou a južnou frontou 
je situovaná priamo do ulice. 
severná a západná fronta je 
obklopená dvorom a malými 

záhradnými plôškami. 
Kúria je chránená podra 

Zákona č. 27/87 Zb. SNR o 
štátnej pamiatkovej starostli
vosti a zapísaná do zoznamu 
nehnuterných kultúrnych . pa
miatok pod číslom BA 
N/693. 

Nachádza sa na par
celách č. 1614, 1615 s 
celkovou výmerou 638 m2, 
podra výpisu s EN k r. 1989 
je vlastníkom Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Brati
slava - užívater MC DNV. 

2. Kostol Ducha Svätého 
Osídlenie DNV siaha do 

dávnej minulosti. bolo tu 
sídlisko latensko a rímsko
barbarské, ďalej sídlisko a 
pohrebisko slovansko-avar
ské ako aj slovanské nálezy 

z doby verkomoravskej a z 
10. -12. storočia. Obec vznik
la v 13. storočí, listinne je 
doložená z roku 1435. Cir
kevne bola v 16. a 17. storočí 
filiálkou devínskej farnosti. 

Kostol bol pôvodne rene
sančný, postavený koncom 
14. st. na starších stredo
vekých základoch, v po
slednej štvrtine 18. st. bol 
barokovo upravený. Je to 
jednoloďový · sakrálny objekt. 

Okolie kostola bolo oddávna 
dôstojne upravované. Svedčia 
o tom viaceré stromy /lipy/, 
ktoré architektúru kostola 
lemujú i sakrálne plastiky, 
ktoré toto prostredie dotvá
rajú. 

Objekt je chránený Záko
nom č. 27/87 Zb. o SPS pod 
číslom BA-N/354/z. Nachá
dza sa na parcelách č . 1 a 4 
s celkovou výmerou 8 371 
m2 a je vo vlastníctve 
Rímsko-katolíckej cirkvi. 

3 .. Cintorín Devínska Nová 
Ves - Hradištná ul. 
Solitérnu kontinuitu na 

území dnešnej obce dokla
dajú početné archeologické 
nálezy, menovite sídlisko z 
neolitickej doby, pohrebisko 
zo staršej doby bronzovej. 
Medzi najcennejšie archeo
logické objavy na tomto 
území však patrí Slovenské 
pohrebisko darované zo 7. a 
8. storočia. 

Cintorín s kostolom je na 
mierne vyvýšenom mieste 
obce. Na ploche cintorína sú 
sporadicky vysádzané stálo
zelené dreviny typické pre 
zeleň cintorínov. Celá plocha 
je zatrávnená a starostlivo 
udržiavaná. 

Ako historicky cennú 
lokalitu ju treba chránif ako 
jednotný celok. Nachádza sa 
na parcelách č. 2, 3 s 
celkovou výmerou 1 ha 4754 
m2. 

-ak-
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Na Majstrovstvách Brati
slavy dorastencov štartovalo 18 
hráčov nositerov minimálne 111. 
výkonnostnej triedy. Z našich 
hr~čov sklamal výkonom aj 
umiestnením Ladislav JURCÁK. 
O~tatní dosiahli zodpovedajúce 
vysledky. 

Por•die: 
1. Komora 
2. Oprea 
3. Marko 
4. Vlček 
5. Buzinger 
6. Castiglione 
7. Krajňák 
B.Kysel 
9. Zlocha 
10. Verner 
11. Lobodáš 
12. Tóth 
13. Vetrák 
14. Jurc~ák L 
16. Roháeek. 
16. Mraeko 
17. Dubaj 
18. TaliSinger 

Slovan 6 
Slovan 6 
Doprastav 5 
Spoje 4,5 
Slovan 4,5 
Slovan 4 
Doprastav 3,5 
Sach. škola 3,5 
Strelec DNV 3,5 
Strelec DNV 3,5 
Strelec DNV 3 
Sachová škola 3 
Sachová škola 3 
Strelec DNV 2,5 
Sach. škola 2,5 
Sach. škola 2.5 
Doprastav 1,5 
Doprastav 1 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA 
20. KOLO 
TRNÁVKA "B" - DNY "A" - 10:8 
Body za ONV "A" 
HERMAN - 3, CERMÁK - 1. KA
VECKÝ -1 
štvorhra: CERMÁK - DUFEK · 
DNY "B" - KOLIBA "B" - 10:5 
Body za ONV "B" 
WURFL - 3, FRATRIC - 3, CUKAN -
1. BARTOŇ -1 
štvorhra: WURFL - FRATRIC 
CUKAN - BARTOŇ 

21. KOLO 
SVÄTÝ JUR "." - DNY "A" -
4:10 
Body za ONV "A" 
DUFEK - 2. CERMÁK - 2. MATULA -
2. KAVECKÝ - 2 
štvorhra: DUFEK - CERMÁK 
MATULA - KAVECKÝ 
DNY "B"- ŠKST "E"- 8:10 
Body za ONV "B" 
BARTOŇ - 2 
FRATRIC- 2 
WURFL -1 
štvorhra: WURFL - CUKAN 

1. TREDA 
20. KOLO 
PRIEMSTAV - DNY "C" - 10:1 
Body za ONV "C" 
BER TA 
21. KOLO 
DNY "C" - ŠTADIÓN 5:10 
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Body za ONV "C" 33. miesto DUFEK MILAN 
BERTA - 3, VILUDA - 1 38. miesto SODOMA VLADIMIR 
štvorhra: BERTA - VILUDA 39. miesto KVAECKÝ MICHAL 

ÚSPEŠNOSŤ HRÁČOV DNY PO 
41. miesto BARTOŇ MILAN 
42. miesto CUKAN BRANISLAV 

PRVEJ POLOVICI: 
MAJSTROVSTVA KRAJA l. TRIEDA 
14. miesto FRATRIC GABRIEL 26. miesto KOSORIN KAROL. 
20. miesto WURFL PETER 48. miesto POPELLÁR LADISLAV 
28. miesto MATULA HERMAN 58. miesto KATRINEC ERVIN 
29. miesto CERMAK lUDOVIT 59. miesto LUŠPAY ERVIN 
l. Taburk•: - MA.JSTROVSTVÁ KRA.JA 
1. SKPP B 18 14 2 2 165:82 48 
2. Koliba A 17 15 1 1 159:55 47 
3. P. stavby A 18 12 3 3 156:103 45 
4. SKST E 17 9 2 6 126:116 37 
5. Spoje B 17 7 4 6 144:123 35 
6. Spoje C 17 8 1 8 124:119 31 
7. D.N. Ves B 17 6 1 10 104:132 30 
8. D. N. Ves A. 17 5 2 10 119:138 29 
9. Koliba B 18 4 3 11 106:155 29 
10. Trnávka B 17 3 3 11 . 97:157 26 
11. Svätý Jur B 17 1 o 16 47:167 19 

ll. Taburka: - l. TRIEDA. 
1. SKPP B 18 17 o 1 171:182 52 
2. Priemstav 19 15 1 3 175:94 50 
3. Trnávka C 19 13 1 5 170:108 46 
4. SKST D 19 11 1 7 152:128 42 
5. P. stavby B 18 10 3 5 164:106 41 
6. Lamač 18 9 2 7 157:117 38 
7. Stavoindustria 18 8 3 7 138:138 37 
8. Spoje D 18 8 1 9 135:137 35 
9. Stadión 19 5 2 12 111:156 31 
10. D.N.Ves C 19 3 1 15 81:174 28 
11. SKPP C 19 2 1 16 69:179 24 
12. Banka 18 1 o 17 69:173 20 



receptov 
našich starých materi 

Ukážky, v nedefu 21. 
marca z receptov 
našich materí, poriadané 
Miestnym odborom Mati
ce slovenskej, mali 
úspech a boli žiadané. 
Nuž prinášame dva z 
receptov. 

c]h}~~ 
~ 

obyčajným písmom nesprávne 
tučným písmom správne 

nemovitosti - nehnuternosti 

odbržaf - dostaf 

mám za to - myslím si 

dielčí - čiastluntj 

v poslednej dobe - "' posled

nom čase 

o čo sa jedná - o čo ide 

01- Kúpa 
02- Predaj 

RUBRIKY 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka. hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj l 
07 - Rozličné 

e Kúpim kozie mlieko. Tel.: 
776 820 

e Kúpim bicykel pre 5 roč
ného chlapca. Tel.: 775 800. 

e Napínací drôt priem. 3 mm 
ll. tr. do vinohradov a na 
oplotenie predám. lnf. v 

· priemysle na lstrijskej ul. 
e Predám detskú postiefku 
KOMBI po 1 diefati. ako nová, 
2 600 sk. Tel.: 779 848 
e Predám Moskvič-kombi na 
súčiastky. Tel.: 775 456 
e Predám hlboký kočík 
liberta Exkluzív - tmavší sivý, 
velmi zachovalý. Lacno. Emília 
Sipláková, $. Králika 4/30. 
e Predám detskú postiefku a 
trojkolku. Cena dohodou. Tel.: 
778 246 v čase od 18,00 -
20.00 hod. 

- ... Sal at 
z kyslých rybičiek 

1 pohár ruských sardiniek 
112 kg iných kyslých rybičiek 
2 stredne vefké cibule 
1/2 pohára kyslých uhoriek 
25 dkg tvrdý syr 
2-4 feferónky 
1 malú horčicu 
1 polievkovú lyžicu oleja 

Rybky očistíme a pokrá-

Na linke 
redakcia 

Varujem 
Chcem sa čitatefom touto 

cestou zdôveri{, ako som 
naletela vietnemským ob
chodníkom. ktorí ponúkajú 
svoj tovar na terase na ulici 
M. Marečka. Koncom minulého 
roka som od nich kúpila pre 
manžela hodinky. Tie boli 
také "presné", že z večera do 
rána meškali 40 minút a ich 

e Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 

e Oprava a šitie odevov, 
šitie pánskych nohavíc. 
Tel.: 778 353 lstrijská 11. 

Rýchla nákladná doprava 

TRANS 

Avia. Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

e Firma MERIDIAN 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. 

e Mladí manželia hfadajú 
súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. Tel.: 

0706/26112 
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jame na malé kúsky cibufu 
posekáme syr a uhorky po
strúhame na hrubom strúžiku 

Feferónky zomelieme ale
bo posekáme čo najdrob
nejšie pridáme horčicu, olej a 
všetko spolu pomiešame. 

Necháme 1 deň v 
chladničke uležaf. 

Podávame s chlebom. 

meškanie sa zo dňa na deň 
zvyšovalo. Nepomohlo ani to. 
že som v hodinárstve nechala 
vymenif nové baterky, ani 
lt;jl\léilllč:it;léi U fJieUč:iVéijllt;ellU 

Vietnamca. Ten sa odvtedy 
tam už neukázal. 

Teraz som u týchto 
obchodníkov, nepoučená 
predchádzajúcou skúsenos
fou, kúpila pre moje deti dve 
tričká. Po prvom vypratí sa 
takmer rozpadli. Keď som to 
išla k nim reklamovaf. vôbec 
sa so mnou nechceli bavif a 
nasadili hrozivé tváre. A ja, 
čítajúc v novinách, že na 

v 
841 623 

miestnosf do 
775 373 

• Vymením 3-izb. št. byt v 
DNV, za dva byty. Dohoda 
možná. Tel.: 071778 475. 
Po-Pia od 15 - 18."0 hod. 

• Vymením 2-izbový druž
stevný byt v Ovsišti za 
podobný v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 779 883 

e Predám 6 árovú záhradu 
pod SANDBERGOM. 

Tel.: 7'15 514 
e Predám záhradu v DNV 
pod Srdcom. Tel.: 371 868 

Syre č ek 
1 liter mlieka 
10 vajec 
pol kávovej kyžičky korenia 
lyžičku soli 
všetko zmiešame a dáme 
za stáleho miešania 
až sa vytvoria hru 
tvaroh/. Potom to 
precedíme cez gázu 
plátno, po stečení sa 
hrudka "syrečka". V 
Vefkonoč. dobrotám. 

burze vo 
obchodníci rozfali 
nášmu občanovi 
tvár. som so strachom odiš 
f.Jit:H;. 

Ale chcem sa 
Kontroluje mestská 
obchodnú činnosf týc 
či od tunajšieho 
úradu majú vôbec p 
na predaj tovaru? 
preto, aby táto 
skúsenosf bola pouče 
varovaním pre 
občanov. 

PORUCHY 
HAVÁRIE 

24 hodín denne 
voda, plyn, elektrina 

výťahy, antény 
Tel.: 724 040 

detské, dámske, pánske 

ICYKL 

MESTSKÁ ČASŤ DEVÍNSKA NOVÁ VES 
~v~~~llJJJ~ 

EREJ Ú SÚŤAŽ 

NA PRENÁJOM PRIESTOROV BUFETU 
ISTRACENTRA. 

POIDMIENKY SÚŤAŽE: 
UVEDENIE ZÁMEROV PREVÁDZKOVANIA 

,_ PREDlOŽENIE NÁVRHU NÁJOMNEJ ZMlUVY 
STANOVISKO K POŽIADAVKÁM MČ 

POPlATOK ZA VYZDVIHNUTIE PODMIENOK 
MČ 100,- Sk 

UHRADENIE VRÁTNEJ ÚČASTNÍCKEJ ZÁlOHY 
VO VÝŠKE 200,- Sk 

- TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK 30.4.1993· 
DO 10.00 hod. 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

e Akvaristika, teraristika 
e Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
e Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

e Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

e RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.00_18.00 

so: g_oo_12.oo 

~778 475 

. 
Dovoľujeme 
Vás pozvaf. 

Sl 

na II. ročník Bis
kupických dní, súčas
ťou ktorých budú 
májové trhy, kde mô
žete prezentovať a 
zároveň predávať svoje 
výrobky. 

Májové trhy sa 
uskutočnia dňa 1.5.1993 
od 7,00 hod. do 18,00 

hod. na ulici Padlých 
hrdinov v Podu
najských Biskupiciach. 

Poplatok za zaujatie 
priestranstva je 200,
Sk. 

Bližšie informácie 
Vám poskytne pani 
Harbutová v DK 
Vesna na tel. čísle 

242 911 
denne 

od 8,00 hod. do 15,00 

hod. 



eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Ty si naozaj 
inakšia ako ostatné 
dievky! 
- A aké sú ostatné? 
- Pekné! 

••• A 

Zbožňujem prí- 8 
rodu ... 
- Vážne? Aj napriek C 
tomu. čo s tebou 
porobil a? D 

••• E 

F 
Dežo sa oženil s 

Klárou. O týždeň G 
nemali ani haliera. 
Dežo poslal Kláru na H 
ulicu. O polnoci sa 
vrátila. Pri sebe mala 
301 korún. Dežo sa J 
pýta: 
- Klárinka. kto ti dal K 
tú korunu? L 
- Skoro každý druhý, 
Dežko! M 

Objednávací lístok 

Šiby, riby, mastné ryby, 
dávaj vajcia do korbáča, 
vymieňaj sa ven z kor
báča. 

Kázal kadlec aj kadlečka. 
aby dala tri vajíčka: 
Jedno biele. druhé čierne 
a to tretie zabarbené. 

• Na Verkú noc v mojom 
vinši 
nemôže byf pozdrav inší 
ako: Dobrú kúpačku 
aj s výslužkou vo vačku! 

-Vodorovne: 

A/ Rímska bohyňa úrody -
okovaná nádoba - trímaj. 8/ 
Skratka adresy - skláňal -

2 3 4 5 6 7 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko <firma): 

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylo&4eme troch predpatitefov o za~ímavé ceny. 

Cena jedného čísla : 2.50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

• Kte chce pekne voňaf. 
otvorí si koňak. 
Kto má vyššie ciele. 
ten popíja biele. 
Len vífazi na páske 
dostávajú šampanské. 
No za dobrý čin, 
môže byf aj gin . 

• 
ženám vera vody, 
chlapom vera vínka, 
defom nech vo vrecku 
zopár mincí cinká. 

rumunské terénne auto. 
Cl Začiatok tajničky. 

Dl Zahraničný likér - vajce 
po esperantsky - otvorenie 
úst športový úbor. E/ 
Aktívny činiter - mesto v 
Porsku - vyrobené liatím. F/ 
Dievčenské meno - dáme do 

8 9 10 ll 12 13 14 

PSČ 

podpis !pečiatka) predplatitea 

• Na Velikú noc, 
najeme sa moc, 
veď keď príde ducha. 
I.Juú~ úu IJUI I.Jr udréi. 

ruky - arabské knieža. G/ 
Obec v okrese č. Budéjovice 
- okolie živých organizmov _ 
žart po česky. H/ Neodišie l -
ochrana tovaru - časf mesta 
Teplice. 1/ Stroj na 
spracovanie cesta - chem. 
zn. hliníka - vzfahujúca sa na 
miru. J/ Mesto v Etiópii -
podriemal - okradni. K/ Stred 
tajničky. Ll Americký fyzik -
mechanický rušňový 

prikladač - rímsky pozdrav. Ll 
Latinských 551 - chlapec na 
Han~ bočná ~d v 
bazilikách. 

Zvisle: 

1/ Abakus kus po 
chorvátsky. 2/ Filipínska 
sopka - hus po nemecky -
modla. 3/ Oporná konštrukcia 
vo vinici - rýchlo bežíte -
poludňajšie jedlo. 4/ Presná. 
vážna - dal podstielku. 5/ 
Priehradná hmota - smerovali 
- hrdí /sa/. 6/ tažký kov -
č id lo zraku - vo račo. 7 l Kujný 
nerast - podobnosf - dymová 
clona. 8/ Ukazovacie zámeno 
- spočítal - sochor. 9/ Zrú -
mäkká stupnica 
verkostatok. 10/ Gniav 
koniec tajničky druh 
kartovej hry. 11/ Haluzina -
obviňoval. 12/ Pavúz - paža -
zdržiava sa. 13/ žrď na voze 

Ciceronov tajomník 
plápolá. 14/ RuskÝ 
revolucionár - obličaje. 

POMÔCKY: Ll Stoker. - 1/ 

Ko mad. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: ~41 . 9 
Bratislava. Kalištná 9. tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres. 841 07 Bratislava, Kahštna 
- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX. Krasnoarmejcov 14. Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čís~a : ~~ 
štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2.50 Sk. Vytlačil : ROWACO spol. s r.o .. nabr. 
Svobodu 20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90-R. 

DEVínsky 
·EXpres 

informačno-inzertný 

spravodajca 

občanov 

mestskej častí 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

17.-18. týždeň 16.4.1993 Ročník: 111. Císla: 8. Cena: 2,50 Sk 

® :.::::..."".:: ~ 1!/ Jt 
• O prvej jarnej vychádzke • Deti v 
Belušských slatinách • Príbeh Jozefíny z 
Devínskej • Šport Váiení 

čitatelia 
Príroda sa intenzívne 

prebúdza a s príchodom 
jari dáva aj navonok znaf 
svoju obnovu. Odieva sa do 
zelene, ba kvetmi posýpa 
svoj šat. 

Aj rudia sa vystrojili 
oslávif Verkonočné sviatky, 
voňajíí novotou. 

Zákonitosti prírody po
známe. Driemajúce rast
linky majú za sebou zložitý 
vnútorný proces obnovy. 

Mnohým rudom však 
stačilo povyfahovaf nové 
košele, blúzky, jarníky... A 
obnova, s náležitým výs
kotom šibačkového pon
delka, je ukončená. 

Už ako diefa som sa 
zamýšľal nad zmyslom tejto 
vonkajšej parády. Rodičia a 
kňaž sa mi snažili vysvetlif 
príčiny a dôvody. S pribú
dajúcimi rokmi som uznal. 
že vo svete nie je nič len 
tak. Skladal som súvislosti, 
porovnával s poznaným, 
objavoval nové. Vlastnej 
neustálej obnove som 
venoval vera času. A nikdy 
som nerutoval. Nemal som 
prázdne chvíle bezradnosti 
prinášajúce prázdno, nudu ... 

Rozkoš z poznania tre
ba Zažif. Potom sa jej člo -
vek 'š k . UPI e. A cíti spo-
OJ~osf. Nemusí o nej ho

vorrt Tá 2 
1
. · z človeka sála. 

ib: am vš_etkým, nachádzaf 
dajt PokoJ .. a štastie. Hra-

e. StoJI to za to. 

Váš vydavater. 

Hlaváčik jarnj kvitne v tjchto dňoch na úpätiach Devínskej 
Kob~l~. Vzácna chránená rastlina je skutočne najkrajšia v 
prírode-

Rozhovo•y 
poslancov MZ 

s občanmi 
Od 1.2. do 5.4.93 každý 

pondelok od 16°0 do 18°0 hod. 
boli v priestoroch Miestneho 
úradu rozhovory poslancov 
miestneho zastu-piterstva s 
občanmi Devínskej Novej Vsi. 
Ich cierom bolo nadviazaf 
užší kontakt poslancov s 
občanmi a hradaf spoločne 

možnosti riešenia problémov. 
Hoci informácie o ter

mínoch rozhovorov a mo
žnostiach využif ich zverej-

Potrebujete 
odvoz fekälli? 
Možno objednať 

č. tel.; 216-398 /7.00-7,30 a 

ňoval DEVEX i miestny roz
hlas, občania málo túto mo
žnosf využívali. 

V priebehu celého ob
dobia - dva mesiace - bolo k 
dispozícii 22 poslancov: 
odpovedaf na otázky, podaf 
vysvetlenia, registroval a rie
šif problémy. Za celé toto 
obdobie však prišlo iba 13 
občanov. 

Miestne zastupiterstvo 
preto na zasadnutí 8.4.93 
rozhodlo dalšie rozhovory 
tohoto typu zastavif. 

po 19.00 hod./ 
216-120 
216-220 
775-862 

am 

l' 

Opäf sú tu, poslovia jari, 
pri rieke Morave. 

"V' 

Stúrcv 
'Devíll 

V nederu 25. apríla sa 
uskutoční pri príležitosti 
157. výročia stretnutia 
štúrovcov na Devíne 
pochod na staroslávny 
Devín. Stretneme sa o 13°0 

hodine v kultúrnej záhrade 
na lstrijskej ulici. Tu sa 
nám predstavia folklórne 
súbory a po programe 
pôjdeme na hrad Devín. 
Pre starších a tých, ktorí 
nemozu ísf peši bude 
pristavený autobus tam aj 
spät. 

Všetkých obyvaterov 
Devínskej Novej Vsi sr
dečne pozývame pri
pomenúf si pamätné chvíle 
a miesta našej histórie. 

Vaša Matica slovenská 

-KATALOG 
Obchodov a služieb pre 

obyvaterov Devínskej No
vej Vsi je už na pultoch 
predajní. 

Dostanente ho - zdar
ma - aj v predajni obchodu 
a služieb v DEVEXe. 
Novoveská 14. z dvora l 
nad poštou/. r 



WIT® WIIDTI ~ I[y 
LZ Iľm®IIDll(C;® 

PERSONÁLNE ZMENY 
e Miestne zastupiteľstvo 
8. apríla uvolnilo na vlastnú 
žiadosf Ing. J. žatku z 
funkcie člena organizačno
správnej komisie a schvá
lilo za člena ekonomickej 
komisie .§. Lukačku, zo. 
člena sociálno-zdravotnej a 
bytovej komisie Ing. .J. 
Žatku a IE. Zacharovú za 
člena komisie vzdelávania, 
mládeže a športu. Za 
členov strategickej komisie 
schválilo K. Moravčíka a 
L. Krechňáka ml. 

VÍŤAZOM C TERM 
e Miestne zastupitefstvo 
určilo ako vífaza verejnej 
súfaže na správu bytového 
a energetického hospodár
stva mestskej časti DNV 
firmu C TERM s.r.o. a 
poverilo starostu v spolu
práci s miestnou radou 
uzatvorením mandátovej 
zmluvy s firmou C TERM na 
dobu 3-rokov. 

PIRIÍSEDIACI 
e Pretože prísediaci súdu 
nemôžu byf zároveň aj 
poslancami, miestne zastu
piterstvo navrhlo nových 
kandidátov na prísediacich 
Mestského súdu za 
mestskú časf DNV: Ing. P. 
Rajlunriča, J. Turzu, IRI. 
Savku, Ing. P. Rehorčíka, 
M. Milošovičovú a M. 
Vrábelowú. 

IRICIZŠ;iRI::NIE ČINNOSTI 
e Zároveň schválili rozší-

renie predmetu činnosti 
DENOVY o podnikanie v od
padovom hospodárstve. l 
Vyvážanie žúmp fekálnym 
vozidlom./ 

HODY a MDD 
e Miestne zastupitefstvo 
schválilo použitie finančných 
prostriedkov rozpočtu !stra
centra vo výške 100 tis. Sk 
na finančné zabezpečnie 
hodových slávností a 
medzinárodného dňa detí v 
DN V. 

PRÍSPEVOK ŠPORTU 
e Tiež schválili z rozpočtu 
mestskej časti DNV pre 
Glatz - Racing team na 
športovú činnosf 10 tis. Sk. 
a 6 tis. Sk na reprezentáciu 
mestskej časti DNV. 

VÝSTAVBA 
e Medzi schválené rozhod
nutia patria aj zavazné 
riešenie výstavby osem 
polyfunkčných domov na 
Eisnerovej ulici a regulatívy 
územného plánu zóny ls
trijskej ulice od lstrijskej 6 
po Novoveskú ulicu. 

SOCIÁLNE SLABŠÍM 
e Miestne zastupiterstvo 
schválilo uvornenie príspev
ku na uhradenie liečebného 
pobytu pre deti sociálne 
slabších rodín, podfa 
doporučenia sociálnej, 
bytovej a zdravotnej komisie 
vo výške 1000 Sk pre 
každé zúčastnené diera a 
1300 Sk pre jedného 
výchovného pracovníka. 

wm 

Vyrobif ten správny korbáč sa dá aj ru11 priedomí sídliska 
na lavičke. 

Mestské zastupiterstvo dňa 25.3.1993 schválilo: 
- premenovanie bratisalvských mostov: 

Most Cervenej armády na Starý most 
Most mládeže na Most Lafranconi 
Most hrdinov Dukly na Prístavný most 
Most SNP na Nový most 
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Príchodom teplého a 
suchého počasia sa opätovne 
zvyšuje nebezpečenstvo 
vzniku lesných požiarov. Lesy 
sú našou najúčinnejšou a 
stabilnou zložkou životného 
prostredia a preto by malo 
byf samozrejmosfou a 
povinnosfou každého z nás 
zabezpečovaf starostlivost o 
ich udržiavanie, zveradovanie 
a ochranu tak, aby pos
kytovali svoje neoceniteľné 
služby nielen nám, ale aj 
ďalším pokoleniam. 

Najčastejšími príčinami 
lesných požiarov býva 
nepozornosf a nedbanlivosf 
občanov pri zakladaní ohňov 
v prírode, fajčenie a často
krát aj úmyselné zapálenie. 

V roku 1992 vzniklo v SR 
401 lesných poz1arov s 
priamou škodou 77,7 mil. Kčs. 
z toho na území hlavného 
mesta SR Bratislavy bolo 
evidovaných 17 lesných 
požiarov s priamou škodou 
3,072.400 Kčs. 
Uvedenými pož~rmi na 
Slovensku bolo zničených 
takmer 2.000 hektárov 
lesných porastov. 

Medzi veľké lesné 
požiare. ktoré na území SR 
vznikli v uplynulom roku, 
musíme započítaf aj požiar. 
ktorý vznikol dňa 26. 8. 1992 
o 12,00 hod. v katastrálnom 
úseku obce Záhorská 
Bystrica. lokalita Holý vrch v 
obvode Bratislava IV. Priama 
škoda po poškodení, resp. 
zničení 43 ha lesného 
porastu bola vyčíslená na 
2,87'1.800 Kčs. Príčinou 
vzniku tohoto požiaru bolo 
pravdepodobne úmyselné za
pálenie. 

Vzhfadom na uvedené 
mimoriadne nepriaznivé výs
ledky v požiarovosti lesných 
porastov za rok 1992 je 
potrebné v rámci ochrany 
lesov pred požiarmi zmenif a 
najmä podstatne skvalitnil 
prístup vlastníkov lesov a 
právnických osôb lesného 

hospodárstva vo 
tomuto nášmu národn 
bohatstvu s cierom 
zveraďovania. 

Váiení občania, 
základe uvedených 
točností Vás preto ži 
pri Vašich návštevách 
lesoch a lesoparkoch 
zvýšenú opatrnosf 
dodržiavaní zásad pož 
ochrany, a to najmä: 
- nefajčite a neodhad:;ua 
nedopalky cigariet 
horiace zápalky '!ll 

porastoch a lesoparkoch, 
IIU!zakladajte ocheň 

nevyhr&~~dených 
priestoroch, kde 
dôjsf k jeho rozšíreniu, 

- nevyparujte porasty, 
- dodržiavajte zákazy 
príkazy, týkajúce sa 
z1arnej ochrany na 
čenjch miestach, ako 
pokyny prúslušnjch 
nizácií lesného 
stva a vlastníkov 

V prípade vzniku 
je povinnosfou 
občasna pokúsif 
uhasif a ak to nie je 
okamžite tento ohlásif 
určenom mieste a na vý 
poskytnúf osobnú a vecnú 
pomoc na jeho lokalizáciu a 
likvidáciu. 

Valliení spoluobčania, 
Veríme. že pochopíte 

važnosf danej proble 
svojim chovaním a -'~'"'·'';"'. 
vaním základných 
požiarnej bezpečnosti 
môžete sebe a nám · -"-~•""m 
zabezpečiž ochranu 
porastov pred požiarmi 
aby sme na záver roka 
nemuseli opätovne hovorif o 
"mimoriadne nepr 
výsledkoch v požia 
lesných porastov·. 

Za porozumenie a pochopenie 
Vám ďakujeme. 

prekrásne jarné 
Inkom zaliate svahy 
Kobyly pr!lákali ~ 
apríla hadam aJ 
ích domasedov. 

na prvú jarnú 
priaznivc_ov _príro

usporiadah m1e~tny 
Matice SlovenskeJ a 
ntrum. dali prednosf 

sa ich 
záhrade, 

niekofko rodín, ba aj dô
chodcov. 

Na Sandbergu bola prvá 
zastávka. PhDr. K. Zlochová 
poskytla účastníkom vychá
dzky odborný výklad o 
prírodnej chránenej oblasti 
Devínskej Kobyly, o jej 
zvláštnostiach. o nutnosti 
chránif jej vzácnu osobitosf i 
zriedkavé druhy rastlín. 

Už po prvých krokoch 
sme sa mohli presvedči{, že 
pohfad na kvitnúci Hlaváčik 
iarnÝ. či Poniklec ie skutočne 
najkrajší v prírode. 

vybudovali na Sandbergu takéto symbolické "ploty". 
si ich prácu a chráňme dary prírody. 

televízii 
príchodom jari oz1va aj 

Nielen ona. Ožívajú aj 
vykopané ryhy, ktorých 

pretkávajúcu našu 
časf prikryl načas 

sneh. Kde, tu 
kopáči, azda 

predlžujú stužky, 
sa trávnikmi, aby mohli 

ďalšie objekty napojené 
káble prenášajúce 

signál spoločnosti 

prospešná a 
perspektívna vec. 
však hovorif o inej 
káblovej televízie v 
Novej Vsi. 

vyše roka nám na 
Podhorské funguje 

televízia. Na prelome 
1991 a 1992 to bola 

bomba. S napätím sme 
deň kontrolovali 

televíznych staníc 1 
sa do dnešného dňa 
mení/ a bolo z čoho 

Okrem anglických, 
nemeckých 

sa vystriedali aj 
a v Poslednom čase 

· Ba dokonca sme 
neskôr zakódovanú 
FILM NET. Vynikajúca 

toho, kto sa učí 
unou~; __ Ja sám som sa 

rozumief po 

nemecky výlučne sledovaním 
rakúskej televízie. Preto sa 
prihováram za čo najširšiu 
paletu cudzích jazykov pri 
výbere prenášaných signálov. 
Myslím, že v poslednom čase 
je príliš silná ponuka nemec
ky hovoriacich staníc na úkor 
napr. chýbajúcej taliančiny. 
Máme aj Japončinu, škoda 
však, že len vo večerných 
hodinách a bez obrazu. Iba 
so zrnením. Cez deň je na 

tomto kanáli anglické vysie
lanie pre deti, hoci detských 
programov je aj na iných 
staniciach nepreberné množ
stvo. 

Tiež je napríklad škoda 
nevyužíva! informačný kanál 
firmy SATRO. Jediné, čoho 
sme sa na ňom zatiar dočkali 
/okrem asi troch filmov z 
videokaziet a reklám na tieto 
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Prírodné náučné chodníky 
svahmi Devínskej Kobyly 
zostali po vychádzke ešte 
krajšie. Deti nazbierali plné 
sáčky všakovakých odpad
kov. svedčiacich o nekul
túrnosti podaktorých návštev
níkov. V cieli, v kultúrnom 
dome v Devíne, ich preto 
čakali zaslúžené sladké 
odmeny. 

Veríme, že podobné vy
chádzky sa stanú pravidlom. 
Verte, stálo to za to. 

!Škoda, že roztrhnutý film 
nám zachoval iba niekorko 
obrázkov.> 

r 

kazety/ bola rok vysielaná 
informácia, že zástupcovia 
firmy si prídu pre kfúče ku 
predsedom samospráv do 
15.4., teraz už ani to nie je. 
Neviem. či už krúče majú, 
alebo sa momentálne inšta
luje do vysielania nový dátum. 

Myslím, že tu mrháme 
skvelou príležitosfou na ak
tuálne informovanie o uda
lostiach a problémoch našej 
mestskej časti naj-

dostupnejšou formou. cez 
televíziu teletextom. Otvára 
sa tu široký priestor na 
spoluprácu miestneho úradu s 
DEVEXOM a firmou SATRO. 
Isteže možnosti využitia 
lokálnej káblovej televízie sú 
ďaleko širšie. 

V tejto súvislosti iste 
každému napadne. kde na to 
vziaf peniaze. Rád by som 

Skutočné potešenie účastní

kom vychádzllqr poskytli roz
kvitnuté Hlaváčiky jarné. 

čili Q • l 
Siedmeho apríla pripravilo 

lstracentrum zaujímavú akciu pre 
deti - príprava na Velkú noc. Pán 
Gusto Dvorský ukázal ako pliesf 
korbáče a Marta Groiajová ako 
malovaf velkonočné kraslice. Deti 
mali velkú radost že si vedia 
poradif už aj samé. 

jm 

upozornil na omyl tých 
nových koncesionárov káblo
vej televízie, ktorí sa do
mnievajú, že za svoje peniaze 
budú sledovaf kvalitnú ponuku 
programov len tí, ktorí za
platili. Napriek avizovanému 
odpájaniu od signálu tých 
bytov. ktorých majitelia 
nezaplatili zavádzací popla
tok, pozerajú všetci účastníci 
zapojení na spoločný anténny 
rozvod bez rozdielu /aspoň 
na ul. P. HOROVA je to tak/. 
Ak má isf o sociálnu 
výpomoc v tom. že 
solventnejší /alebo hlúpejší?/ 
zaplatili, a pozerajú všetci. 
tak si myslímm. že sú aj iné 
oblasti života. kde by sa to 
dalo využif vhodnejšie. Tu 
niekde je asi aj diera, kadiaf 
unikajú financie, potrebné na 
skvalitnenie programovej 
ponuky firmy SATRO. Určite 
nie som sám, čo by rád 
povedzme priplatil za niektorú 
kódovanú staniciu, ktorej 
zavedenie pracovníci SATRA 
sfubujú /pri telefonáte v lete 
minulého roku /, ale nie 
doterajším spôsobom. 

A prečo som Vám toto 
všetko napísal? Patrím k 
čitatefom DEVEXU. a preto na 
výzvu, aby sme si 
nenechávali dojmy pre seba, 
takto reagujem. Ďalšie dojmy 
snáď nabudúce. 

Ing. Pavol BOTTAN 



70 rokov: 
Hermína MICHALÍKOVÁ 
75 rokov 
Ir lllt1 YLKOYÁ 

90 rokov 
Michal DUNA.ISKÝ 

blahoželáme 

Y klube 
dÔChOdCOY 

oslávili narodeniny 

Františka VLAŠIČOVÁ 
Gréta KLASOVÁ 

blahoželáme 

Devínska Nová Ves 
ls-trijsk.á 4 
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Pondelok Scénická kompoz:ício o A. &ernolákovi ~ SALA 
19!1.93 účinkujú: J. Rapaičová. J. Sorvaš 11.•• 

Mcv~n Uvio7eli~,..._vú F"''."''oea...,....et ..,,.... OoV~r'll ~ """~'7 ltul-b~......-v.'\ 

25!1.93 vÝročiu VÝs-tupu S-túrovcov na Devín z&rada 
o 13.00 hod. 

Pondelok Klub zdravého živo-ta 
26.4.93 prednáška s besedou 

PIAlOK Disko-téka pre mladÝch 

~!1.93 Zábava pri reprodukovanej hudbe 

Tel.: 775 ""190 

lstrpá6 
17.00 hod. 

~SALA 

Slatinské dolina patri v týchto dňoch deťom 
~~~zro~OO- to nie je trik! 

Casy pionierskych tábo
rov sú už za nami. Realita 
dneška je overa prozaickejšia 
- kto chce svojim defom 
doprial pobyt na čerstvom 
vzduchu v prostredí nepo
značenom civilizačným "po
krokom", musí poriadne 
hlboko siahnu( do peňaženky. 
Nie každý si všal<. môže 
dovolil zaplatil dvetisíc korún 
za školu v prírode. 

Obvodný výbor Sloven-

ského červeného kríža 
Bratislava IV. pamätal aj na 
tekéto prípady. Ako prvý na 
Slovensku začal s organi
zovaním jarných pobytov v 
prírode pre deti zo sociálne 
slabších rodín. V mesiacoch 
marec-apríl nájdu brati-
slavské deti, vybrané 
Obvodnou školskou správou 
Bratislava IV. prechodný 

domov v rekreačnom zaria
dení Makyty Púchov, 
dislokovanom v Belušských 
Slatinách, pod úpätím pohoria 
Malenica-Rohatín v okrese 
Považská Bystrica. 

Deti sa vystriedajú v troch 
turnusoch. My sme navštívili 
prvý. Medzi štyridsiati
midvoma defmi z osemnástich 
škôl štvrtého bratislavského 
obvodu sme našli aj desaf 
tretiakov a štvrtákov z 

Devínskej Novej Vsi. Všetci si 
pochvafovali dobrú stravu. 
dobrých vedúcich a ako nám 
prezradili, domov sa im vermi 
nebude chcief. Pravdu 
povediac. nečudujem sa tomu. 
Bohatý program, prechádzky 
v prírode, stavanie snehu
liakov, spoločenské hry, 
možnosf športovania. dávajú 
im za pravdu. 
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Štvrtý deň pobytu 
spestrila defom beseda s 
novinármi a sponzormi. Otáz
ky na telo dali hosfom 
poriadne zabraf: "Ako sa vám 
pozdáva náš prezident. Kofko 
zarábate. Chodíte niekedy 
opití, Spoznali ste sa s 
manželkou na svadbe?. . ." 

Uskutočnil šfachetnú 
myšlienku pracovníkov OV 
SCK - BA IV. napomohli aj 
sponzori: Makyta š.p. Púchov, 
Zdroj UNIVO a.s. Púchov, 
INTERCOOP Bratislava, ZEO 
Import Bratislava, Vefkoob-
chod s hračkami ASIA 
Bratislava, Gumárne a.s. 
Púchov, starostovia všetkých 
miestnych úradov v obvode 
BA-IV. 

Výnimkou nebol ani 
Miestny úrad D.N.Ves, ktorý 
na podujatie prispieva sumou 
26 tisíc korún z rozpočtu 

obce. Pochvala patrí aj MO 
Matice Slovenskej, ktorá 
zabezpečila vedúcich pre 
deti. Priemyslu Katka /daroval 
pre deti hračky/. V mene 
rodičov detí ďakujeme 
starostovi Devínskej Novej 
Vsi Ing. M. Jurčákovi a 
poslancom miestneho 
zastupitefstva. ktorí pomohli 
dobrej veci. Verme, že nie 
poslednýkrát. 

OTO BALOGH 

N eza6ucfnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
17.4 . - Rudolf, 18.4. - Valér 
19.4. - Jela. 20.4 . - Marcel' 
21.4. - Ervin, 22.4. - Sla~ 
vomir, 23.4. - Vojtech, 24.4. 
- Juraj, 25.4. - Marek, 28.4. 
- Jaroslava. 27.4. - Jaro-
slav, 28.4. - Jarmila, 28.4. _ 
Lea, 30.4. - Anastázia 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19." hod., v 
nedelu o 17." a 19.'5 hod. 

17. - 18. 4. SMRTONOSNÁ ZBRAŇ 3 
USA MP12 

20,22,· 

krimikomédia v pátraní po 
zlodejoch zbraní. 

22.4 . EXPLÓZIA USA 
MP12 18.20.-

Akčný film. v ktorom sa pátra 
po neznámej výbušnine ukrytej 
v pohári vody. 

24.-25. 4. STOJ. LEBO MAMIČKA 
VYSTRELI USA 
MP12 16,18.-

Repríza v našom kine. Silvester 
Stallone. ako seržant v 
komediálnom kolotoči zápletiek. 

2 9 . 4. BEZ DC~RKY NEODIDEM 
USA MP12 

18,20.-

Autentický príbeh ženy podla 
knihy Betty Mahmoody. ktorá 
sa stane zajatcom vo vlasti 
svojho muža. 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.'• hod. 

17. 4. BOHOVIA MUSIA BYl 
ŠIALENI l. 
AUS/USA Č.Y. 16.-

24. 4. BOHOVIA MUSIA 
ŠIALENIII. 
AUSTR. USA Č.Y. 

Detské predstavenia: 
v nedelu o 1s.•• hod. 

BYl 

16.-

18. 4 . VINNETOU - ČERVENÝ 
GENTLEMAN NEM. 
Č.Y. 5,· 

25. 4. šERIF A MIMOZEMšlAN 
TAL. č.v. 5.-

POZNÁMKA: s.t .. alebo č.t. . 
slov .. alebo české titulky 

s.v.. alebo č.v. - slov.. alebO 
český dabing. 

V rámci zvýšeného vstupnéhO 
platí miesto vyznačené na 
vstupenke! 

Tel.: 775 104 

Na linke 
redakcia 

' r ste raz proti 
Pl~a 1 

na Hriadkách. 
o~ratl~k~ci však boli proti. 
N1e vse sa nespýtajú 
prečo. h čo my, otarí 

vo~ti<Y~áme chodiť peši? 
rud~a. bY sme navrhli urobiť 
Skor 

tam riadne nástupisko -
pevné a dostatočne 
vysoké a prístrešok, lebo 
ked prší a fúka silný 
vietor nie je tam čakanie 

príjemné. Nech myslia aj 
na nás starších a deti. 

vm 

*** šport ITl! šport ~ šport ~ šport ťf1 
Bratislavská liga 

MUZ l 
l d'vízia: 17.-22. kolo 
SK 

1
sAZ DEV.N.VES - DYNAMO RAČA 8:11 / 1:2,2:7,5:2/ 

•1 oNV: 3-Nemec P., 2-Záhorský, 1-Tereň,Vrábei.Kollár 
~~~AVKA - $K BAZ DEV.N.VES 6:3 /1:1,2:2,3:0/ 
óly oNV: 2-Culeň, 1-Tereň . 

§K BAZ DEV.N.VES - ALBIÓN DOLNE HONY 5:0k 
$K SIBIRSKA "8" - SK BAZ DEV.N.VES 4:2 /0:1,2:0,2:1/ 
góly oNV: 1-Culeň,Nemec P. 
$K BAZ DEV.N.VES- BHC: FARGO _6:7 (5:4,1:~,0:0/ 
góly ONV: 2-Čuleň.Kadlečlk, 1-Rybar,Zahorsky 
IPOS "B" - $K BAZ DEV.N.VES 6:3 /3:0,1:2,2:1/ 
góly DNV: 2-Záhorský, 1-Tereň 
11. divízia: 16.-18. kolo 
SPORTCLUB - DP AUTOBUSY DEV.N.VES 8:1 /0:0,4:1,4:0/ 
góly DNV: 1-Potisk 
HC ANJELI - DP AUTOBUSY DEV.N.VES 4:0 /0:0,1:0,3:0/ 
DP AUTOBUSY DEV.N.VES - ZIEGERFELD 5:13 /1:4,1.2,3:7/ 
góly DNV: 2-Strnád R.,Strnád M.,1-Grega 

OP 

Výsledky Majstrojstiev Bratislavy 
zmiešaných družstiev: 

Dospelí 111. trieda - skupina B 
1. Právnik C 
2. TK LOB DNY 
3. Medik 
4. Televízia 
5. Priemstav B 
6. Banka B 

Dorast - 111. trieda 
1. TK Slávia STU B 
2. TC Pezinok A 
3. TJ Slávia Právnik B 
4. TK LOB Dev.Nová Ves 
5. TC Pezinok B 
6. TK Inter Slovnaft C 

cena 
republiky družstiev žiakov sa 
konala v Modre za účasti 27 

H
družstiev z Bratislavy Modry bh . . 
C'f ovca. Trnavy, Budmeríc. 

1 ~ra a Pezinka. 
~~lestnenie najlepších a 
asho družstva: 

~ Slovan Bratislava 
· MKs Modra 

3. Modra "A" 

24.-
20,-
19,5 

5 5o 22:3 10 
5 4 1 16:9 8 
5 3 2 13:12 6 
5 1 4 10:15 2 
5 1 4 6:18 2 
5 1 4 7:17 2 

5 4 1 34:11 9 
5 4 1 26:19 9 
5 3 2 27:18 8 
5 32 21:24 8 
5 1 4 12:33 6 
5 05 12:33 5 

mj 

4. Dúbravka 18,5 
5. Doprastav Bratisalva 18.-
6. Faust Bratislava 17.5 
10.-12. Strelec DNV 15 

Body nášho družstva: 

VERNER 
JURčAKOVA 
LOBODA š 
BALOG 

4,5 
4,5 
4 
2 

mj 

Jozefíqa z ~evíqskej 
Michaela Hutyrová 

Práve začalo snežif. ludia 
sa na seba tlačili. ženy 
omdlievali. Vyparádená Apo
IOnla. acera Krcmara. sa 
opierala o svoju kuchárku. 
tažko sa jej stálo. nevládala. 
Ešte pred mesiacom ležala v 
posteli s chrípkou. Dva 
týždne sa nič nedialo. Ziadne 
zlepšenie. 
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Krčma pod Devínom bola 
všade známa. Len lekár 
nemohol nájsf cestu k nej. 
Zháňali ho po celej Devínskej. 
Až ho našli. Doma a opitého, 
neschopného ani len vstaf. 
Rýchlo hfadali druhého. Ten 
krásnu Apolóniu vyšetril. 
Skúmavo sa zahfadel do jej 
krásnej tváre. Skúmavo a 
smutne. 

Začala zaspával. Z roz
hovoru medzi doktorom a 
svojim otcom počula len 
niekofko slov. • ... viete. mám ju 
vefmi rád ... a dá sa to 
vylieč if?" 

"Poviem vám pravdu. Ste 
jej otec, máte na to 
právo ... dva-tri mesiace ... bude 
koniec. Nestažujte to preto 
sebe i jej samozrejme" ... 
Potom zaspala. Chvífu spala 
a ked sa zobudila, smutne 
premýšfala. 

"Podfa všetkého mám 
nejakú smrtefnú chorobu. A 
podfa doktora budem žif dva 
alebo tri mesiace. Možno 
menej. Prichádza na mňa 
melanchólia. Mám dvadsaf
štyri rokov, krásnu dcérku a 
nebudem maf nič!" 

Teraz tu stála nahybná, 
znasajuca všetky bolesti. 
Ticho trpiaca. Ešte chcela 
vidief najkrajšiu panovníčku. 
Prvý a posledný krát. Dav sa 
rozhýbal. Mária-Terézia vy
zerala vznešene. Pôsobila 
vefkou silou. Nádherná če
lenka na medových vlasoch, 
purpurové šaty. Bolo vidief 
rastúce bruško panovníčky. 
Apolónia na ňu so závisfou 
pozerala. Cakal ju krásny, 
vefký život. Osud vždy 
vífaziacei. mocnej ženy. Z 
tváre jej hfadela povaha divej 
mačky. Mačky šelmy. Pod 
krásnym telom. dokonalým 
vystupovaním. za nežnou 
tvárou ukrytý bojovník, vždy 
vífaziaci. 
·A čo ja?" Ozvala sa nahlas. 
Preniesla myšlienky do 
skutočnosti. 
"čo je? Je vám zle?" Prerakla 
sa kuchárka. 
"Nie, ďakujem, milá. Ale 

poďme domov. Idú na mňa 
melancholické myšlienky a ja 
chcem byf dnes veselá." 
;:;mume sa usmiala. 
"Chcem vidief svoju jedinú 
rados(, ktorá mi zostala." 
"Ale takto nemôžete hovori(, 
ved .. ." 
"Mlč, neutešuj ma. Tento deň 
je krásny a možno posledný 
v mojom živote. Jozefína 
nikdy nevidela svojho otca a 
ani ho nikdy neuvidí. Zabudne, 
ako vyzerala jej vlastná 
matka." 
Pozrela prosebným pohfadom 
na kuchárku. 
"Milá, postaraj sa o ňu. Urob 
z nej dámu. ako je Mária
Terézia. Vzdelanú. milú, ale 
silnú dámu." 
"Splním vaše želanie." 
Povedala kuchárka vážne. 

Bolo po slávnosti. Mária
Terézia odpočívala v pokoji, v 
teplej izbe svojho hradu. 
Apolónia odpočívala vo svojej 
posteli. Pozerala von oblokom 
na krásnu prírodu Devína. 
Zdalo sa jej, že. počuje hukot 
Dunaja. Vedela. že je 
vzdialený na tridsaf minút 
chôdze. Dcérka jej objímala 
nohy na konci postele. Už 
sedem ročná chápala. že jej 
matka umiera. Otec zvieral 
tenkú ruku. Po tvári mu 
stekali vefké slané kvapky. 
Ona sama cítila v ústach 
chuf vlastných. Ešte sa 
chcela poprechádzaf po 
Devíne. Dotknúf sa hrdých 
stromov. hladkaf chladné 
skaly, tešif sa z kalnej vody 
Dunaja... Videla sa. ako 
krásna, mladá a zdravá kráča 
po chodníku a rozpráva svojej 
dcérke dávne bájky o zemi, 
ktorú milovala. O Devínskej 
časti, ktorá jej prirástla k 
srdcu. Dokončila si svoju 
cestu. Prešla svojim snom. Už 
ani nevnímala. 

Malá si položila hlavu na 
jej hruď. Pocítila na hlávke 
ruku umierajúcej. Začala 
plaka(. prosif tetku smrt Až 
kým ju dedko s kuchárkinou 
pomocou nasilu neodtrhli od 
vosf<.ovo bledej, mŕtvej ženy a 
rýchlo ju vyviedli z miest
nosti. Takto zomrela Apolónia. 
zatiar čo rozvášnený dav sa 
zabával a oslavoval krásu a 
silu novej panovníčky. 

(pokračovanie v budúcom 
čísiel 



lupič vo Večierke 

Do predajne Večierka na 
ulici P. Horova prišiel zamenif 
1000-korunovú bankovku ne
známy mladík s nervóznym 
výrazom na tvári. Ked 19-ročný 
pokladník tlačítkom otvoril 
zásuvku elektronickej pokladne, 
striekol mu mladík do tváre 
slzotvorný plyn. Potom využil 
bezmocnos{ pokladníka a zo 
zásuvky odcudzil bankovky v 
hodnote 13 tisíc korún a rýchlo 
zmizol preč. Poškodený utrpel 
pri vstreknutí poleptanie 
rohovky na obidvoch očiach s 
dobou liečenia dva týždne. 

Zlodeji v byte 

Byt 42-ročného občana na 
Eisnerovej ulici navštívil v čase 

Raňajky proti infarktu 

Nikdy nechodme z domu ráno 
s prázdnym žalúdkom. Zvlášf 
citliví sú na to narodení v znamení 
Kozorožca, Býka, Raka, Leva a 
Vodnára. Srdcový infarkt však 
neminie toho, kto si ráno čo ráno 
chlipne hlt horúcej kávy. Toto 
riziko zvyšujú aj fahké raňajky (1 
žemla a šálka kávy!. Kanadskí 
vedci týmto vysvetrujú, prečo je 
najviac infarktov ráno medzi 6. 
hodinou a poludním. 

Základné pravidlo by malo 
byt že čím skôr večeriame. tým 
skôr sa treba dobre naraňajkovaf. 
Prestávky medzi dvoma jedlami 

01- Kúpa 
02- Predaj 

RUBRIKY 
03 - Voľné miesta <ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadá) 
05- Byty 
06 - Nehnuternosti (kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

G Kúpim kozie mlieko. Tel: 
'1'16 820 

8 Napínací drôt priem. 3 mm 
ll. tr. do vinohradov a na 
oplotenie predám. lnf. v 
priemysle na lstrijskej ul. 

8 Predám motorku DELTA l 
podobná Simpsonu/ 50 cm3 , 

nová, za 7000,-. 
Tel.: 776 973. 

8 Predám tlačiareň SEI
KOSHA SP-180 Gihl. - A4 -
nová. Tel.: 711 229. 

8 Ponúkam na predaj ze
leninové, kvetinové priesady a 
rôzne druhy muškátov. Milan 
Subín, Na Grbe 30. 

jeho neprítomnosti neznámy 
host ktorý poškodil vchodové 
dvere a vošiel dnu. V byte 
porozhadzoval veci a majitelovi 
odcudzil telefón s odkazo
vačom zn. Panasonic, dva zlaté 
prstene s modrým a fialovým 
očkom, právesok Kleopatra a 
500 ATS. 

Podobnú návštevu vo svo
jom byte mala i 39-ročná žena 
bývajúca na Uhroveckej ulici. V 
čase, ked bola v práci sa jej 
tam vlámal zlodej a ukradol tri 
kazetové rádiomagnetofóny, 
walkman a videorekordér 
Blaupunkt, všetko v hodnote 20 
tisíc korún a bez toho, aby ho 
niekto zo susedov videl, zmizol 
preč. 

Autičkár úradoval 
V našej mestskej časti 

by 
Preto v Európe je zaužívané aj 
pravidelné obedovanie. Dobre je i 
v noci, ked sa niekto prebudí, 
zjesf jedno jablko alebo banán. 

"Schrupnúť si" na po
ludnie 

Je mnoho fudí. ktorí sa po 
obede natiahnu na gauč a dožičia 
si "dvadsaf", t.j. 20 minút spánku. 
Mnohí lekári to odsudzovali a 
tvrdili, že namiesto toho by sme si 
mali daf niekolko kôl behu v 
parku. Ukazuje sa však, že 

prijme 5 brigád
ničiek na okopávanie verejnej 
zelene. Tel.: 778 692. 

8 Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 

"'é Oprava a šitie odev~ 
šitie pánskych nohavíc. 
Tel.: 778 353 lstrijská 11. 

-...... ---
Rýchla nákladná doprava 

SIENDY TRANS 

Avia, Citroen Tel.: 777 525 

24 hodín denne 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 

07/777 095. 

• TV servis BALA:L poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

8 Pripravím Vaše auto na 
predaj. Tel.: 778 973. 
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začínajú čoraz viac šarapatif 
autičkári. Presvedčil sa o tom i 
39-ročný majitel osobného 
auta Peugeot 305, ktoré 
zaparkoval na ulici M. Marečka 
vo večerných hodinách. Ked na 
druhý deň ráno chcel na ňom 
odísf. zistil, že nemá na čom, 
pretože jeho vozidlo odcudzil 
dlhoprstý autičkár. 

Viac tam ui nepôjde 

Zahraf si biliárd prišiel do 
klubu na ulici Sch. Trnavského 
25-ročný muž z ulice J. 
Smreka. No nebude maf na to 
dobré spomienky, ba čo viac 
zaprisahal sa, že už tam viac 
nevkročí. Okolo 02,00 hodine 
ho tam bezdôvodne napadol 
neznámy páchate[, údermi ho 
zrazil na zem a odcudzil 2300 
ll.orlln. PosKodeny sa zo 
zranenia liečil 7 dní. 

-.lP-

poludňajší spán si mali 
dožičif ludia, ktorí sú v neustálom 
strese. Toto nebezpečenstvo číha 
v mnohých povolaniach. Poludňajší 
spánok odbúra adrenalín, ktorý sa 
v krvi nahromadil a tak nor
malizuje srdcovú činnost Budú 
zamestnávatelia investovaf do 
gaučov na pracoviskách? 

K zvyšovaniu cien 
Gate sa mi roztrhli 
zostáva ich opravil 
dobrou režnou nifou. 
Keď však nite zdražejú 
budem chodi! holou ... 

Mestské velitelstvo polície v 
Bratislave sa na občanov 
obracia so žiadosfou o pomoc 
pri pátraní po osobe Jozef 
MORAVČ[K, nar. 30.5.1962, 
bytom J. Poničana č. 1. De
vínska Nová Ves. Na me
novaného vydal Obvodný súd 
Bratislava 4 príkaz na zat
knutie. Hladaný sa v mieste 
svojho trvalého bydliska 
zdržiava iba zriedkavo a jeho 
skutočný pobyt nie je známy. 

Akékolvek poznatky a 
informácie o pohybe a pobyte 
o Jozefovi Moravčíkovi môžu 
občania nahlásif na najbližší 
policajný útvar, alebo číslo 
telefónu 158. 

súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. Tel: 

0708/2612 

BICYKLE 
objednajte: tel.: '178 475 

Váš čas 
nestrácajte cesfovanim 

e Akvaristika. teraristika 
e Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
e Chovaterské potreby pre psov a 
mačky 

•· Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípr~vky 

e RYBARSKE POTREBY 

RE 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_1a.oo 

so: 9.00 -12.00 

Ilka D 

8 filmy - farebné i čiernobiele 
• fotoalbumy á 15, á 45 

8 fritovací hrniec 1690,
• kávovar 799,-
8 vysávač ETA 2406 za 2899,-
• vysávač ETA 3403 za 2669,-
• filtre do kávovarov 
• desiatové mikroténové 

sáčky - 100 kusov za 14,-
8 mikroténové tašky 

/na 4 kg/ za 0,50 

• holiaci strojček BRAUN - 1450,-

['J~~~~ý@.j 

bytové doplnky 

• zrkadlá 
obrázky - olejomalby - reprodukcie 

8 sklenené olejové svietidlá 
• lovecké nože v koženom puzdre 
• kozmetika 
8 drevené rámiky 
• drevené stojany na kvety 
• drogéria 

DEVEX, Novoveská 14 z dvora nad poštou 
pondelok - piatok: 8.00 

- 10.00 a 14."0 
- 18."0 

sobota: 8.00 
- 11.00 

AUTOSERVIS 
PRESS 

ponúka voiné kapacity 
na 

frézarske a sústružnícke 
práce 

tel 769 600 

PONUKA 
Do vyčerpania zásob ponúkame 

k odpredaju 
za výhodné ceny 

výlisky z moitanu k ďalšiemu spra
covaniu, resp. vhodnému využitiu 
motory s prevodovkou V3S verzia 
M-2 

PRESSKAM s.r.o. 
Vápenka 4 

841 07 Bratislava 

tel.: 07/775 147 fax: 07/776 432 
775 812 

PORUCHY 
HAVÁRIE 

24 hodín denne 
voda. plyn, elektrina 

výťahy, antény 
Tel.: 724 040 



Jarné upratovanie 
Slniečko tuhšie ohrieva 

stuhnuté údy, trávičku akoby 
povyfahovalo zo zimného 
spánku a mamičky so svojimi 
ratolesfami ostávajú dlhšie na 
vý5lní. Tak ako5i možno 
charakterizoval príchod jari u 
nás, či na sídlisku Kostolné, 
Podhorské, alebo ·stred. 
Všade plno chalanov nahá
ňajúcich sa za loptou. len 
akosi i v starej dedine menej 
tých čo hrajú v gulky, vlčka 
ba dokonca· na starú babu. 
Nuž čo iná doba iný mrav! 

Jarné upratovanie patrí 
medzi základné úkony 
každého domkára. či už býva 
na Tehelni, Slovinci, Grbe 
alebo Dedine, Kaštieli, 
Zdolínci alebo Vápenke .. . 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

- Marienka, povedzte mi. mali 
ste predo mnou nejakého 
muža? 
- Janko, ved som vám na 
samom začiatku povedala, že 
mám dvojročného syna. 
- To je pravda. Ale ked 
susedia vravia. že to chúďa 
nemá otca. 

• 
- Zbožňujem prírodu ... 
- Vážne? Aj napriek tomu, čo 
s tebou porobila? 

• 
Anglický lord má návštevu a 
sprevádza ju po svojom 
zámku: 
- Tu je spálňa mojej ženy. 
- Prosím vás a čo robí v 
spálni ten pán? 
- Súloží. to nepoznáte? Velmi 
príjemné ... - odpovedá lord. 

Objednávací lístok 

Obriadené domy, orezané 
stromky, upratané priedomia, 
tým všetkým žije hádam celá 
stará časf obce. 

Jarné upratovanie neo
bišlo ani naše nové 5ídli5ká. 
Vynovené dlaždené chodníky 
vari na každej stope, kde kto 
kedy vstúpil do trávy, 
vyhrabaná záhony kríkov. 
vysadené nové stromoradia. l 
to všetko charakterizuje jarnú 
náladu na našich sídliskách. 

Trocha inak vyzerajú 
"staré" sídliská Stred a 
Hradištná. Tu akoby sa 
skončilo s výsadbou a 
úpravami. Prechod z ulice 
Bukovčana na Uhroveckú 
"zaspal". chodníky plné 
zaparkovaných áut. okolie 

Vodorovne: 
A/ Rozpojovanie zeminy 
rýpadlom. B/ Sal - klamári -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

l 2 3 4 5 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

6 

kotolne na zaplakanie, okolie 
vynoveného kostolíka je tiež 
hanbou. Kríky orgovánu plné 
papierov, prístup z 
Hradištnej ... 

Majitelia psov tiež 
nechodia s lopatkami a tak 
zbytky po ich miláčikoch 

zostávajú roztrúsené po 
trávnikoch. kde sa hrajú naše 

SPZ Kroméi'íža. C/ Kropilo -
látka na výrobu liečív. D/ 
Súhlas druh čistiarne 

odpadových vôd 
starogrécka bohyňa vášne. 
E/ Doslovne citované cudzie 

7 8 9 10 ll 12 

Meno a priezvisko (firma l: --·--·----··- ____ ... ___ ... __ ...... -----·-·-·--·--.... _____ _____ ---·----------·---... ·-----... ·--··----·- ·---·-·- --······ .. 

Adresa: ·--·-·-·--·-----···--··--·----···-···-·-····-··-··-··- ············--·-···-··· ···--··-··-·--·------··---····-·---· ····-··---·-··--- ..... PSČ 
Dátum: 

Na konci roka vy~eme troch predpatitefov o zal4íJTBvé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 
··········-··-·····----------------------········--···- ···········-···················-······ 

podpis (pečiatka) predplatitea 

deti. Na druhej strane tých 
700 korún ročne. čo zaplatia 
daň za psa. tiež nie ie 
zanedbatelných. 

Nuž je tu jar a jarné 
upratovanie patrilo vždy k 
tradícii. Nezabudnite na ňu ani 
v tieto dni. 

fg 

slová chemická značka 
argónu kožuch po 
chorvátsky. F/ Paradoxdovy 
stupeň kambria podpis 
ručitera na zmenke 
citoslovce pohoniča. G/ 
Tenká doska fotografia 
hovorove - zbav fúzov. H/ 
Biblický prorok - mesto na 
Sardínii - popevok. l/ Ručitel 
/právn./ - duchovná osoba. J/ 
Záporová spojka - červenalo 
si sa /básn./ značka 

elektrospotrebičov. K/ Obec 
v okrese Znojmo. 

Zvisle: 

1/ Stred tajničky. 2/ 
Odborník v bionike - milenec. 
3/ Teda po nemecky -
oteckovia. 4/ Klzanie po 
krídle - podanie lopty do hry. 
5/ Nástroj používaný v 
rytectve - nadšene povz
budzuje z češt. 6/ Citoslovce 
nesúhlasu - mužské meno -
sibírsky kozorožec. 7 l Vašu 
osobu - dráhy - SPZ Kladna. 
BI Artikel po česky - prihovor 
sa niekomu. 9/ Začiatok 
tajničky - mesto v Estónsku. 
10/ Rybie vajíčko - obec v 
okrese Galanta. 11/ Vyžaruje 
- mesto v Spanielsku. 12/ 
Koniec tajničky. 

Pomôcky: l/ Kavent. 4/ 
Glisáda. 
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... a teraz máä äancu! 

Volkswagen Bratislava 

9. mája oslávime 
Deň matiek 

Matka 
Andrej Plávka 

hovorí 
Netráp sa, synak môj, načo sa morduješ _ . 
jednostaj s myšlienkou n~ det_stvo, roky usle, 
na našu záhradu, na prve svoJe husle, 
na lásku študentskú, ktorej som zbraňovala 
materským tušením, že s ňou zle pochodíš, 
na smútky mladosti, mocné jak Biela skala, 
na sladké cigánstva, čo kryla hájov tíš, 
na clivú cengarku, čo z veže katolíckej 
súmrakom vzbúdzala srdienko milovnícke. 

Netráp sa oj, netráp pre toľké moje slzy 
nad tebou skropené, keď si už unikal, 
každú mať s dieťaťom na večnosť puto drží, 
i nech sa zatára kraj sveta páchať žiaľ -
Ani len písemkom nedá znať svojej mati, 
tá s lôžkom odstlatým čaká ho - dnes sa vráti. 

Netráp sa, oj ntráp pre moju lásku prudkú, 
bo láska matere mocná je ako smršť, 
vymetie z dieťaťa najmenšiu hriechu hrudku, 
i keď jak ožíva nevinnosť v tvojej duši, 
čo som ju štepila, kým si bol vo vankúši. .. 

Mestská časf Devínska 
N?vá_ Ves sa chce zapojil do 
sufa.ze š.p. Zberné suroviny 
Bratislava - EKO - AKCIA 
ZBER, ktorá je vyhlásená do 
15·6 ·1993 a chce vyzbieral 
n~ obyvatera čo najviac pa
~~e.ra . Súfaž sa týka mest
lé~ch ~astí Bratislavy a ce-

9
.60 Zapadoslovenského re 
l nu. 

arc~t ~ámci aktivity útvar 
mi 1 e ta v spolupráci s 
za~stnym . podnikom DENOVA 
toč~:~~t; 1 v~zbieranie zby
ností .Pap1era z domác-

V 0 8_š•ch obyvatelov. 
ganizu~Uatok 14.5.1993 or
deň . d~~e . skúšobne zberný 
10. •• h ~nla môžu v čase do 

od•ny vyložil zviazaný 

papier pred hlavný vchod 
svojich obytných domov. 

Dodržte termín, aby bolo 
možné surovinu riadne vyz
biera(. aby nám "nezdobila" 
priestranstvá. 

Ak niekomu nevyhovuje 
tento deň . papier možno odo
vzdal v pracovné dni od 7."" 
hod. do 15."" hod. v MP 
DENOVA. kde je zabezpe
čené zberné miesto. Ak máte 
papiera viac, je možné do
hodnú( jeho odvoz na č. tel. 
778 892. 

Takto získané prostriedky 
budú poukázané na fond 
životného prostredia a pou
žité na ekológiu mestskej 
časti ONV. 

ak 

ISTRA CENTRUM 
PRE DETI 

2.5. - 1000 Popletko ide 
do školy 

5.5. - 1500- 1730 Sedem ko-
zliatok a vlk 

Firma Presskam otlforila nolfú prelfádzku. Čítajte na 
strane 2. 

Nové zdravotné 
Vážení spoluobčania 

Diagnostické centrum v ONV 
bude poskytoval služby nein
vazívne kardiologické vyše
trenia t.z. vyšetrenia 
elektrokardiografické. ergo
metrické, holterovské, echo
kardiografické vyšetrenia -
angiologické (cievne) vyše
trenia, spirometrické. vyše
trenia gastroenterologické 
vrátane panendoskopie trá
viaceho traktu. vyšetrenia ul
trasonografické a RTG vy
šetrenia, kompletné bioche
mické a hematologické vyše
trenia. 

Zabezpečené budú konzi
lárne vyšetrenia vo všetkých 
základných a nadstavbových 
odboroch medicíny (chirurgii, 
gynekológii, pediatrii, stoma
tológii, otorinolaryngológii, of
talmológii. psychológii a psy
chiatrii .. .>. Preventívne vyše
trenia onkologické a vyšetre
nia rizikových faktorov ate
rosklerózy. 

stredisko 
Pre vás všetkých, vážení 
spoluobčania budú dvere 
nášho centra otvorené a bu
de im poskytnutá podla do
hody zdravotnícka starostli
vost, aká · zodpovedá štan
dardu vyspelých krajín. Záru
kou sú okrem kvalitného prí
strojového vybavenia aj pra
covníci. ktorí sú všetci vo 
svojich odboroch skúsení le
kári s vysokou kvalifikáciou. 
Vysoká kvalifikácia sa však 
dnes všade vo svete udržuje 
medzinárodnou spoluprácou a 
kontaktami. Kontakty a infor
mácie, ale potrebujú peniaze 
a naši lekári so štátnymi 
"zvyškovými" platmi patria už 
medzi chudobné vrstvy spo
ločnosti. Pacienti chcú sve
tovo špičkových lekárov, ale 
ked ich nezaplatia, títo sa 
nebudú maf možnosf vzde 
lával a v konečnom dôsledku 

pokračovenie na 3 . strane 
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Miestna rada preroko
vala snuac1u prooremov 
škôl v Devínskej a uložila 
predsedovi komisie mláde
že, vzdelávania a športu 
prípravíf pre ďalšie za
sadnutie miestnej rady ná
vrh stanoviska mestskej 
časti DNV k danej proble
matike. 

Na toto zasadnutie 
pozvú aj riadítefku školskej 
správy Bratislava IV. 

Zároveň miestna rada pre
rokovala a doporučila spô
sob odovzdávania bytového 
a energetického fondu 
mestskej časti DNV~ firmou 
Novosel do 30.4.93 a návrh 
mandátovej zmluvy s 
vífazom verejnej súfaže 
firmou C - TERM s.r.o. 

vm 

l 1111 

súlade so Zákonom SNR 
č. 511 z 30.9.1992 o správe 
daní a poplatkov začal miest
ny úrad DNV s distribúciou 
poštových poukážok na 
zaplatenie dane z nehnuter
nosu za rok 1993. 

V prípade, ak ročná daň. 
vyrúbená fyzickej osobe, 
nepresahuje 500 Sk, je 
splatná naraz do 31.5.1993. 
Ak daň prevyšuje 500 Sk, 
daňovník môže celú čiastku 
zaplatíf naraz (do 31.5.1993), 
alebo v štyroch rovnakých 
splátkach, a to do 31.5., 
30.6., 30.9. a 30.11.1993. V 
tomto prípade daňovník 
rozpíše čiastku uvedenú na 
poštovej poukážke, ktorú 
obdrží z Mú DNV. na štyri 
poštové poukážky, na ktoré 

Chápem pocítíy Ing. Sot
tana. ktorý zrejme zaplatil za 
káblovú televíziu a teraz vidí, 
že ju sledujú aj tí, ktorí ne
zaplatili. 

v auJme za 
v sobotu 17.4.93 otvorili '!ll priestoroch kameňolomu v 
Devínskej NoYej Vsi objekty malej lisovne. Ako vojaci v 
rade mohutné lisy čakajú na prvé metre plechov na 
spracovanie. 

Od 1.5.92 začali rekon
štruovaf energoblok, objekt 
malej lisovne v októbri 1992 
a 31. marca 1993 práce 
ukončili. Dokončili aj pries
tory zvarovne, skladu, so
ciálnych zariadení (šatne, 
umyvárne. sprchovacie prie
story) na úrovni vyspelých 
európskych štátov. Pozor
nos( upútala najmä jedáleň. 
ktorej rekonštrukcia stála 
700 tis. Sk. Nielen tieto. už 
hotové objekty, svedčia o 

Vždy, keď zaúraduje tlačia
renský škriatok, to stojí za to. 

Z preklepov vzniknú sko
moleniny, alebo ... 

V minulom čísle sme 
priniesli materiál Ota Balogha 
o škole v prírode. Do titulku sa 
nám v redakcií vlúdila jedna 
obyčajná nula a z 200 Sk 
urobila 2000. Je to poriadny 
rozdiel. Takže správne má 
byf: Škola v prírode za 200 
SK - to nie je trik. 
Autorovi a čitatefom sa 
ospravedlňujeme. 

redakcia 

starostlivosti o sociálnu 
oblast zamestnávatefa. 

Aj pre budúce obdobie 
majú v Presskame v pláne 
vybudovaf športoviská (no
hejbalové, fut-
balové, tenisové 
a volejbalové 
ihriská), hotel (s 
kapacitou 40 
lôžok), reštau
ráciu, plavecký 
bazén, fitnes
centrum ... 
Súčasne. do 

roku 1997, chcú . 
vybudovaf faž
kú lisovňu, do 
konca tohoto 
roka autoservis 
s novou lakov-
ňou talianskej výroby (s 
možnosfou striekaf všetky 
druhy farieb). 

Dobudovanie celého are
álu podfa urbanistickej štú
die predpokladajú do rokov 
1998- 2000. 

Ďalšie aktivity firmy 
Presskam okrem prosperity, 
sledujú aj možnosti zamest-
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Ešte k daniam z nehnulel'ností 

NEZABUDNITE 
je povinný uvíesf všetky 
údaje ako na obdržanej zlo
ženke. 

Správca dane môže povolíf 
odklad platenia dane alebo jej 
zaplatenie v splátkach, ak by 
bolo neodkladné zaplatenie u 
daňového dlžníka spojené s 
vážnou ujmou. alebo ak nie je 
možné z iných dôvodov vy
brat celý daňový nedoplatok 
od daňového dlžníka naraz. 
Povolenie možno víazaf na 
podmienky. Po dobu platenia 
dane alebo jej zaplatenia v 
splátkach, zaplatí daňový 
dlžník úrok z odloženej sumy 
vo výške 140 % dis~ontnej 
úrokovej sadzby Státnej 

i zčís. 8 
Nemám nič proti snahám 
miestneho úradu a Novoselu. 
že chcú obyvatefom rozšíríf 
výber sledovaných progra
mov. Naopak. klobúk dolu. Ale 

naností ďalších pracovníkov. 
Firma sa uchádza o rozší
renie kapacít aj v iných 
lokalitách Bratislavy. Pät
desiat percentnou účasfou 

vstúpila do s.r.o Tradícia. 
bude prenajímaf závody 
Tatra Koprivnice v Pezinku, 
v Bratislave a tiež má v 
úmysle vstúpif do novej 
spoločnosti, ktorá bude 

pôsobif v zts Malacky. 

p.k. 
snímky autor 

banky česko-slovenskej 
rodnej banky SR>. 
rozhodnutiu o povolení 
du platenia dane 
povolenia splátok sa 
no odvolaf. 

Ke>d:žo mó. MÚ k 
podrobné pozemkové 
celom katastrálnom 
DNV z evidencie ne 
ností na počítačoch, 
nící poverení sp 
zistili mnohé nepro.~n,,~., 

daňových príznaniach 
ní kov. Mnohí uviedli no""~··""·· 
nu sadzbu, plochu 
nehnutefností. Tíeto 
nalosti budú 
ňovej kontroly u 
subjektu alebo na mieste, 
to účel kontroly vyžaduje. 

Ing. Ingrid 

dalo sa to varí aj lacnejšie. 
Bývala som svojho času 

okrese Lučenec a tam 
sledovanie satelitných 
dostali <a v pôvodne 
prvom termíne) zadarmo, 
za symbolický mesačný 

piatok 31 korún. 
Preto ma aj prekvapilo 

zaskočilo, keď Novosel po 
doval pred Vianocami zlo 
celej tisícky od každej 
na kábelovú televíziu. 
sa, že mi v tej chvíli 
hlavou: aké diery sa tým 
plátaf? To bol však len 
družný reflex. Dôlež 
bolo, že väčšina fudí - a to 
tých, ktorí pracujú - žije 
ruky do úst. A určite 
varne v klietkach 
družstevné či obecné byty 
radosti, ale preto, 
nevládzeme zadovážíf 
domy. Inými slovami, f 
situácia väčšiny 
bývajúcich v bytovkách je 
A už vonkoncom nech 
prečo taký prepychový 
jekt s káblovou tel 
miestnym televíznym 
ním. Zdá sa, že nntr~>OIIIIeu 

Overa SÚrnejšie a n<>li<>hR1~ell 

vyvíjaf svoje aktivity 
Napríklad na lstrijskej 18 
vchodom aj vo v 
zapácha ako na verej 
záchodoch. Kanál pretek 
chodník a po chodníku 
toaletný papier a iné, 
horšie vecí. 

Zdravý sedliacky rozum 
hovorí, že skôr by sme sa 
venovaf tým nalíe 
veciam a prepych - nuž, 
naň skutočne budeme maf. 

, 
tv van 1m 

. kladieme otázku, 
~ do 

lastne ten vstu~ 
realizovaf. Podmle~ky, 
. zvolené metody, 

t•budujú predpoklady: 
5 porutovamm 
dňom 29.3.1993 
ošetrenie pa

Presskam, 

Gáborík - stomatológ 
turn. Bodka. Lísto~ na 

ordinácie v pnes~ 
bývalej SAZ-ky hovon 

metóde. 
dvere 
slovo 

ktorý 
sponzori musíme 
pre ich pacientov. 

ktorý dostaneme s 
Územnej poliklí-

Karlovej Vsí nestačí 
požiadavky. 

aby firma Pres
Postup je po-

dohodnú( s 
políklí-

odvádza 
na zdravotné poís

Pol milióna korún. 
sa pýta: Kde sú? 

má riešif ďalšie pro-
ktoré nielen, že 

ino rodí 
žiarníci 

vlaňajšom augustovom 
POžiarnikov z Ra

. Začiatkom apríla 
~· našich požiarnikov 
•a z maďarskej Rajky. 

sponzorovali - a 
Patrí - Priemyslu 

reštaurácii R & F na 

nespôsobila. ale cíefave-
domou čínnosfou zvysu]e 
zamestnanos{, produkciu a to 
je ich zvolená metóda ako 
pomôcf rudom, republike. Aj 
pri vstupe do Európy. 

Vo štvrtok 22.4.93 sa 
stretli zástupcovia vedenia 
firmy Presskam s ríadítefom 
územnej polikliniky v Karlovej 
Vsí. Zaujímavé je, že na 
zdravotné poistenie sa už 
koruny odvádzajú, zmluvy so 
zdravotnou poisfovňou uzat
vorené ešte nie sú. Prísfub na 
doriešenie problému firma 
Presskam od ríaditera polikli
niky dostala. Veríme, že ho 
spoločne zvládnu. Čítatefov 
budeme o výsledkoch infor
movaf. 

pk 

(Dokončenie z 1 strany) 
na to doplatia zas len pa
cienti. Nie náhodou patria 
lekári vo vyspelých krajinách 
k najlepšie zarábajúcím po
volaniam. ludia vedia, že sa 
im to vráti na zdraví a všetcí 
vedia, že zdravie je najcen
nejším kapitálom. Len u nás si 
to cOte vcfa fudí ncuvc 
domuje. Podporte nás a my 
vám dokážeme, že keď dvaja 
robia to isté, nie je to to isté. 
Podarilo sa nám získaf 
podporu pre tento projekt aj u 
Miestneho úradu Devínska 
Nová Ves, kde bude naše 
centrum umiestnené. Vytvoril 
pre tento projekt aj konto v 
rámci svojho účtu a bude 
garantom, ktorý zabezpečí 

verejnú kontrolu získaných 

sl o 
V nedeľu 25.4.93 zorganizovali Miestny odbor Matice 
slovenskej a lstracentrum spomienkovú slávnosf 157. výročia 
stretnutia štúrovcov na Devíne. 

Folklórny súbor Grbarčieta 
a žiaci základnej školy Bu- ~ 
kovčanan 3 pripravili pre 
účastníkov program v kul
túrnej záhrade lstracentra. 
Prišlo 40 fudí, väčšinou dô
chodcovia. Nik z miestneho 
úradu <ani z kultúrnej 

komisie>. mládež akoby 
Devínska nemala. 

Hviezdicového pochodu sa 
zúčastnili aj matičiari z 
Dúbravky a Karlovej Vsí. V 
kultúrnom programe pod 
Devínskym hradom predniesol 
š. Bučko, člen SND, časf 

futbalovom štadióne. ako aj 
ostatným, čo prispeli k 
dobrému priebehu stretnutia. 

Okrem nadviazania pria
terských vzfahov, si vymenili 
aj skúseností. Keďže maďar
skí partneri prišli s vlastnou 
technikou, venovali sa pod
robnej prehliadke a porov
návaniu vybavenia a výhod. 

Nasledujúce stretnutie bude 
už v máji v Maďarsku. 

eš 
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pamätnej reči L Štúra z 
24.4.1836 a príhovorom po
zdravil účastníkov aj minister 
kultúry SR D. Slobodník. 

Nedôstojným možno nazvaf 
správanie usporiadatera. kto
rý sí pomýlil spomienkový 
sprievod matičiarov s tu-

Najskôr zaplatte l 

sponzorských peňazí. 
MUDr. Ján Goljer, pove
rený odborným vedením 
diagnostického centra. 

Názov účtu: Fond humanity 
Miestny úrad Devínska Nová 
ves, lstrl]sKá 46 

Peňažný ústav: Slovenská 
štátna sporítefňa 
č. účtu: 2000258-19/0900 

Variabilný symbol: 180293-
Homeo 

Zloženky možno vyzdvíhnúf 
aj na Miestnom úrade. 

ristíckou akciou. Nikoho, kto 
nezaplatil vstupné, jedno
ducho nepustil za bránu 
areálu. Podaktorí znechutení 
dôchodcovia skutočne ne
prešli. 

Po položení vencov a 
kvetov k pamätnej doske L 
Štúra na nádvorí hradu sí 
účastníci uctili pamiatku na
šich národovcov. Ich nasledo
vania hodná vefkodušnosf sa 
však za desafročía kamsi 
vytratila. Nakoniec ani novi
nárovi s novinárskym preu
kazom nedovolili v múzeu 
fotografovaf. Vraj až keď za
platí. 

Slováci. slováci... 
Ako a kadiar chceme do 
Európy? 

OUo Balogh 
snímky autor 
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Zdenek Salay - Ružena Da
nihelová 
Pavol Koronczi - Renáta 
Mayerová 
Marián Hotár - Eva Bur
kovičová 
PAtAr DrAhftvc:llcv ~nňA 

Vitálošová 
Viliam France - Mária Ko
perdanová 

v kostole 
Štefan Kusalík Zdenka 
Chmelíčková 

Martin Litschauer - Renáta 
Balagová 

Y klube 
dÔChOdCOY 

osláYU~ naroden~ny 

Anežka GAZDOVÁ 
84 rokov 

blahoželáme 

@
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVÁ VES 

V nedeľu 2. mája sa 
uskutoční autobusový zá
jazd na Bradlo. pri prí
ležitosti 74. výročia smrti 
gen. M. R. štefánika. 

• O týždeň, v nedeľu 9. 
mája, pripravili žiaci Zá
kladnej školy l. Bukovčana 
1 pod vedením učiteľov a v 
spolupráci s Miestnym 
odborom Matice slovenskej 
a lstrocentrom Slávnostnú 
akadémiu 

ku Dňu matiek 
vo veľkej sále lstrocentra. 
Začiatok je o 15.30 hod. 

• 
V nedeľu 16. mája 

bude vo veľkej sále 
lstrocentra zbierka na 
národný poklad Sloven
ska 
od obyvateľov Devínskej 
Novej Vsi. 

Pracovníci Všeobecnej 
úverovej banky budú dary 
preberaf od 15.00 do 

Devínska Nová Ves 
ls-trijská 4 
MA.J "199.3 

Sobota 'Ns-tup no Devínsku Kobylu Cz kult 
S.mQjo záhrady) 

Posedenie pri hudbe 
Cv DrÍDode dobrého Dočosio ku-túrno zá
hrado) 

Nedel'o Slávnos-tná akadémia ku Dňu ma-tiek 
9rrl(!jo 
Piatok Disko-téko pre mladÝch 
14.m(ljo 
Nedel'o Zbierka no národnÝ poklad 
16m(ljo program pre darcov no národnÝ poklad 

10.00 
vel"kó sólo 

vel'kó sólo 
1S:3J 

vel"kó sólo 

vel'kó sólo 
15.0Q-18.00 

18.3) 
utorok Súfo.l! "&abY &ro-tislovo 93" 
1júlo (de-ti 3-5 ročné - mies-tne kolo) 

Postúpili 
Odborná porota. ktorá 

hodnotila vystúpenia bra
tislavských folklórnych sú
borov 3. apríla. navrhla na 
postup na Detský folklórny 

18.00 hod. 
Každý občan. ktorý 

odovzdá na poklad repu
bliky aj najmens1 dar. 
dostane od miestneho za
stupiteľstva poďakovanie 

(slúži zároveň ako vstu
penka na kultúrny pro
gram). Darcovia. ktorých 
dar bude väčší ako 100 
Sk dostanú od Štátnej 
banky Slovenska plaketu. 
venovanú Maticou sloven
skou. 

Večer od 18.30 hod. 
vystúpia. v kultúrnom pro
grame pre darcov. po
prední umelci 
bratislavských divadiel. 

• 
Miestny odbor Matice 

slovenskej pripravuje: 
Na letné obdobie zájazd 
do kolísky Matice do 
Martina. Presný dátum 
včas oznámia. 

Pr id' te 
povzbudiť 

festival do Prešova Detský 
folklórny súbor KOBYLKA 
<vedúca E. Bodová) a 
Detskú ľudovú hudbu 
KOBYLKA (vedúci M. 
Rusko) z Devínskej Novej 
Vsi. 

r 

• 
Pomoc rumunským Slo-
vákom. 
V piatok 21.5.93 od 18.00 

hod. do 20.00 hod. 
a v sobotu 22.5.93 od 
10.00 hod. do 18.00 hod. 
uskutočníme zbierku na 
pomoc rumunským Slová
kom v lstracentre. 

Knihy, učebné po
môcky, rozprávkové 
knižky, šatstvo pre deti 
i dospelých. ktoré vám už 
nie je potrebné a môže 
ešte poslúžif - prineste v 
piatok alebo v sobotu (21. 
- 22.5) do lstrocentra. 

• 
Hoci termíny dalších 

podujatí sú ešte daleko. 
chceme upozornif: 
30.3.93 budú v ONV hody 
1.6.93 oslávime sufažami 
Medzinárodný deň detí. 

r 

šesf družstiev zo Slovenska, 
po jednom z Moravy, Rakúska 
a vífazné družstvo podobnej 
madarskej národnej súfaže. 

Na štadióne novej Základnej Prídeme 
školy bude 6. júna celo- mlad? 
slovenské stretnutie mladých 
požiarnikov. Zúčastní sa ho 

povzbudif našu 

eš 

4 

N eza6uc!nite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
30.4. - Anastázia, 1.5. _ 
l!viatok práce, 2.5. _ 
Zi9mund, 3.5. - Galina 
4.5. - Florián, 5.5. ~ 
Lesana, Lesia, 6.5. _ 
Hermína, 7 .5. - Monika 
8.~. - Ingrida, štátny 
sv•atok, 9.5. Deň 
matiek, Roland, 10.5. _ 
Vikt6ria, 11.5. - Blažena 
12.5. - Pankrác, 13.5. ~ 
Servác, 14.5. - Bonifác. 

hiAhC'I7.olsirn.o 

Celovečerné predstavenia: 
vo štvrtok. sobotu o 19.45 hod 
v nedelu o 17.15 a 1945 hod. ·· 
1.5. OSOBNÝ STRAlCA 

USA MP č.t. 
vsi. 18,-20,-

2 .5. OSOBNÝ STRAlCA 
USA MP č.t. 
vsi. 18,-20,-

6.5. POLNOCNÝ PODRAZ 
USA MP č.v. 
vst. 16,-18,-

8.5. PRtPADNUTIE V PACIFI
KU 
USA MN č.v. 
vst. 18,-20,-

9.5. PREPADNUTIE V PACIFI
KU 
USA MN č.v. 
vsi. 18,-20,-

13.5. POLICAJTI V PÄTACH 
USA MP č.v. 

vst. 16,-18.-
15.5. POSLEDNÝ MOHYKAN 

USA MP č.t. 
vst.18,-20,-

16.5. POSLEDNÝ MOHYKAN 
USA MP č.t. 
vst.18,-20,-

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.15 hod. 
!mimoriadne vo štvrtok) 
1.5. OSOBNÝ STRAlCA 

8.5. 
15.5. 

USA č.t. 
KOMANDO USA 
MAGICKA HLBOCINA 

Detské predstavenia: 
v nedelu o 15.15 hod. 
2.5. FREONOVÝ DUCH 

CR vsi. 5.-
9.5. O MA$KRTNOM MEDVE-

DOVI SN$ 
16.5. AKO lOFKA ODHALILA 

ZLODEJA CR 
vsi. 5.-

POZNÁMKY: 
s.t., č .t. - slov.. resp. české 
titulky 
s.v.. č.v. - slov.. resp. česk 
áverzia !dabing) 

Tel.:775 104 

[L...;..;;;;;;;..-~::- sa z 
. h žiačok a 4 mladší 

mia~ šiC V turnaja v her~ i TJ 
tiac_l D~ekný úspech dos1ahl~ 
spoJe. AKOVA Janka. ktora 
BACU~ 5 mieste a 
končila na · · 

skončila na 7. 
dalších žiakov 
MARTINKA Ivan 

mieste. Z 
uspokojili 

a BRNA 
Branislav. 
PRIATElSKÝ 
MLADŠICH ŽIAKOV: 

ZAPAS 

Devínska Nová Ves 
Trnávka - 10:3 

~Rt)HUCHOVA Lenka. ktora 

TABULKA M~JSTAROVSTIEV KRA~~ 
1 Sokol Kohba 18 1 1 189:80 57 

3 180:100 52 
3 176:112 51 
8 144:142 42 
7 167:145 41 
10 146:147 39 
11 144:161 35 
12 120:157 35 
12 125:181 33 
12 121:170 33 
19 60:197 22 

. šKPP A 20 15 2 
2
3

· pozemné stavby A 20 14 3 
. E 20 10 2 

4. šK~T 20 8 5 
5. Spo!e B 20 9 1 
6 SpoJe C 7 Dev. Nová Ves A 20 6 3 a: Dev. Nová Ves B 20 7 1 

9 Trnávka B 20 5 3 
10: Sokol Koliba B 20 5 3 

11. Svätý Jur B 20 1 O 

TABULKA /. TRIEDY 
1. šKPP B 
2. Priemstav 
3. Trnávka C 
4. Pozemné stavby B 
5. šKST O 
6. Lamač 

1. Stavoindustria 
a. Spoje O 
9. štadión 
10. Dev. Nová Ves C 
11. ŠKPP C 
12. Slovan Banka 

Vylosovanie našich družstiev v 
súfažiach Majstrovstiev Bratislavy 
zmiešaných družstiev: 
Ml•dší žiaci: začiatky o 8,00 h 
2.5.93 Danubius - LOB ONV 
9.5.93 LOB ONV - Tenis Arena 

28.5.93 Lokomotíva - LOB ONV 
Starší žiaci: začiatky o 8,00 h 
1.5.93 Lokomotíva - LOB ONV 
8.5.93 LOB ONV - Hydrostav 

15.5.93 Právnik - LOB ONV 
22.5.93 LOB ONV - Inter B 
Dorast: začiatky o 8,00 h 
2.5.93 Stupava - LOB ONV "A" 

20,5 
18,-
16,-
16,-
15,5 
15,-

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

2 209:103 
3 205:104 
5 200:120 
5 204:125 
9 170:156 
9 188:145 
10 161:173 
12 152:168 
13 138:178 
18 88:204 

20 o 
18 1 
16 1 
14 3 
12 1 
11 2 
9 3 
9 1 
7 2 
3 1 
3 1 18 85:205 
1 o 21 88:213 

62 
59 
55 
53 
47 
46 
43 
41 
38 
29 
29 
24 

LOB ONV ""B" - Pezinok "A" 
9.5.93 Pezinok "A" - LOB ONV • 

"A" 
Pezinok "B" - LOB ONV "B" 

10.5.93 LOB ONV "A" - Pezinok 
"B"" 

LOB ONV "B" - Právnik "B" 
23.5.93 Právnik "B" - LOB ONV 
"A" . 

LOB ONV "B"" - Stupava 
Dospelí: začiatky o 16,00 hod. 
28.4.93 Tesla - LOB ONV 
5.5.93 LOB ONV - Jarovce 

12.5.93 Priemstav B - LOB ONV 
19.5.93 LOB ONV - Spoje C 
20.5.93 VÚB - LOB ONV 
2.0.93 LOB ONV - Medik 

MLADŠI A D.N.V. SLOVAN 
BRATISLAVA 0:9 
MLADŠI B D.N.V. SLOVAN 
BRATISLAVA 0:6 
DOHRÁVKY 
MUŽI "A" TRNÁVKA- ONV 0:3 
GÓLY: P. KOVAR[K 2. J. HORVÁT 
MUŽI B 
ONV - V. BIEL 0 :2 
STARŠ[ DORAST 
TRNÁVKA - D.N. VES 3:0 
MLADŠ[DORAST 
TRNÁVKA - D.N. VES 0:0 
19. KOLO 
MUŽI A 
D.N.V. - DOPRASTAV 0 :3 
MUŽI B 
MARINGUES - O. N. VES 3:1 
DORAST 
STARŠ[ ONV - POZEMNE STAVBY 1:2 
MLADŠI ONV - RUŽINOV 1:0 

7. Doprastav "B" 11.5 
8. Faust "B" 8,5 
9. Doprastav "C" 6,5 
10. Doprastav "O" 6,-

Body nášho družstva získali: 
ZLOCHOVÁ Barbora 6 
JURČÁK Stanislav 4 
LONGAUER Matej 3 
HORVÁTH Karol 2 
Svojím vynikajúcim bodovým ziskom 
si Barbora ZLOCHOVÁ uhrala IV. 
výkonnostnú triedu. nj 
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Jozefíqa z Bevíqskej 
Michaela Hutyrová 

(Pokračovanie z predchá
dzajúceho čísla) 

Jozefína sa prebrala z 
myšlienok. Položila na hrob 
kvety. Pri bránke cintorína 
stála stará kuchárka. 
"čo si ma tak premeriavaš?" 
čudovala sa. "Dnes ste aj s 
dedkom čudní. Vari som ho 
urazila svojou otázkou?" 
"Nie. ale radšej sa ho na to 
nepýtaj." 
"Ale prečo? Nechápem. čo je 
také zlé na tom, ked chcem 
vedief meno svojho otca." 
Nemohla pochopif Jozefína. 
"Ach, dievčatko moje. Keby to 
on vedel." Vzdychla si 
kuchárka. 
"Ale ty to vieš." 
"HM." 
Jozefína v debate nepokra
čovala. Bolo to úplne zby
točné. Darmo si lámala hlavu 
nad nevylúštenou hádankou. 
Stále nenachádzala odpoved 
na svoju otázku. Ale chcela 
to vedief. Za každú cenu. 
Musela to vedief. 
"Keby si vedela, ako túžim 
dozvedief sa pravdu. Mama 
by mi to iste povedala." 
Pozrela na kuchárku. 
"Možno." 
Staručkej kuchárke začali 
slzif oči. Jozefína. citlivá 
duša. to spozorovala. Jemne 
ju objala a položila si hlavu 
na jej rameno. 
"Prepáč, nechcela som sa fa 
dotknúf." Povedala smutným 
hlasom. 
Kuchárka jej hladila vlasy. 
Vlasy čierne ako uhol. 
"Až príde čas, všetko sa 
dozvieš." 
Jozefína bola ticho. Pomaly 
prišli domov. Dedko sedel v 
hojdacom kresle, fajčil fajku a 
hladel do krbu. Jozefína zašla 
do svojej izby. Premýšlala. 
Dlho nemohla zaspaf. Zapo
čúvala sa. Počula tichý 
rozhovor. Dedko sa rozprával 
s kuchárkou. Pootvorila 
dvere, aby lepšie počula. 
" ... vedel som to. Tušil som to. 
Nemala odchádzaf. čo s ním 
teraz bude? čo s ním je?" 
"Ja verím, že sa oňho dobre 
starajú. Starosti mi robí skôr 
Jozefína. V poslednom čase 
sa stále vypytuje na otca. Už 
neviem, čo jej mám povedaf." 
Bezradne rozhodila rukami. 
"Nič. Povedz jej, že sa otec 
utopil. Alebo niečo podobné." 
"Aj tak to neveští nič dobré. 
Jozefína je velmi tvrdohlavá. 
čo si zaumieni, to aj 
dosiahne. Aby tomu uverila." 
"Nemaj obavy. K tak 
urodzenému človeku sa 
nedostane. A nevie. že jej 
mama bola v Taliansku .. ." 

"Ticho." Prerušila ho 
kuchárka. "Niečo som 
počula." 
Jozefína potichu zatvorila 
dvere. Rýchlo si lahla do 
postele a premýšlala o tom, 
čo počula. Len lutovala. že sa 
nedozvedela čo bolo dalej. No 
i tak bola spokojná. Už niečo 
vedela. Ale koho to spomínali 
v Taliansku? A ešte nejakého 
urodzeného muža. Má to 
nejaké súvislosti? S takými 
myšlienkami zaspala. Ráno 
vyčítala dedkovi: 
"Prečo ma nikam nevezmeš? 
Máme predsa dosf peňazí. 
Služobníctvo nemáme a 
kuchárka by išla s nami. 
Dedko, vezmi ma niekam, 
chcem spoznal svet. kým 
som ešte mladá." Prosila. 
"Diefa moje, ale ja som už 
starý." Bránil sa dedko. 
"Ale dedko, to si len 
namýšlaš. Určite by si sa rád 
pozrel do Francúzska. Alebo 
aj inde. Mohli by sme ísf do 
viacerých krajín." Dlho ho 
prehovárala. Ale 
dobrosrdečný dedko na tolké 
prosenie predsa len pofavil. 
"Dobre." Povedal. "Ale máš 
ma na svedomí." Postrapatil 
jej vlasy. 
Usmiala sa naňho a už jej 
nebolo. Musela to ísf rýchlo 
povedal mame. Všetko jej 
porozprávala. Aj keď mŕtva, 
aj ked pod kopou hliny, bola 
jej jediná priatefka. Netušila, 
že všetky jej plány, radosti, 
strasti počúva niekto 
nepovolaný. Aj teraz tam bol. 
Zalúbene pozeral na Jozefínu. 
Ani poriadne nevnímal, čo 
rozpráva. Mal svoje oči 
prilepené na jej tvári. Priam 
ju hltal očami. A ona len 
rozprávala. Vyliala si srdce 
na dlaň a ponúkla matke. 
Verila. ze by jej pomohla. Že 
by jej povedala, kto je jej 
otec. A ked už nemala čo 
poveda(. len ticho hfadela na 
hrob a srdcervúco sa 
rozplakala. Zalúbený mladík 
len užasnuto pozeral. Mal 
chuf pribehnúf k nej. Poláskaf 
ju, utešif. No namiesto toho 
sa rozbehol preč. Nezniesol 
pohlad na plačúcu Jozefínu. 
Ona, ked počula rýchlo sa 
vzdalujúce kroky, snažila sa 
zahmleným pohfadom poznaf 
človeka, ktorý ju počúval. 
Rozoznala len siluetu jeho 
postavy. Rozbehla sa domov. 
Tam sa hodila na postel a s 
obavami premýšfala. kto to 
mohol byf. Ved počul všetko. 
A rozhodla sa. že mládenca 
nájde. Musí ho nájsf za 
každú cenu. 

(Pokračovanie) 



.. 
Ako ku 

komp1omisu P 
Na adresu našich štvor

nohých priatefov - psov, sa 
dostávajú spŕšky ponôs. 
Obyčajne je skutočným adre
sátom nevinné zviera. 

Občanov pobúrených ne
disciplinovanosfou majitefov 
psov je vefa. Ich ponosy sú 
oprávnené. Psy vofne pobe
hujú, trúsia za sebou kade 
chodia, znečisfujú okolie do
mov, trávnikov. miest. kde sa 
hrajú deti, starších fudí, bi
cyKuswv, preKaza]u vomcom 
automobilov. To sú neod
škriepitešné fakty. Občanov -
daňovníkov nezaujíma obrana. 
že "ved ten náš neublíži, 
pomôže tráve a stromom .. ." 

Majitelia psov sa ani vefmi 
nebránia. Nakoniec voči ko
mu? Frflajúcich ignoru)u, 
utešujú, alebo riešia drobné 
konflikty na mieste. kde sa 
vyskytnú. 

Nie zanedbatefné sú však 
aj názory tých, ktorí psa 
vlastnia a sú ochotní prispief 
k zlepšeniu situácie. Prináša
me aj ich názory. 

Ano, názory na chov psov 
v bytovkách sú správne. Ale ... 
dalej sa už viac nik neza
mýšfa. Oproti nemajitefom 
psov, platia ročne poplatok 
700 Sk miestnemu úradu. 
Pýtajú sa oprávnene "za čo"? 

Kofko je v Devínskej psov v 
bytovkách? Tristo? Potom by 
radnica mala vybraf dvesto
tisíc korún. Menej, viac? Na 
aké účely sú tieto prostriedky 
využívané? Co za ne ponúka 
majitefom psov - platičom? 
Sú vyhradené priestory na 
venčenie? A sú potrebné na 
každom sídlisku. Vyvenčif psa 
treba ráno pred odchodom do 
práce, teda v blízkosti bý
vania. Ktoré priestory sú 
určené na výbehy? 

Ak sme ceny poplatkov 
upravili porovnatefne s vys
pelými krajinami a nevytvorili 
rovnaké podmienky, tak je to 
vydieranie. Majiter rodinného 
domu platí desafnásobne 
nižší poplatok. Z toho vy
plýva, že majiter psa žijúci v 
bytovke platí vlastne za 
priestor. Odkiaf, pokiaf? Pra
vidlá nemôžu predsa spočívaf 
iba v obmedzeniach. 

Nuž, mohli by sme po
veda{, že pravdu majú jedni i 
tí druhí. Nemôže byf však 
úplná, ak obe strany nie sú 
spokojné. 

Z miniprieskumu nám 
vychádza, že doriešif tieto 
otázky mozu poslanci 
stanovením jasných pravidiel. 
Potom, prirodzene môžu 
nasledovaf sankcie. 

rm 

Podnikatelia, firmy, súkromné osoby 
VYUŽITE MOŽNOSŤ 

reklamy vašej firmy a zároveň pomôžte telesne pos
tihnutým defom. 

V dňoch 28.6.-2.7.93 budú v Bratislave športové hry 
Slovenskej republiky pre deti a mládež s telesným a 
kombinovaným postihnutím. 

Celá farcha finančých nákladov na usporiadanie hier 
však leží na organizátoroch. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka. 

hrad á> 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnuternosti <kúpa, 

predaj) 
07- Rozličné 

G Napínací drôt priem. 3 mm 
ll. tr. do vinohradov a na 
oplotenie predám. lnf. v 
priemysle na lstrijskej ul. 

e Predám motorku DELTA 
<podobná Simpsonul 50 cm3, 

nová, za 7000,-. 
Tel.: 776 973 

e Predám tlačiareň SEIKO
SHA SP-180 9ihl. - A4 -
nová. 

Tel.: 711 229 

e Ponúkam na predaj zele
ninové, kvetinové priesady a 
rôzne druhy muškátov, Milan 
Šubín, Na Grbe 30. 

e Predám dievčenské oble
čenie na 4 roky, zachovalé, 
väčšinou zahraničné tpánky, 
kabátiky, šaty. 

Tel.: 779 604 

e Predám včelín na 5 úrov. 
Tel.: 776 037 
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HOKEJBAL - Bratislavská liga 
Konečné tabufky 1992/93 
MUŽI - l. divízia 
1. ESPO "A" 
2. DOMINIK PALMA 
3. BRITANIC 
4. SIBIRSKA "B" 
5. DYNAMO RAČA 
6. RUNIC TRNÁVKA 
7. KOVOŠROT "B" 
8. IPOS "B" 
9. FARGO 

10. ŠK CENTRUM 
11. BAZ DEV.N.VES 

Bratislavská liga 
konečné tabulky 19 

20 16 3 
20 15 1 
20 13 2 
20 12 3 
20 11 2 
20 9 3 
20 6 3 
20 5 1 
20 4 2 
20 4 1 
20 4 1 

1 198:83 
4 148:67 
5 186:88 
5 110:76 
7 109:104 
8 99:78 
11 95:155 

12. ALBION D.HONY - vylúčené zo súfaže! 

15 97:172 
14 91:164 
15 123:164 
15 112:198 

35 
31 
28 
27 
24 
21 
15 
11 
10 
9 
9 

ll. divízia 
1. ZIEGEFELD 18 15 1 2 142:71 31 
<!. HUt\ Nl VY 11:1 l<! U t:l lt:lt:l:1:11:1 <!4 
3. SPORTCLUB 18 11 2 5 99:59 24 
4. AUTOBUSY ONV 18 10 O 8 112:89 20 
5. TEHELNÉ POLE 18 9 2 7 110:91 20 
6. ANJELI 18 10 O 8 90:74 20 
7. SUPER STARS 18 8 1 9 81:102 17 
8. BAŽANTI 18 5 1 12 111:153 11 
9. PEGAS 18 5 1 12 72:125 10 

10. DEMIJON - vylúčený zo súfaže! 
- v hodnotení "Naj[epší brankár" v tejto súfaži sa na 1. mieste 
brankár Milan MATUSEK z družstva AUTOBUSY DEV.N.VES! 

DORAST <tabufka po základnej časti) 
1. ŠK SIBIRSKA 16 13 1 2 
2. HC HOSTINSKÉHO 16 12 1 3 
3. LG. DOPRASTAV 16 11 1 4 
4. HANCOP "B" 16 10 2 4 
5. BAZ DEV. N. VES 16 8 1 7 
6. BISCONTINI TEAM 16 6 2 8 
7. CAMEL 16 4 1 11 
8. RAČA - vylúčená zo súfaže! 
9. TEHELNÉ POLE - vylúčené zo súfaže! 

Celkové poradie po "Play-off": 
1. ŠK SIBIRSKA 
2. HC HOSTINSKÉHO 
3. LG. DOPRASTAV 
4. HANCOP "B" 
5. BAZ DEV. N. VES 
6. BISCONTINI TEAM 
7. CAMEL 

143:38 
143:59 
157:70 
104:50 
112:130 
101:88 
78:175 

27 
25 
23 
22 
17 
14 
9 

Obracajú sa preto na všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcf. 
Zároveň, za humánny čin podpory ponúkajú priestor na 
reklamu podnikom a firmám v informačných prostriedkoch 
hier. 

Císlo účtu na ktorý možno poukázaf finančnú podporu je 
VÚB 123-23928-012/0200 

Informácie o propagácii vašej firmy zašlite na adresu: 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosfou, Mokrohájska 1. 842 40 Bratislava. 

e Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 

e Firma KLEMI, 
Vápencová 6, ponúka: 
- zavedenie kanalizácie 
- všetky vodoinštalatérske 

práce a opravy 
- predaj materiálu a ba

térie podra objednávky 
zákazníka. 

Tel.: 779 083 
Prosíme telefonovaf po 
14.00 hod. 

e Firma MERIDIAN op 
automatických práčok. 

07/777 

e TV servis BALAž pos 
opravy TV prijímačov na 
Grbe 43 v Devínskej 
Vsi. Tel.: 776 9&3. 

e O Váš podnik sa postará 
Fr: Ta 

- oprava starého 
- stavba nového 
- všetky ostatné práce 

Kontakt: cez deň - Devínska 
cesta 999 

"STARA HAJOVŇA". 
večer: Tel.: 815 978 

KHfitiC! UJltfillÍR 
Bučinovó 6, 821 07 Bratislava, tel.: 2408978 

Vám ponúka: 
· ky/ sortiment tuzemských i zahraničných š1ro / . 
·k v slnečné okuliare UV, sklo b1ele. farebné, ~m1o. . . 

odfohčené. HellO, PIOSŤIC atd. 

0 vel'mi pestrú ponuku doplnkového tovaru optiky 
rené: Po- Pio: 10.00- 12.00. 13.00- 18.00 

Tešíme sa na Vašu návštevu ! 

detské, dámske, pánske 

BICYKLE 
objednajte:tel.: 778 475 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

8 Akvaristika. teraristika 
• Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
e Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

8 RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.00 -12.00 

ft778 475 

Vodný 
šetrič 

asserfix 
--~ Znižuje ná-

klady za vodu 

až o 50%. 

Jednoduchá 

montáž na 

všetky bežné 

typy vodovod

ných batérií s vnútorným a 

vonkajším závitom. 

Ak v meste stojí celo

kovový 130 Sk (predávajú 

aj umelohmotné lacnejšie, 

ale praskajú) v Devexe ho 

dostanete kúpif za 110 Sk. 



~ ~ ~ v 
TelevJZny kabelovy rozvod v MC DNV 

v 
čísle 

Pavol 
dojmy 
neho 

ôsmom tohtoročnom 

DEVEXU čitatel Ing. 
Bottan zverejnil svoje 
o prevádzke televíz
kábelového rozvodu 

<TKAl v naäej mestskej časti 
v článku "K televízii" . 

Rád by som touto cestou 
reagoval na niektoré jeho 
postrehy. V tomto článku 
čitatel DEVEXu okrem iného 
poukazuje na to, že sa ne
vyuzlva informačný kanál. 
Mestská časf DNV plánuje 
po dokončení TKR v komu
nálnych bytoch realizova( 
vnútorný informačný ka
nál, kde by chcela zve
rejňoval zatial formou tele 
textu rôzne informácie zo 
života MČ pre obyvatelov 
DNV. 

Táto vec bola 
prerokovaná aj so SBD IV a 
firmou SATRO, nakolko · Mč 
DNV je majitelom len časti 
TKR. SBD IV, ako majitel 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

hlavovej stanice a časti 

rozvodu TKR, náš zámer 
zobralo na vedomie a svoje 
stanovisko k nemu dá až po 
upresnení jeho časovej a 
programovej náplne. Firma 
SATRO, ako dodávate! TKR 
pre MČ DNV, v rámci zmluvy 
o dodávke, montáži a pre
vádzkovaní TKR pre komu
nálne byty, sa ·zaviazala 
zabezpeči( časf technolo
gického zariadenia na pre
vádzkovanie predmetného in
formačného kanála zdarma. 

V ďalšej časti citovaného 
článku sa čitatel dotýka 
otázky zaplatenia poplatku za 
zavedenie účastníckej pri 
pojky TKR. Z textu tohoto 
článku vyplýva, že sa zrejme 
dotýka obyvatelov bytov SBD 
IV. Poukazuje na to, že 
obyvatelia týchto bytov po
zera)u ponúkané TV pro
gramy bez rozdielu, či tento 
poplatok zaplatili alebo 

-

nezaplatili, aj napriek avizo
vanému zablokovaniu satelit
ných TV staníc neplatičov 
predmetného poplatku. Táto 
vec je výlučnou záleži
tosfou SBD IV. 

Zároveň by som pri tejto 
príležitosti upozornil obyva
terov komunálnych bytov: 
aby tí, ktorí majú záujem o 
programovú ponuku zo sa
telitných TV staníc uhradili 
poplatok 1000 Sk MČ DNV za 
zavedenie prípojky TKR v 
zmysle oznamu, ktorý ob
držali ešte minulý rok od 
firmy Novosel s.r.o. 

V najbližšom čase budú 
všetci obyvatelia komunál 
nych bytov v Mč DNV, ktorí 
nezaplatili predmetný popla
tok, na túto skutočnosf upo
zornení písomne firmou C
TERM. ktorá bude tieto byty 
spravoval od 1.5.1993 
namiesto firmy Novosel. 

Ak v stanovenom čase 

Vodoro11ne: 
A/ Začiatok tajničk~. B/ Dáva 
otázku - vracalo po česky. C/ 

Je jar, parky sú plné za
lúbených párikov. Všetky 
lavičky sú obsadené. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 

- Počuješ. ako pekne cvr
likajú svrčky? - hovorí na 
jednej lavičke dievča chlap
covi. 
- To nie sú svrčky, 'to sú 
zipsy. 

••• 
V nemocničnej izbe 
- Sestrička, pobozkajte ma! 
- Nemôžem. 

Sestrička, prosím vás, 
urobte mi to! 
- Naozaj nemôžem, už aj to 
je proti predpisom. že ležím 
pod vami. 

Objednávací lístok 

A 

B 

c 
D 

E 

, f 

G 

H 

J 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma>: 

Adresa: ··················-······· ... ·-··········-·············--·····-···-· PSČ ------------····------·----··-----··-··--
Dátum: 

Na konci roka vylosqeme troch predpatitefov o za~ímavé ceny. 

Cena jedného čísla : 2.50 Kčs 

štvrfročné preq:,latné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatitea 

nebudú tieto poplatky 
strany obyvatelov komun:~ 
nych bytov uhradené, -.6 
DNY pristúpi k zabloko
niu predmetných progr•hl: ' 
týmto jednotlivcom - 1'1 • 

platičom. Pri dod•toč11 e-
1 -· d k • poz1a av e o znovuzava. 

denie týchto programov bud 
musief obyvatel komunálneh: 
bytu zaplatif MČ DNV Po
platok za zavedenie prípojky 
vo výške 2400 Sk • 18 
práce a materiál spojen; , 
ich odblokovaním. 

Alojz Mor•veo 
zástupca starostu Mč DNV, 

Nebud zbabelejší než deti. ale 
povedz ako ony, ked sa im uz 
hra nepáči : Ja sa už nehrám. a 
chod. Ked ale zostaneš, tak 
neplač. 

EPIKTETOS 

Zaujímam sa o budúcnos!. pre 
tože v nej hodláf!! strávil zvy 
šok svojho života. 

KETTERING 

Turecká objemová miera • 
druhá časf tajničk~ - obec na 
Záhorí. D/ Písmeno gréckej 
abecedy - mesto v Polsku -
latinský pozdrav / maj sa! /. E/ 
Polkruhový výstupok pre 
oltár - zliatina železa a niklu. 
F/ Tretia časf tajničkJ. G/ 
Citoslovce radosti - nemala -
plápolaj. H/ Fialová farba • 
kypril pôdu s pluhom · 
nemecký realistický maliar. ll 
Novinová správa zvislý 
výstupok na čele budovy. J/ 
Koniec tajničk~. 

Zlli.,e: 
1/ Splašila. 2/ Výkon 
brankára - mesto v Barme. 
3/ Strkový podkald na ceste 
- súloženie po česky. 4/ 
Letecké spoločnos( Etiópie • 
Verdiho opera - cud zie 
ženské meno. 5/ Mesto v 
Namíbii - mohlo sa po česky. 
6 / Kvapkal po česky • 
semita. 7 l Sitím obrúbte • 
mesto v Číne. 8/ Blicovanie ~ 
organická zlúčenina, pri ktor~! 
sa vodík nahradzuJe 
radikálom kyseliny. 91 Cudziáe 
mužské meno - šachoV 
figúrka - možno po česky. 10/ 
Darovala - nemám vedomosf. 
111 Somálska studňa 
priliehavo. 12/ Zriekni sa. . 
POIIÓCKY: Cl Oke. Dl SkiC· 
El Taenit. 2 / Kchinu. 7 l Lalu. 
111 Elali. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 ? 9 
Bratislava. Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres. 841 07 Bratislava . Kailštna 
- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX. Krasnoarmejcov 14. Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla : ~~ 
štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2.50 Sk. Vytlačil : ROWACO spol. s r.o .. nábr. · 

Svobodu 20. 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103190-R. 
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21.-22. týždeň 

... B teraz máli šancu! 

Volkswagen Bratialava 

Váiení 
či~a~elia 

Kvitnú gaštany - deti 
intenzívne pociťujú blí
žiaci sa záver školského 
roka, rodičom pribudla 
starosť umiestniť ôsma
kov. obchodníci sa 
sťažujú, že ceny od
rádzajú zákazníkov. v 
politike nás zaujíma, len 
či sa vláde podarí do
hodnúť so susedmi, v 
Devínskej je všetko po 
starom. Kto má záujem. 
zaujíma sa. kto nemá. 
nechá sa unášať. 

Nové udalosti nedo
sahujú silu ozónovej 
diery, ktorá nedovoruje 
využiť štedré slnečné 
lúče. 

Počívame a cítime 
zhoršujúce sa podmien
ky v zdravotníctve. 
školstve. sociálnej obla
sti ... Nepočuť o rezorte. 
ktorý by zaznamenal 
výrazné zmeny k lep
šiemu. 

Nepomôže čakať. 
Väčšina sa však otáča v 
bludisku hradajúc orien 
táciu s otázkami: Kto. 
odkiar. kadiar ... 

Všetci na podnikanie 
nemajú. Ani možnosti, ani 
schopnosti, ani kapitál ... 

. Jedni tvrdia. že môže 
vt lada, iní. že kapitál 
r t· · e l, že schopní rudia .. . 

Vari všetky faktory 
spolu. 
Kdeže ste? 

Váš vydavater 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

14.5.1993 Ročník: 111. Číslo: 10. 

e Strategická komisia • Bude most cez 
Moravu ? • Jozefína z Devínskej • 
Súťaž pre deti • Šport • pre ôsmakov 

Strategická 
O zriadení novej komisie 

Miestneho zastupitelstva 
strategickej sme už infor
movali. Dnes sme sa opýtali 
predsedu komisie JUDr. M. 
Šimkoviča na jej poslanie. 

- Cielom komisie je pri
pravil koncepciu rozvoja na
šej mestskej časti z hladiska 
jej vývojových potrieb. Bude 
sa zaobera( posúdením pos
tavenia DNV z hladiska jej 
väzieb na hlavné mesto SR 

Bratislavu a regionálne pos
tavenie vzhladom na blízke 
obce Záhoria a Rakúsko. 

Komisia vychádza z toho, 
že súčasné postavenie ne
zodpovedá potrebám dalšie
ho rozvoja, pocifujeme ho 
skôr ako brzdiaci faktor. 
(problémy v oblasti správy, 
komunálneho majetku, jeho 
využívania, rozhodovania vo 
veciah mestskej časti atd.l 

Aj keď sa zmenili niektoré 
veci (dodatok štatútu hlav
ného mesta Bratislavy), chýba 
(pokračovanie na 2. strane) 

Most cez Moravu 
Iniciatíva spojif Slovensko s Rakúskom mostom cez rieku 
Moravu v Devínskej Novej Vsi neutícha. Dôkazom je 
korešpondencia, ktorú uverejňujeme. 

Vážený pán starosta, 
so záujmom som sa 

oboznámil s Vaším listom č.j. 
35193-vl z 3. marca 1993, v 
ktorom ma žiadte o osobné 
stanovisko k možnosti výs
tavby mostného regioónneho 
prepojenia mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves s prilahlým rakúskym 

regiónom. 
Ubezpečujem Vás, že plne 

chápem a podporujem Vašu 
iniciatívu pri hladaní riešenia 
dopravnej situácie v rakúsko
slovenskom pohraničí. 

Som si plne vedomý tej 
skutočnosti, že rozstrenie 
počtu hraničných prechodov 
(pokračovanie na 2. strane) 

Ďalší chodník, •pojnica Hradištnej a Ullrolleclcej začína 
•l úž if. 

Cena: 2,50 Sk 

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
OEVINSKA NOVÁ VES 

Na 11árodllý 
poklad 

Miestny odbor Matice 
slovenskej, st•rosta 
mestskej časti Ing. M. 
Jurčák a lstracentrum a 
VÚB Bratislava 

pozývajú spoluobčanov 
na celoobecné podujatie 

dar republike 

Uskutoční sa v nedefu 
16.5.1993 od 15."" hod. v 
priestoroch kultúrnej zá
hrady (v prípade nepriaz
nivého počasia vo velkej 
sále lstracentra) . 

Program: 

10.00 - · 14.00 vysielanie v 
miestnom rozhlase 
14.00 14.•5 koncert 
dychovej hudby na sídlisku 
Kostolné 
15.00 - 15.•• koncert dy
chovej hudby na sídlisku 
Podhorské 
16.00 

- 17.00 koncert dy
chovej hudby na lstrijskej a 
pred poštou 
18.00 - slávnostný kul
túrny program - pred
stavia sa súbory z DNV 
<Grbarčieta, Kobylka, Rosi
ca> 
20.00 

- fudová veselica 
na program a veselicu 
vstup vofný. Pozývame 
podnikatefov, zástupcov 
firiem i súkromné osoby. 

Pracovníci VÚB budú 
dary preberaf od 15.00 do 
18.00 hod. Darcovia, ktorých 
dar bude väčší ako 100 Sk 
(podniaktelia nad 1000 Sk> 
dostanú od Státnej banky 
'Slovenska plaketu. 
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zo zasadnutia miestnej 
6.5.1993. 

pred-

al na poskytnutie pries
torov na zriadenie predaj
ne s 
nými. vzdelávacími> pros
, .. ledllu..-no pn,. .-nenUIIIne '" 

fyzicky postihnuté deti. 
Miestna rada doporučila 

žiadaterom orientovaf sa na 
líniové centrum na lstrijskej. 

b/ o prenil!l-
jatie priestorov na zria
denie hemodializačného 

pracoviska, komisia z hra
diska lokalizácie a významu 
zariadenia nedoporučila. 

cl Finančnú výpomoc 
pre deti z DNY (sanatórium 
pre rizikový vývin na 
Fedákovejl komi-
sia vo výške 3 tis. Sk. 
Rovnako schválila uvofnenie 
príspevku 5 tis. Sk na 
zakúpenie didaktických 
môcok pre toto sanatórium. 

dl 
o príspevok 

Samaritanu 
doporučila 

schválif miestna rada 
miestnemu zastupiterstvu. 
Navrhuje výšku príspevku 
50 tis. Sk. 

Zasadnutia miestnej 
sa ;;;;:účastnila aj 

riaditerlu11 škol-
skej správy 
nová. 

slovenskej inicioval zbierku 
na poklad mestskej 
časti Devínska Nová Ves. 
Má sa uskutočnif v nedefu 
16. mája vo vefkej sále 
lstracentra. lstracentrum za
bezpečí akciu v rámci 
programového zabezpeče

nia. Matica uskutoční 
samostatné rokovanie so 
starostom mestskej časti. 

• lstracentrum predložilo 
program hodových slávností 
(30. mája 1993): módna 
preniUIIOIIIU!il, fi!OIIIIOVô!lll CIIISIIlO

f:éka, výstava krojov a 
domácich prác, futbalový 
zápas, prevádzka kons
kého povozu, vystúpenie 
dychových súborov, ho
dová veselica, sprievod 
masiek žiakov mater
ských a základných škil, 
cyklistické preteky, na
fukovacie atrakcia. 

• Miestna rada sa zao
berala stavom nájomného 
pomeru priestorov predajne 
na ul. M. Marečka {bývalá 
Jendotal. Schválila doplne
nie sortimentu v rozsahu 
zmluvy do 31.5.1993, pred
loženie projektu úpravy 
terasy do 15.6.93. úprava 
do augusta 93, uhradenie 

za nedodržanie 

• Miestna rada schválila 
investičný zámer výstavby 
hokejbalového ihriska a 
doporučila starostovi Mč 
rokova( so zástupcami 
YMKY o podmienkach uzat
vorenia a postupu 
relaizácie investičného zá-
mer u 

Napätá situácia v škol- • Rovnako schválila 
stve sa odzrkadfuje aj v prenájom verejného pries
našej mestskej časti. transtva illve

bolo možné riešif rovej banke. Tá okrem 
- pomôcf riešif v rámci vlastných priestorov banky 
možností chce aj mestská vybuduje detské ihrisko a 
časf DNV je nutné vykoná sadové úpravy. 
zhodnotif položkové využitie 
prostriedkov na jednotlivé e K podstatnej JEmene 
školy. <Požadované podkla- dochádza v organizácii a 
dy, po spracovaní pani spôsobe predaja mestských 
Čobanová. prisfúbila dodaf.l pozemkov, ktoré sú v 

Okrem toho bude treba správe mestskej časti DNV. 
riešif aj nárast počtu O predaji rozhoduje mest-
školopovinných detí. ská časf a tento sa môže 
Miestna rada doporučila uskutočnif na základe sú-
starostovi Mč požiadaf hlasu primátora Bratislavy a 
ministra školstva a nie ako doteraz súhlasom 
predsedu o riešenie mestského zastupiteľstva. 
umiestnenia Základnej 
školy v mestskej časti 
DNY. 

• Miestny odbor Matice wm 

2 

(dokončenie z 1. strany) 

~oncepčný reginálny pohfad 
na mestskú čast 

V súčasnosti komisia 
pracuje na poznávani zdrojov 
<ekonomických. duchovných. 
fudských a prírodných) ako 
určitého celku, ktorý by sa 
mal ciefavedome využíva( a 
vytvorif jednotný ekonomický 
a duchovný priestor pre ďalší 
rozvoj Devínskej Novej Vsi. 

Výsledky činnosti komisie 
sa budú premietaf do územno 
plánovacích dokumentov v 

ost ce 
(dokončenie z 1. strany) 

pre rôzne druhy dopravy 
bude predstavoval silný im
pulz pre rozvoj slovensko
rakúskych vzfahov v hospo
dárskej, kultúrnej, športovej a 
iných oblastiach nášho 
života. 

Zároveň si Vám dovofujem 
oznámit že vyššieuvedená 
problematika obnovy mostu 
cez rieku Moravu v Devínskej 
Novej Vsi spadá. podobne 
ako výstavby iných typov 
komunikácií, do kompetencie 
Ministra dopravy, spojov a 
verejných prác Slovenskej 
republiky a otázkami prípad
ného otvárania nových hra
ničných prechodov sa zao
berá Ministerstvo vnútra SR. 

V tejto súvislosti si Vás 
dovoľujem upozornif na už 
prebiehajúce rokovania medzi 
Ministerstvom dopravy, spojov 
a verejných prác SR a 
Ministerstvom pre zoštátnený 
priemysel a dopravu Rakúski 
republiky a medzi zástupcami 
tbterreichische Bundes
bahnen ((jBBl a železnicami 
Slovenskej republiky o vybu
dovaní železničného spojenia 
Viedeň - Pandorf - Bratislava. 

S pozdravom 
Milan Kňažko 

10. marca 1993 

rámci zmien. V štátnej 
a samospráve chce 
inicioval niektoré 
ktoré by prispôsobili 
venie Devínskej jej po 
a potenciálu. ktorý tu ie. 

Výsledkom by mala byf 
podpora podnikatefských 
tivít v oblasti služieb, 
priemyslu. zariadení- pre 
žitie vofného času, ale 
ďalších projektov a 
objektov na bývanie. 

O výsledku činnosti 
komisia pravidelne 
prostredníctvom DEVEXU. 

o ra 
List starostu 
časti DNY ing. M ..... , .. .,,.,.., 
z 3. mája 1993. 
.JUDr. Vladimír Mečiar 
predseda vlády SR 
nám. Slobody 1. 

Vážený pán 
vlády, 

dovofujem sí Vás 
priamo vzhfadom na 
odpovede bývalého pána 
nistra zahraničných 

Milana Kňažka na môj lis!, 
ktorej vyplýva 
vanosf viacerých "'"'nrvn" 
možnosti riešenia re 
prepojenia mestskej 
Bratislavy - Devínskej 
Vsi s prifahlým 
reg10nom cestným 
cez rieku Moravu. 

S touto požiadavkou 
pemamentne na mňa o 
cajú miestni obyvatelia, 
rých neuspokojujú podpo 
stanoviská pre túto 
lienku, ale žiadajú konk 
činy. Prosím Vás o 
značné stanovisko 
zabezpečenia dalších 
smerujúcich k 
zámeru. 

S poz 
Ing. Marián 

starosta Devínska Nová 

Cestná svetelná signalizácia na križovatke 
ulíc Eisnerova. P. Horova. M. Marečka. 

~~ 
Jednou z najviac frekvento
vaných križovatiek v Devínskej 
je spojnica ulíc Eisnerovej, P. 
Horova a M. Marečka. Hoci 
svetelná signalizácia je tu za
budovaná - neslúži. 
O peripetiach so sprevádzko
vaním signalizácie nám poroz
prával A. Moravec - zástupca 
starostu našej mestskej časti. 
- Pretože predmetná signa
lizácia je už dlho nefunkčná, 
pritom križovatka je mimo
riadnej frekventovaná, zvyšuje 

sa ohrozenie občanov, 
som konaf už 4.11.92. 
davkou na Správu po 
komunikácií, o urýchlené 
denie signalizácie do 
vádzky. Po doslovne ninn-oo• 

govom súboji: 
zemných komunikácií -
miestny úrad - sluby, slubY 
prísluby. 

Až 29.4.93 som dostal list 
a.s. KONTRAKT - ING. 
vykonáva inžiniersku či 
pre GIB, v ktorom slubujú 
do prevádzky signalizáciu 
konca mája 1993. 

zmlúv boli: 
í a podiel na 
spoločných 

500 

od 

prinášame dva listy o 
smerujúcich k riešeniu 
v Devínskej na základe 
občanov. 

MČ DNY Do
podnilnm z 9.4.1993: 
Pán námestník. 

spoločnom rokovani 
radnici bola dohovorená 

trasovania niektorých liniek 
zabezpečujúcich obsluhu 
Devínskej Novej Vsi. 

základe rokovaní s 
a POslancami, žiadam 
.tra_s~vanie liniek podla 

Sltuac,e. V súvislosti so 
linky č. 51 žiadam 

linku 59 nie ako 
ale pravidelnú a v sobotu 

mestská časf, v zmysle 
zabezpečuje projektovú 

na riešenie 
Hriadkach. Verím. že 

Podarí, čo najrýchlejšie 
a s kompetentnými or-

organizáciami a vy nás
Zabezpečíte jej realizáciu. 

vy, posunutie termínov ukon
čenia výstavby a odovzdá
vania garáží, zmeny spôsobu 
uzamykania a pod. Okolo 
celej stavby, ako tvrdia 
budúci majitelia, panuje skôr 
zahmlievanie ako otvorené 
rokovania. Trochu drahé. 

Chybou jednotlivých 
záujemcov o garáže bolo, že 
nezriadili spoločnost ako 
partnera dodávaterovi. Tú idú 
odstránil konštituovaním 

združenia majiterov hromad
ných garáží. 

Nuž. Termíny a závady. 
Kto a ako ich bude dnes 
riešif? 

Iste takýto projekt nie je v 
Devínskej posledný. Dnešný 
článok nech slúži budúcim 
záujemcom ako porulluče-
nie. pk 

pomôcky, rozprávkové 
kniiky, šatstvo pre deti i 
dospelých, ktoré Vám už nie 
je potrebné a môže ešte 
poslúžif - prineste v piatok 
alebo v sobotu (21.-22.5.) do 
lstrocentra. 

Žiadam o spoločné stretnutie. 
Za vybavenie vopred ďakujem. 

ll. culpovecr Dopravného pod
niku z 5.5.93. 

Organizácia mestskej hromad
nej dopravy v Devínskej Novej Vsi 
je zrealizovaná v zmysle záverov 
rokovania, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 9.3.1993 na Miestnom úrade v 
Devínskej Novej Vsi. Vzhladom na 
krátkosf času od realizácie novej 
organizácie dopravy, nie je možné 
objektívne posúdif výhody resp. 
nevýhody vyplývajúce z tejto 
zmeny. Každá zmena je reálne 
posúditelná až odstupom času, 

keď sa v plnej miere prejavia 
všetky klady a nedostatky. Z 
praktického hladiska nie je ani 
myslitelné menif organ1zac1u 
dopravy každý mesiac. Dosiahli 
by ste tým iba dezorientovanie 
cestujúcich. 

Na základe následnej spo
ločnej dohody po obdržani Vášho 
listu budeme situáciu v Devínskej 
Novej Vsi postupne sledovaf a po 
získaní širšieho spektra informácií 
sa k jej prehodnoteniu vrátime 
koncom 111. štvrfroku. 

Vladimír Brija 
vedúci odboru dopravného 
inžinierstva 
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a ilcvíqskcj 
Michaela Hutirová 

Z Francúzska odišli za tri dni. 
Možno to zapríčinila vefká 
zvedavosf a túžba Joze
fíninho dedka pozrief si 
Taliansko. Veď malo tofko 
spoločné s jeho dcérkou. To 
si myslela aj Jozefína. A veru, 
mala vefkú pravdu. Do 
Talianska prišli v dobe 
slávností. Mária Terézia 
vydávala do Talianska dcéru 
Amáliu. Krajina žiarila. A v 
meste bolo vera národa. Vo 
veľkých húfoch sa tiahli celé 
procesie. Jozefína začula 
čosi z klebiet Vraj Amália nie 
je manželka v plnom zmysle 
slova. Bola zvedavá. ako to 
myslia a bolo jej to s 
najväčším potešením vys
vetlené. Po svadbe. ktorá 
bola krásna a bohatá. odvedú 
manželov do komnaty. Tam sa 
odohráva svadobná noc. 
Lenže pri posteli, slúžiacej 
výlučne len na tú jedinú noc, 
stoja ministri a kanclér. 
"Nuž, nečudujem sa Amálii. 
Musí to byf vefmi ponižujúce." 
Povedala Jozefína dedkovi. 
"Veru to je ponižujúce. A 
najhoršie je, ked si tu 
počestná žena z cudziny 
nájde manžela a ten ju na 
také niečo núti. Pritom nie je 
panovníkom. len obyčajným 
ministrom. A chúďatko Apo .. ." 
Zrazu sa starký zasekol. 
"Pokračuj dedko." Prosebne 
naňho pozrela. 
·Ale. aj tak fa to nebude 
zaujímat A okrem toho v tejto 
pikantnej krajine sa takýchto 
chúlostivých rečí napočúvaš! 
Len mám obavy, aby fa tu na 
nejaké pochabé dobrodruž
stvo nezlákali." Strachoval sa. 
"Nemusíš sa báf. Mám dosf 
vlastného rozumu. Páči sa mi 
tu. i keď sa tebe zdá. že tu 
žijú samí blázni." 
Starký sa ukfudnil. A v tom už 
vychádzala Amália. Sedela 
na nosidlách spolu s 
manželom. V pestrofarebných 
šatách vyzerala nádherne. 
Ako bohyňa. Veru. nejeden 
básnik ju vtedy nazval 
Venušou. Ale rudia akoby to 
nevideli. Považovali ju len za 
cudzinku, prisfahovalkyňu. 
Volali na slávu len jej 
prihlúplemu manželovi. A len 
ona úbohá vedela, aké 
trápenie ju očakáva. Ved aj 
teraz ho vytiahla z područia 
dobre tajeného domu, z 
náručí z1en a krásnych 
mládencov. l tu sa prejavila 
neústupčivá, bojovná povaha, 
zdedená po matke. 
Jozefína už vedela. čo sa 
stalo s jej matkou. Stala sa 

neočakávaná vec. V tomto 
rudskom mravenisku priam 
narazila na mládenca, ktorý 
posledne zdupkal. Bol jej 
jediná šanca. A tak ho 
zoznámila s dedkom a s 
kuchárkou. Predstavila ho 
ako jediného priateľa. A 
dedko uveril. Dokonca ju 
pustil na prechádzku s ním. 
Bolo to vefmi absurdné. no 
bola rada. 
"Tak mi už konečne prezraď, 
kto si?" Pýtala sa plná 
očakávania. 
"Chcel som už vtedy, na 
cintoríne. ale .. ." Sklonil hlavu. 
"Len smelo pokračuj. čo tu 
robíš!? Vyzeráš ako jeden z 
týchto tu." Ukázala bradou na 
fudí. 
"Ja som tu vlastne doma. 
Mám tu otca. Vieš čo, poďme 
radšej preč, alebo aspoň 
trošku dalej. Keby ma tu 
zbadal s krásnou neznámou, 
bolo by zle." Odtiahol ju na 
lavičku za vefký strom. 
"čo tu robí tvoj otec?! A čo 
si robil ty u nás?!" 
"Poviem ti to. Ale musíš mi 
sfúbif. že to nikomu 
nepovie š." 
"Moje slovo je hodné zlata." 
"Môj otec je ministrom. 
Nevyvafuj okále. lebo ti 
vypadnú." Dodal so 
smiechom. "Boli sme u vás na 
dvore Márie - Terézie pozrief 
Amáliu a to ostatné.· 
Povedal. 
"čo ostatné?" Spýtala sa 
Jozefína nechápavo. 
"Nuž, to neviem ani ja. To sú 
veci dvora." 
"Hm." Zamyslela sa. 
"Vieš. bol by som tam zostal, 
lenže nemohol som. Vefmi si 
sa mi páčila. Ukázal som fa 
otcovi. Ukázal som mu váš 
dom. povedal tvoje meno. 
Všetko som si zistil. 
Keď počul tvoje meno, tváril 
sa nejak čudne. Z úst mu 
vyšlo len jedno skúpe 
slovíčko. Bolo to ženské 
meno. Nejaká Apolónia. A 
potom mi rozkázal navždy 
odísf a .. ." 
"Apolónia?! Ved tak sa volala 
moja mama." Zvolala 
Jozefína. 
Z tváre JeJ žiarila 
nedočkavosf prísf rýchlo veci 
na koreň. A už mala ďalšiu 
stopu. Už tušila, ako to bolo. 
A v tom sa jej na tvári zjavil 
úfak. 
- Veď čo ked tento chlapec 
vedľa mňa je mojim bratom? -
Pomyslela si. 

(pokračovanie) 



n 

na Obvodnom úrade Bratis
lava IV. - matrika Devínska 
Nová Ves 
štefan Kusalík a Zdenka 
Chmelíčkové 
Martin Lischauer - Renáta 
Balagové 
Viliam France Mária 
Koperdanové 
Peter Drahovský Soňa 
Vitélošové 
Marián Hotér Eva 
Burkovičové 
Pavol Koronczi Renáta 
Mayerové 
Zdenek Salay Ružena 
Danihelové 

70. rokov: 
František Hambélek 
Vilhelmina Škrovanové 
Ing. Alica Luknérové 
BO rokov 
Margita Panchértkové 
90 rokov 
Mária Randuškové 
92 rokov 
Paulína Polékové 

Štefan Preisinger 
Tomáš Beseda 

·Júlia Zemanové 
Matilda Pokorné 

Spomienka 
5. mája uplynul rok, čo 

zomrel náš drahý 
Janko Kralolfič 

Za tichú spomienku ďakuje 
mama 

a súrodenci 

Pozwánka 

Hold matkám, v deň ich 
sviatku. v nedefu 9. mája, 
vzdali deti zo základnej školy 
l. Bukov čana 1 vo · ve fk ej sále 
lstracentra. Spolu s miestnym 
odborom Matice slovenskej 
pripravili prekrásny program. 
Nejedno oko nezostalo suché 
pri piesni Mama v podaní 

Patrícia a Michal, súbor detí z 
klubu Bella. perfektné 
Grbarčieta, či súbor Kobylka. 
Devínska Nová Ves môže byf 
skutočne hrdá na mládež. čo 
dokáže takto kultúrne 
využíval vofný čas. Vďaka 
vám mamičky. 

Martina Madera. 
alebo piesni 
Keby som bol 
vtáčkom. ktorú 
zaspieval vífaz 
zorničkinho slá
vika Miško Cier-
ny. Ale aj 
ostatné deti 
dojímajli svojou 
vrúcnosfou. po
hybom. spevom. 
Roztancované 
"varešky s ly-
žičkami", rock 
and roolisti 

ISTRACENTRUM 

Devínska Nová Ves 
ls-trijská 4 
MA.J -199.3 

nedelil Zbierka na národný poklad so sláv-
16-5m3 nos-tnou akadémiou pod záš-ti-tou p. 

Kováčovej 
piatok Disko-téka pre mladÝch s Mirom 

21.8.99.3 Kováčom a Karolom .Jagošom 
piatok- Zbierka oša-tenia. kníh a hračiek pre 
sroottl Slovákov žijúc.ic.h v Rumunsku (Ma-

242l.8.99.3-tic.a slovenská) 
nedelil divadelné preds-tavenie pre de-ti 

Z3.5m3 "Zla-tovláska" 
uttrok Klub zdravého živo-ta - prednáška 

25.s:m3 s Ing. Pížlom 
Z9.31.s:m3Hodové slávnos-ti 

hodová disko-téka. rudová veselica. 
dYchovka. módna prehliadka s ukáž
kami líčenia. vys-túpenia súborov z 
ONV. VÝs-tava prác. obYVY-terov ONV. 
vozenie na rebriňóku 

BABY 91 

Vel'kó sóla 
-11-."'-18."' 

Vel'kó sóla 
'9."" 

15.""-'9."" 
'll.""-18."" 
lstrjjsitá6 
Vel'kó sóla 

16."' 
li'.ebňa 

lstrjjsitá6 
17."' 

r 

Mládežnícka spevácka skupina 

Lll31:1<1 ~AI<IAI: - ~ÁI<II~t [)(TI 
pôsobiaca v kostole Ducha svätého 

A je tu súfaž pre najmenších - deti do 5 
rokov. Prihlásil môžete každé diefa, bývajúce 
v Devínskej Novej Vsi, ktoré do 1.6.93 dovŕši 3 
roky a do konca roka 1993 nebude maf viac 
ako 5 rokov. 

v Devínskej Novej Vsi usporiada 
slávnostnú 

akadémiu pri príležitosti piateho výročia 
svojho vzniku. 

Akadémia. na ktorú srdečne pozývame 
všetkých priaznivcov a záujemcov. bude 

" nedefu 2 3. mája o 1 6. "" hod. 
v kostole 

členovia súboru 

Jednotlivé kolá budú vo všetkých mater
ských školách v Devínskej. 

Deti, ktoré nenavštevujú MŠ, sa môžu 
prihlásil do konkurzu v lstracentre 

8.8.1993 o 18.00 hod. 
Miestne kolo. kde postúpia deti z kôl v 

Devínskej bude 
20.8.1993 v lstracentre. 

Vífazi postúpia do mestského kola, ktoré 
bude v Rači 28.8.93, pri príležitosti 
oberačkových slávností. 

Bližšie informácie získate v lstracentre na 
tel.č . 775 180. 
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Neza6ucCnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
'!,4.5. - Boniféc. 15.5. _ 
Zofia, 18.5. - Svetoz6r 
17 .5. - Gizela. 18.5 ~ 
Viola, 18.5. - Gertrúda 
20.5. - Bernard, 21.5. ~ 
Zina, 22.5. - Júlia 
Juliéna, 23.5. - Želmíra' 
24.5. - Ela, 25.5. ~ 
Urban, 28.5. - Dušan 
27 .5. - Iveta, 28.5. ~ 
Viliam 

blahoželáme 

Celovečerné 

predstavenia: 
vo štvrtok, sobotu o 19.'5 

hod., v neder u o 17 .'5 a 19.•• 

15.-18.5. POSLEDNÝ MOHYKAN 
!SUPI USA MP 12 
s.t. 16,18,-

Dobrodružný film. "lndian
ka" 
20.5. 1492-DOBYTIE RAJA 

/SUP/ Koprodukčný 
lilm-Angi.,FR,ŠPAN 
MN t.t. 20,22,-

Životný 
Kolumba 

príbeh Krištofa 

22.-23.5. V TIENI GANGU 
USA MP 12 
18,20,

Arizonský policajt v 
proti motocyklovému 
gu. 
27.5. VOTRELEC 3 

t.v. 

boji 
gan-

USA MP 12 s.l. 
16,-

Posledná bitka Votrelca s 
Ripleyovou. 

Mlédežnicke 
predstavenia: 
v sobotu o 17.'5 hod. 

15.5. MAGICKA HLBOCINA 
FR. s.l. 16,-

22.5. TAK Už DOSt, FRED! 
USA č.l. 16,-: 

/bláznivá komédia/ 

Detské predstavenia: 
v nedefu o 15.15 hod. 

18.5. AKO ŽOFKA ODHALI
LA ZLODEJA 
CES /pásmo/ 5,- . 

23.5. ASTERIX A VELKY 
BOJ FR. 
s.v. 5,-

/detský comick/ 
POZNÁMKA: 
s.t. - slov. titulky, č.t. -
české titulky, č.v. - česká 
verzia /dabing/ 

Tel.: 775 104 

jbudlivosf 
z . hode do svojho bytu na 
pne rova nechala klúč z 

ulici ~ ~~trany vo dverách 23-
vonkaJAeJ Toho využil neznámy 
ročn~ ~~~~9 takto bez problém?~ 
zlo~eJ. 

0 
bytu v čase !e! 

voA1~I d ti a odcudzil JeJ 
nepnt~mnor~tene. zlaté retiazky. 
snu~ne P dalšie dámske prstene 
hodmkY ta za 23 tisíc korún a bez 
v hodno e 
stoPY zmizol_~reč. 
Odišiel r•hs• š .. 

Re§tauráciu tadl?~ na 
. ovej ulici navšbv1l 23-

Vape_ncmladík z Kalištnej ulice. Do 
ročnY s·1 odložil koženú bundu s 
Aatne · .. 1 p · dokladmi a veselo Sl pop11a . n 
d hode ho však rados.t prešla, 
~ed zistil. že jeho bunda sa v 
Aatni nenachá~za a on. musel z 
reAtaurácie od1~t b~z neJ, P!etože 
sa na prsty pnlep1la neznamemu 
zlodejovi. 
Konkurent 

Objekt firmy SOEKO. ktorý sa 
nachádza v hale JRD Devínska 
Nová Ves nav.štívil !leznámy host 
no seriózny zakazmk to nebol, ale 

ktorý sa 
vlámal a ukradol cirkulár s 
vidióvymi hrotmi, ručnú karbo
frézku a rôzne náradie. Nevedno 
či si chce založit konkurenčnú 
firmu. ale krádežou tam spôsobil 
škodu za 22 tisíc korún. 
Súžil ho smid? 

Výčapný bufet pod hradom 
Devín navštívil po záverečných 
hodinách neznámy zákazník, 
ktorý musel byt velmi smädný. 
pretože sa tam dostal cez rozbité 
okienko o rozmeroch 40x40 cm a 
obslúžil sa alkoholickými nápojmi 
a cukrovinkami. Musel to byt tuhý 
fajčiar. pretože nepohrdol aj 
väčším množstvom cigariet a bez 
stopy zmizol preč. 
N• muške i Studenič 

Pri objekte záchrannej služby 
vedia dialnice v Lamači, ktorej 
majitelom je p. Studenič. na chvílu 
zaparkoval svoje auto VW Golf 
hnedej pastelovej farby 28-ročný 
majitel z Vysokej pri Morave. Toto 
padlo do oka neznámemu 
autičkárovi, ktorý sa do neho 
vlámal, naštartoval a odišiel na 

Odbor turistiky TJ DOPRAVOPROJEKT Bratislava 
usporiada turistické podujatie 

MALOKARPATSKÁ ŠTYRIDSIATKA 
XII. ročník 

22. mája 1993 - sobot• 
Prezentácia a ~tart: 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA, rázcestie žltej a modrej značky, 150 m za 
konečnou autobusovej linky č . 102 
štart: 07.00-8.30 hod., trasa 10 km od 9.00-13.00 hod. 
Cief: do 18.30 hod. 
Trasa pochodu: 
Al DP 42 km/1060 m - Záhorská Bystrica - Pajštúnsky hrad -
KoAarisko - Biely Kameň - Biely kríž - Tri duby - Cimbal - Záhorská 
Bystrica · 
BI TP 25 km! l BO m - Záhorská Bystrica - Pajštún sky hrad - Medené 
hámre - Zbojnícka studňa - Pekná cesta - Stánisko - Marinaka -
Záhorská Bystrica 
Cl 10 km/300 m - pre rodičov s detmi - Záhorská Bystrica - Cimbal -
Hrubý Drieňovec - Snežienka 
Podrobnejšie údaje a plán cesty: pri prezentácii na mieste ~tartu 
Občerstvenie: polievka v cieli 
Ubyto~anie: nezabezpečujeme 
Vekove obmedzenie: 
DP sa možno zúčastnit po dovŕšení 15 rokov, mladší len v sprievode 
rodičov alebo vedúcich TOM. 
Odmena: . 
~.at1 dý úč~stník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanicami. získa 
1P om; Det1 po prejdení 10 km trasy čaká sladká odmena. Trasa "A" sa 

z,a,počlt!"~a do podmienok VOPT a do "Malokarpatského dialkoplaza". 
n ormacte: 
~8a:~~~~ár PUKANčiK. Dopravoprojekt Bratislava, Kominárska 2. tel: 

~~chodu sa zúčastňuje každý účastník na vlastné nebezpečie. 
ka:ds!nhikom d~poručujeme lekársku prehliadku. Pochod sa koná za 

e O POčaSia. 

ť kVo Velkej cene SR S-členných 
IBC YCh dr t t' Brat'sl u ~ 1ev usporiadanej v 

z ~= sa .začastnilo 21 družstiev 
Hloh Pešti. Bratislavy, Modry, 
Kom~vca, Trnavy, Budmeríc a 

Brna. 

Celkové Poradie: 

21. ~~tistika Budapešt 
• IYIOdra 31,5 

3. Dopra 23,5 
12.-13 stav Bratislava "A" 23.5 
18 .• 17· STRELEC DNV "A" 17,5 
Bod . S~RELEC DNV "B" 14,5 

Y nalilch družstiev získali: 

STRELEC DNV "A": 
Jurčáková 5 
Verner 4.5 
Jurčák S. 3,5 
LobodáA 2,5 
Balog 2 
STRELEC DNV "B": 
švoučinár 5,5 
Stefani 4,5 
Mikušík 3 
Zlochová 1 
Jurčák Mir. 0,5 

Vladimár švončinár si svojim 
výsledkom uhra! IV. výkonnostnú 
triedu. Nikoleta Jurčáková bola tretou 
najlepšou hráčkou na piatej 
šachovnici. 

mj 
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nP7nÁ m,:. mi,:.~tn 

Pozor n• pivnice 
Pivničné objekty sú stále 

objektom záujmu dlhoprstých 
zlodejov. Presvedčil sa o tom 28-
ročný majitel na ulici l. Bu
kovčana, ktorému odlial zmizol 
bicykel Velamos. ktorý tam mal 
uložený. Podobnú návštevu mala i 

Ml•dší ii•ci - ll. B trieda 
Danubius Bratislava -LOB Dev. 
Nové Ves: 8:1 
Urban - Alfoldy 0:6, 3:6 

Dor•st - 111. trieda: 
Tatran Stupava - LOB Dev. 
Nové Ves "A" 7:2 
Maroš V - Jurčák L 3:6, 1:6 
Klímová. Leváková - Jurčáková, 
Paulicová 6:2. 3:6, 4:6 

TK LOB Dev. Nové Ves "B" -
TC Pezinok "A" 4:5 
žovic Milan - Steiner 2:6. 3 :6 
Žovic Martin - Grič 6:1. 1:6. 6:2 
Záhorec - Daniš 6:0, 6:1 
Beseda - Kučerka 2:6. 3:6 
Zlochová Zuzana - Aláčová 0:6, 
1:6 
Zlochová Brabora - Čečetková 
0 :6.0:6 
žovic Milan, Záhorec - Daniš. 
Kučerka 6:0, 6:4 
žovic Martin, Beseda - Steiner. 
Grič 6:4. 6:4 
Zlochová Z. a B. - Aláčová, 

23. kolo 
muži A 
D.N.Ves - Ružinov 1:2 
muži B 
D.N.Ves - Čuňovo 2:3 
starší dorast 
D.N.Ves - SKP 2:2 
mladší dorast 
D.N.Ves - SKP 1:0 
starší žiaci A 
Danubius - D.N.Ves 2:4 
Starší žiaci B 
Rapid - D.N.Ves &:0 
mladší žiaci A 
Danubius - D.N.Ves 5:2 
mladší žiaci B 

~R-rn~nÁ mRjitPrlcA vn !=lVnJ,:.J 

p1vn1C1 na ulici M. Marečka, ktorej 
zlodej vytrhol zámok a ukradol 
jeden bicykel a konferenčný 
stolík. Preto je potrebné, aby sme 
si viac všímali pohyb cudzích osôb 
vo svojom okolí a zamykali všetky 
vchody. 

JP 

Mestské velitefstvo polície 
sa na občanov obracia so 
žiadosfou o pomoc pri pátraní 
po osobe Pavol BANKÓ, nar. 
27.11.1966 v Bratislave. Meno
vaný ako pracovník PNS v 
stánku spôsobil finančný 
schodok. Do zamestnania 
potom nenastúpil a doteraz 
sa zdržuje na neznámom 
mieste. 

Hfadaný je 172 cm vysoký, 
štíhlej postavy, má modré oči 
a svetlohnedé vlnité vlasy. 
Akékofvek informácie môžu 
občania nahlásil na najbližší 
policaný útvar, alebo číslo 
telefónu 158. JP 

Starší iiaci - 11. tried•: 
Lokomotíva Bratislava TK 
LOB Dev. Nová Ves 7:2 
Novovský - žovic Milan 4:6, 3:6 
Nitthaus - Alfoldy 3:6, 6:4. 6:2 
Ráž - Pánik 6:2, 6:3 
Kardoš - Šefara 6:2. 6:2 
Polakovičová - Zlochová Z: 6: 
6 :0 
Pinterová - Zlochová B. 6:0. 6:0 
Novovský, Nitthaus žovic. 
AlfOidy 6:2, 5:7, 6:7 
Ráž, Kardoš - Pánik, Šefara 6:2, 
7:6 
Polakovičová, Pinterová 
Zlochová Z. a B. 6:0, 6:0 

Dospelí - 111. tried•: 
TK LOB Dev. Nové Ves - TO 
Jarovce 5:0 
Jurčák L - Lipčák 7:6, 6:1 
Jurčák B. - Straňak 4:6, 6:0, 6:4 
Gašparík - Mazáček 6:1, 6:1 
Zlocha. Garaj - Lipčák, Mazáček 

4:6, 6:4, 6:2 

mj 

Danubius - D.N.Ves 4:1 
24. kolo 
muži A 
Spoje - D.N.Ves 0:0 
muži B 
D.N.Ves - Ekonóm 2:1 
starší dorast A 
Spoje - D.N.Ves 0:0 
starší dorast B 
Spoje - D.N.Ves 1:1 
starší žiaci A 
D.N.Ves - BAZ 1:2 
starší žiaci B 
D.N.Ves - Matador 7:0 
mladší žiaci A 
D.N.Ves - BAZ 5:0 
mladší žiaci B 
D.N.Ves- BAZ 1:2 

ms 



-
PRE KONČIACICH ZŠ 

HÉ --·--
Začiatkom mája vyvrcholilo prijímacie konanie na stredné školy. 

Nejednému rodičovi a jeho ôsmackej či deviatackej ratolesti, ktorá 
nebola prijatá na strednú školu podla svojich predstáv, nastávajú 
starosti čo ďalej? Jednou zo škôl. pôsobiacich v našom regióne. je 
Strednú učilište strojárske na ul. J. Jonáša 5. v Devínskej Novej Vsi 
!vedia areálu Volkswagen Bratislava!. Tým, ktorí neuspeli v prvom 
kole, ponúkame šancu prihlásif sa na štúdium v týchto učebných 
odboroch: 
4 ročný študijný odbor s maturitou 
- mechanik nastavovač !chlapci. dievčatá! 
3 ročný studijný odbor 

INZERTNÉ 
01- Kúpa 
02- Predai 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj} 
07 - Rozličné 

• Predám 2 ks trojdielne 
drevené okná v dobrom 
stave. Tel.: 775 233 
• Predám 
- 100 l hydraulicko-mecha
nický lis na hrozno, zánovný, 
3500 Sk, 
- 10 ks 50 l triaš s košom a 
väčšie množstvo 20 l ople
tených Hiaš, cena dohodou 
- sudy na víno 2 ks 2001, 1 ks 
á 50 l, 25 l. 200 l, 
- laminátový bazén 185x110 
x0,40 cm. cena 3000 Sk 

Tel.: 492 740, 777 510 

miestny v Devínskej 
Vsi 

pr i j me: 
- brigádničky na okopávanie 

zelene 
- vodiča 

- murára 
Tel.: 778 692 

Reitll.uricla pod hradom Devín 
h!adá: (bývalá Morava) Slovanské 
nábr.15 
- 2 pomocné sily do kuchyne 
-1 kuchár 
-1 toaletárku (ekonomický prenájom) 
Nástup ihneď! 
nformácle:ng.Koková 
Gajdoš : tel.: 776 466 záznamník 

• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 
• Firma MERIDIAN oprava 

automatických práčok. Tel.: 
071777 095. 

• TV servis BALAž poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

• O Váš pomník sa postará 
Fr: Ta 

- oprava starého 
- stavba nového 
- všetky ostatné práce 

Kontakt: cez deň - Devínska 
cesta 999 

"STARA HAJOVŇA". 
večer: Tel.: 815 978 

• Mladí manželia hradajú 
súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. 

Tel.: 0706/26112 
• Vymením verký slnečný 1-
izbový byt v Dúbravke za 
podobný, prípadne väčší v 
Devínskej Novej Vsi. 

• Kúpim 
Bratislave. Tel.: 

Tel.: 775 401 

alebo dom v 
841 623 

• Predám záhradu v DNV. 
Tel.: 07/230 533 

• Vymením motocykel 50 
cm" - nový - za dva skla
dacie (alebo podobné) bicykle 
+ malý doplatok. 

Tel.: 776 973. 

periodík SR 
dostanete 

lstrijská 71 
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- obrábač kovov !chlapci, dievčatá) 
- nástrojár !chlapci) 
- strojný mechanik lchlapcil 
- mechanik opravár pre stroje a zariadenia lchlapcil 
- klampiar !chlapci) 
- mechnaik opravár pre cestné motorové vozidlá 
prospechom! - !chlapci) 
- lakovník (chlapci) 
- čalúnik !chlapci, dievčatá) 
- mechanik optických prístrojov (chlapci, dievčatá) 
- sklár na technické sklo (chlapci, dievčatá) 
Bližšie informácie o jednotlivých odboroch, resp. podmienkach 
prijatia, možno získaf na tel. č. 779439, fax 776875, alebo osobne 
na hore uvedenej adrese !spojenie MHD č. 51. 101. 112). 

V obchode DEVEX vylosovali 
kupóny z:a me<>iac apríl. 

Vecné ceny vyhrávajú čísla 
kupónov: 1441 

899 
268 

Majitelia kupónov s týmito 
číslami 

si môžu prevziaf ceny v 
DEVEXe 

Po-Pia: 8.00 
- 10.00 

14.30 
- 18."0 

sobota: 8.00 
- 11.00 

Reštaurácie 
[ll& 

na futbalovom 
štadióne 
otvorila 

výčap piva 
TATRAN - svetlé 

-čierne 
Cena: 8,80 Sk 

otvorené: denne 
11.00 

- 21.30 hod. 

detské, dámske, pánske 

ICY LE 
objednajte.: 778 475 

SOU strojárske, J. Jonáša 5, 843 06 
Bratislava 
ponúka 

• autopofahy 
na vozdilá Š-100/110. š-Garde. Š-105/120. 

Lada. 2107. Peugeot 205. 
Renault 5. 

i na ostatné typy, po pristavení 
motorového vozidla. Predaj priamo v učilišti 

Cena: len 800 Sk 
ďalej ponúkame: 

• čalúnenie 

dverí. sedacieho nábytku 
• výrobu otváracích taburetiek 
• kovovýroba - mreže. regále 

- otáčacie stolíky. činky 
- rohové kúperňové poličky 

• malé prepravné vozíky. 
Všetko vo vermi výhodných cenových reláciách 
vyrábame z vlastného i prineseného materiálu 

ceny dohodou 
Informácie: u pani SPIŠÁKOVEJ č. dverí 236 

telefón: 779 705, klapka 25 

oo_1a.oo ut-pia: 00_12.00 a 
00_18.00 

so: 00_1 oo 
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DPO SR, časopis Požiarnik, Mestská rada DPO, ZO OPO Devínska Nová Ves 
pozýva širokú verejnosť na 

Program: 
suťaž mladych poz•arn1kov o cenu i::asop1su Pož1armk, 

cvičenie Jednotky PÚ mesta Bratislavy 
a iné atrakcie 

9.00 h 
sUťaž. mladých pOŽiarnikov- štafeta 

13.30 h 
ukážkové cvičenie Mestského zboru PO Bratislava (ul. P. Horoval 

14.00 h 
súťai v požiarnom U toku 

Novoveská 14 z 
dvora (nad poštou) 

ponúka 

obaly na videokazety 
zdravotné šlapky 
bytové zrkadlá 
zarámované 
reprodukcie 
rámiky na obrázky 
stojany na kvety 
fritovací hrniec 1 l 
1690.-
kávovar-
vysávače 

0405 - 1669.-
3403 - 2669.

ETA 2406 - 2899.
sáčky do vysávačov 
filmy: farebné a 
čiernobiele 

Praktická príručka 

pre domácnost 39.-



Na Bradle 
Matica slovenská v rámci 

svojho celoročného plánu 
uskutočnila zájazd svojich 
členov a sympatizantov na 
Bradlo. V rámci zájazdu sme 
navStiVIII rOOISKO Milana 
Rastislava Štefánika Koša
riská a baziliku Panny 
Márie v Šaštínskych Strá
žach. 

Bol to zájazd, ktorý v nás 
zanechá tie najkrajšie spo
mienky, ostane v nás ako 
balzam na rozjatrenú dušu po 
celotýždenných starostiach. 
Počasie. akoby chcelo vzdaf 
hold tomuto velikánovi nášho 
Slovenského národa, akoby 
chcelo naplnil jeho krásne 
heslo "VERil MILOVAl 
PRACOVAl". Tieto slová 
"nášho" Milana, akoby boli 
písané i pre dnešné dni. Ako 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

-čo robíš? 
- Modlím sa za vrchnosf. 
-Ako? 
- Bože. daj im rozum a mne 
peniaze. 

by sme nemali verif v lepší 
život? Kto nemiluje, nemá 
rád otčinu, matku. svojich 
ale i Slovensko. A pracoval?. .. 
je základný predpoklad bla
hobytu. Nahanobené statky 
podvodmi. kupliarstvom nema
jú nikdy dlhé trvania. 

Toto no:!abudnitornó kródo 

života nám ostane v 
spomienkach aj potom. keď si 
zaspomíname na slová pána 
prezidenta Kováča, ktoré 
povedal na námestí v 
Brezovej pod Bradlom. Ako 
by sme boli jeho doprovod. 
všade sme sa tešili z jeho 
prítomnosti, či to · bolo v 
kostole s pánom biskupom ev. 
cirkvi Urhorckájom, pri 
kladení kytice k pomníku 
Slovenských buditelov. pod 
mohylou na Bradle. alebo v 
múzeu v rodisku Stefánika v 
Košariskách. Stretávali sme 
pani Kováčovú. ktorá nám 

Nedopustme, aby sa z na
šich učencov ... (dokončenie 
v tajničke) 

prislúbila návštevu našej 
Mestskej časti. 

Nádherné Slovenské 
piesne v autobuse, naučená 
pieseň o Štefánikovi, to sú 
len tie najjednoduchšie preja
vy spokojnosti. 

Ano. ostal čas na 
nn!>"'rl"'ni"' i<.n nÁ!> trÁni v 
obci. ostal čas i na 
odvážnejšie plány matičiarov. 
A poďakoval sa?... pani 
Grožajovej a Gazdovej za 
novú pieseň, Anke Veberovej 
za milé slová, pani Kubovej 
za spev. hádam všetky by sa 
zaslúžilo vymenova(, lebo ich 
piesne ešte dnes odovzdá
vajú odkaz od nás Novose
lanov Kopaničiarom. Slová 
poďakovania teda všetkým, 
čo sa zúčastnili pekného 
zájazdu. 

Spiatočná cesta akoby 
bola umocnila naše zážitky. V 
autobuse zneli všetky piesne 

Vodorovne: 
A/ Podpis ručitela na zmenke 
- divadelný záves - zväzok 
obilia. B/ Lepením pripevni -
ŠPZ Opavy fuká. C/ 
Stromoradie po česky 
neprirodzená - príklop. D/ 

••• Stretli sa dvaja žandári: - Servus. 
kamarát, ako dávno som fa 
nevidel. a aké máš pekné čižmy z 
krokodílej kože. Kde si ich 
zohnal? 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 

- Vieš, bol som v Austrálii a 
zastrelil som krokodíla . 
- Výborne, i ja tam idem sluŽobne 
na mesiac a tiež si ich donesiem. 
Po mesiaci sa stretli a prvý sa ho 
pýta na čižmy. 
- Vieš. ja som tiež zastrelil 
krokodíla . ale ten bol bosý. 

••• manžel sa 

A 

B 
c 
D 

E 

F 

G 
Rozlútostený 
neočakávane 

zastihol ženu 
Vykríkol: 

vrátil domov a 
v náručí iného. ~-r-1--~-+--~~~--+-~~~~-+~ 

- Ty biedna zmija, už viem 
všetko!!! 
Manželka sa naňho sladko usmiala 
a povedala: 
- Tak nám teda povedz. kedy sa 
narodil Krištof Kolumbus? 

Objednávací lístok 

H 

l 

J 
K 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): ---·-· . ·----- -·--·- ___ ·- --·· ..... 

Adresa: ············-·---·--·----··--·----·----·----·····-- ···----------·--·-·----·--····-·----·-··------ PSC --------------·----···--·-----·-----
Dátum: 

Na konci roka vylo~eme troch predpatiteklv o za~ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfrol;né predplatné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatite8 

k oslave dňa. Ani šofér t 
Stranovský, neostal ti~h di!o 
pridal sa. 0 t 

Tichosf katedrály a s . 
tosf stánku panny M 11~ 
Šaštínskej prijali naše rn árlt 
litby za rodiny a Slovensk Od, 
ó Mária primluvnica našao ·• 
na rozlúčku boli 
predohrou k dobrej ná 
domov. 

Skutočne sa oplatí . 
hlásil na podujatia matičia~r1• 
Ich podujatia sú premysle~:· 
kultúrne. dôsledné a · 
p~ospech všetkých zúčastne~ 
nych. 

Pripravované podujatia 
zbierka pre Slovákov žijúcich 
v Rumunsku, letný tábor pr 
deti z Chorvátska a Zái•a: 
do Martina iste bud' 
lákadlom i pre Vás... Príďte~ 
navštívte nás, radi Vás medzi 
sebou privítame. 

•• 
Španielsky mys - značka 
fotoaparátu citoslovca 
nadšenia. E/ Francovka _ 
mastné kvapaliny 
súrodenec. F/ Tajnička. G/ 
Starorímska bohyňa úrody _ 
mys - hviezda v súhvezdí 
Orla. H/ Tajná írska 
organizácia nariekala -
existujete. l/ Prístroj na 
prevod prúdu - mäkký kov -
meno nórskych krárov. J/ 
Bývalý bratislavský futbalista 

zlato po taliansky 
predošlého dňa. K/ Riedka 
jedlo vyslovovalo 
redukované "a" - Talian po 
česky. 

Zvisle: 
1/ Južný plod - obilninová 
rastlina. 2/ Dedina l 
východniarsky/ - bývalý čsl. 
reprezentant v stolnom 
tenise. 3/ Podmieňovacie 
spojka - hmla - český maliar. 
4/ Nalieva - mesto na Sardínii 
- epocha. 5/ Mesto v Mexiku 
- nepochybnosf. 6/ Pomaly 
po česky cenina. 7/ 
Hudobná veselohra - líščia 
diera. 8/ Naplní tekutinou -
mužské meno. 9/ Vyslovujete 
neprízvučné "a" - býv. názov 
Velkého Medera. 10/ Kvapka 
- písmeno gréckej abecedY ~ 
zrak. 11/ Národný olympijskY 
výbor - osudie - zlet P~ 
česky. 12/ Posila - brnkaCI 
hudobný nástroj. _1~/ 
Ochranný rímsky bozlk 
/mn.č./ - hlasno kričal. 
Pomôcky: J/ Obert. 21 
Tereba. 4/ Ales. d 

DE~insky -:xp~es - dvojtýždenník pr.e občanov ~estskej časti . Bratislava - Devín.ska Nov~ Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: ~41 .0~ 
Brat1slava. Kahštna 9, tel. 775 275. Nevy:!:1adané rukop1sy a fotografie redakcia nevrac1a. lnzerc1a - DEVínsky EXpres. 841 07 Bratislava. KallštnB 
- osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX. Krasnoarmejcov 14. Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka č ísle : vo 
štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2 .50 Sk. Vyt l ačil : ROWACO spol. s r.o .. nábr. L

Svobodu 20. 811 02 Bratislava. Regi stračné číslo : 103/90-R. 

DEVínsky 
·EXpres 

informačno-inzertný 

spr avodajca 

občanov 

mestskej čast í 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

23.-24. týždeň 

lt~ ... a teraz máli Aancu! • 

~1!) Volkswagen Bratialava 

Váiení 
čieaeelia 

Ak sa dobre pamätáme, 
my päťdesiatnici. úcta k 
starším bola kedysi sa
mozremosfou. Neboli 
treba výzvy v novinách, 
rozhlase. 

Rok 1993 bol vy
hlásený za Európsky rok 
úcty k starobe a soli
darity medzi generácia
mi. Ak sa pozrieme na 
novú Európu plnú kon
fliktov. uvedomíme si. že 
sa nachádzame upro
stred tohoto deja, ne
môže nás tešif takáto 
spolupatričnosť. 

Dostatok vraj vytvára 
pokojnú atmosféru a v 
tej, menej konfliktnej, 
vraj - aj úcta ... Nesúhla
sím s týmto názorom. A 
hoci sa vystavím úškr
nom. prihlásim sa skôr k 
~tarej rudovej múdrosti 
chudoba cti netratí". 

Budovaf zmysel pre 
povmnosf. úctu ku všet
kému, čo si to zaslúži. 
nemožno zakladaf na 
materializme. Vážil a ctil 
som si rodičov. hoci boli 
ch ~dobní. Vážil som si 
Učt terov, ktorí dávali 
seb~. kňazov. ktorých 
slova boli presiaknuté 
d.uchom a osobným zá
~~mom, každého star
blaho .. ktorý rozdával z 

ohateJ studnice po-
znania. 
d Nie teda výzvy. Je
l norazové heslá. PomaJ: trpezlivo, stále treba 

avaf. Potom možno 
~čakávaf. Bez výziev. 
ez hesiel. 

Váš vydavater 

28.5.1993 Ročník: 111. Císlo: 11. 

Kultúrneho programu pri príležitosti daru republike na národný 
poklad sa zúčastnil aj neskôr zvolený predseda Svetového 
kongresu Slovákov L. Danihel. (prvý zfavaJ 

@@Ul?I©@ v 
DEVfNSKEJ 

Spadla v piatok 14. 
maJa pred poštou v 
podobe nákladného vo
zidla s ovocím a ze
leninou. 

Jablká po 10 Sk, 
cibura po 5 Sk... v 
rovnakej kvalite ako 
ponúkali ostatní predaj
covia v Devínskej. Tí sa 
však držali. Jablká 
pnúkali svorne po 20 Sk, 
ciburu po 10 Sk. 

Konečne konkurencia! 

pat. 

Jedinú otázku 
sme položili Ing. R. Hof
bauerovi ministrovi 
dopravy, spojov a verejných 
vecí pri príležitosti návštevy 
Devínskej v deň zbierky na 
národný poklad: 

"Bude most cez Moravu?" 

Nie je to jednoduché. 
Rokovania medzi nas1m1 
štátmi prebiehajú. Rakúsko 
je však spolková republika a 
o jednotlivostiach rozhodujú 
krajinské orgány. Miestne 
záujmy rieši teda krajinská 
vláda a · dotknuté územia. V 
súčasnosti nie je dokumen
tovaný zauJem. Prevláda 
obava z ekologického zaťa
ženia, konkurencie lacnejšej 

Cena: 2,50 Sk 

Zasadnutie miestneho 

zastupiterstva bude 

3.6.93 

od 8'0 na radnici 

Bude prerokovávaf: zásady 
poskytovania príspevkov zdru
ženiam občanov, čerpanie 
rozpočtu, riešenie nájomných 
zmlúv. zmenu nájomnej zmluvy s 
cirkvou, rozpočet pre detské 
jasle na lstrijskej, obratisko Na 
hriadkach. 

CHORVÁTSKY 
KULTÚRNY ZVÄZ 
NA SLOVENSKU 

MIESTNE 
ZASTUPITELSTVO 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 
ISTRA - CENTRUM 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vás pozývajú. na V. 
festiva[ cfiorvá.tsúj 

k.uCtú.ry 26 . - 2 7. júna 
1993 

zeleniny a ovocia. možno aj 
lacnejších pracovných síl... 
Vec ohradom mosta - spo
jenia cez Moravu je otvo
rená, rokovania budú 
pokračovať najmä na úrovni 
krajinskej vlády. Rozhodu
júci bude súlad záujmov. 

Aj na našej strane musíme 
vybudovaf atraktívne ponuky, 
aby sme ten záujem vyvolali. 

pk 



"Dávame len sami sebe a tým, čo po ruís", 
povedal Jozef Markuš - predseda Matice slovenskej, k 
celonárodnej zbierke na I!IHárodnj poklad. Celý poklad 
bude slúiif na upevnenie slovenskej meny a len výnosy 
budú použité na informovanie sveta o Slovensku a jeho 
hodnotách a na kultúrne a informačné ciele u nás doma. 

Miestny odbor Matice 
slovenskej, starosta mest
skej časti Ing. M. Jurčák, 

lstrocentrum a Všeobecná 

A. Kamer z Austrálie a 
ďalší prišli najskôr na 
radnicu, potom na kultúrny 
program v lstracentre. 

- Hostia dňa daru republiky na radnici. Druhý z fava L Danihels. 

úverová banka pozvali 
občanov Devínskej Novej Vsi 
v nederu 16. maJa na 
spoločensko-kultúrne podu
jatie - Dar republike. 

- Z radnice prešli hostia do /stra-centra. S Jozefom Markušom Ján 
Beliansky z USA. 

Matice slovenskej, Ing. R. 
Hofbauer minister 
dopravy, spojov a verejných 
vecí, Ing. A.M. Húska, 
DRSc. podpredseda 
Národnej rady Slovenska. 
JUDr. IB. Kunc 
podpredseda KDÚ a ďalší 
predstavitelia politického a 
spoločenského života Bra
tislavy. 

Prvým darcom bol Ing. 

roztancovaných 
rčietách folklórny 
Kobylka. rock and 
Ro sica. 

Večer ukončila 

veselica. 
Pán Method 

výkonný podpredseda 
z USA, pozdravil na """''"'au\ 

programu v mene 
miliónov amerických 
vákov rodákov v 

Práve v deň otvorenia 
generálneho zhromaždenia 
Svetového kongresu Slo
vákov v Bratislave sme 
mohli v Devínskej privítaf 
Slovákov z troch konti
nentov. L. M. - Do kroniky sa zapísal aj krajan z Austrálie Ing. 

l. Zapletal. 

- Preplnená kultúrna záhrada. 

Balco, J. Beliansky, Dr. J. 
Karch u USA, M. Fischer 
z Kanady, Ing. l. :Zapletal, 

K vzácnym hosťom 

našej mestskej časti patrili 
aj J. Markuš - predseda 

Katalóg - obchody a služby pre obyvaterov Devínskej Novej Vsi sa 
dostal na pulty predajni pred niekoľkými týždňami. Takmer 5 000 kusov 
sa minulo za niekolko hodín. Pritom Devínska nemá tofko domácností. 

Pre tých, ktorým sa neušlo, sme nechali urobif dotlač a tak, ako 
ostatní, si môžu prísf zobraf katalóg do DEVEXu na Novoveskú 14, z 
dvora (nad poštou) 

po-pia: SOO - 1000 1400 - 18"0 

V SObotu: 800 
- lf'0 

Druhé vydanie Katalógu priprav~eme na záver roka - uzávierka 30. 
októbra 1993. Včas oslovíme firmy, podnkaterov. remeselníkov o 
podmienkach umiestnenia reklamy v katalógu. 

redakcia 
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Milan Pozor z ulice J. 
Smreka. Miško a Martin 
Jánošovi, Mária Tká
čová, Veronika Rajchlo
vá- dospeli i deti z De
vínskej za krátku chvíľu 

odovzdali dar 22 910 Sk, 
100 švajčiarskych fran-
kov, 10 
dolárov a päf obálok s 

predmetmi. 
Potom už, hosfom 

domácim, sa predstavili v 
kultúrnom programe súbo-ry 
z Devínskej Novej Vsi. Po 

Pán T. Pekarovič 

po štyridsiatich 
života v Kanade a 
života chce prežiť 
Devínskej. My sme 
Nechceme prosiť. 

budujeme v presvedčení. 
ju budú spravovať 
čestné a hlavy bystré. 
bude iba pomocou 
štarte. že dokážeme viac. 

Predkolo súfaže •• súfaže o najmilšie diefa 
sa uskutočni 8.6.11993 o 16"" hod. 

v ISTRA CENTRE na lstrijskej ul. č. 4. 

Prihlásif sa môže každé diefa bývajúce v DNV. ktoré do 
dovŕšilo 3 roky a do konca roka 1993 nebude maf vias; 
rokov a nenavštevuje Mš v ONV. Postupujúce deti z MS v 
budú vybraté priamo v škôlkach. 
Finále BABY DNV sa bude konaf 20.6.93 v ISTRA CENTRE. 

v stolárstve? 
8 podobné témy moze človek olbjavif v 

ti v hociktorých novinách v súčasnosti, na 
os poldad. My Vám ponúkame horúcu 
mu Dominiky Pustajovskej, ktorá sa udiala v 

to dňoch, v skutočnosti v stolárstve na Ustrijskej 

v s lií st ve. 
prešla "oklukou", prišla som 
celkom k dverám. Bol tam 
neporiadok. "čo tu spadla 
bomba?" zašomrala som si 
pod nos. "Veru, padla!!!", 
povedal policajt, ktorý moju 
poznámku počul. "Ale ... ???" 
"Naozaj!" ·Ahoj, to ty si mi 

sa do volala vo veci tých pilín?" 

IST"'R.-4 

CEAJT"'R.UM. 
centrum pre vofný čas 

som 

sa 
pre 

o 

všetky dámy, ktoré chcú 
SChudnúf do plaviek 

si zase spevnif postavu 
a získaf kondíciu. 
aby sa prihlásili 

na REDUKčNý KLRZ 

v dňoch 1.6. - 19.6. 

povedala teta. "No." "Bohužiaf, 
nemôžem ti ich poskytnút" 
"Prečo?" "Pretože nám niekto 
zavolal, že tu je bomba." 
"Slečna, nebola si to ty?" 
opýtal sa ma policajt "Nie, o 
tom nemám ani potuchy. 
Naozaj!" "No, dobre." Vážne 
som si všimla,. že tam sú aj 
pyrotechnici. "Hm... tak 
ďakujem a ... dovidenia." "Ešte 
tu vofačo vybuchne!" 
povedala som v behu. 

lahôdky, domáce potreby, 
zmrzlina, knihy, ryby, ovocie
zelenina, textilná a kožená 
galantéria. Centrálnym objek
tom pešej zóny bude 
expozitúra Všeobecnej úve
rovej banky, priestor bude 
doplnený o parkovacie 
miesta, detské ihrisko, 
rozptylné plochy a zeleň. 
Súčasfou výstavby je mož
nosf vybudovania reštau
račného zariadenia na 
začiatku obytného súboru 
Podhorské. 
Záujemcom, ktorí vhodne 
rozšíria pestrosf ponuky v 
centre a prihlásia sa na 
Útvare architekta Mč na 
lstrijskej ulici 49., poskytneme 
podrobnejšie informácie. 

Ing. arch. Vargová Eva 
architekt MČI 

obsahuje: 
- kondičné civčenia 

-masáže 

-saunu 
- odborné prednášky z oblasti 

správnej výživy 

z oblasti poznania samej 
seba - o homeopatii 

o psychoanalýze 
z oblasti kozmet. starostlivosti 

o plef 

Zabezpečený zdravotný dozor 
Cene kurzu 300 Sk 
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Jozefí11a z il s 
Michaela Hutirová 

Jozefína sedela na lavičke, a 
hlavou plnou myšlienok. Sylvia 
pribehol a celý vzrušený jej 
podával zvitok papiera. 

- Čo je to? spýtala sa mierne 
prekvapená. 

- Priniesol som ti to. pretože si 
mi vera rozprávala o svojej rodine 
a myslím, že fa poteším. Prečítaj 
si. 

MILA APOLÓNIA! 
NEMOŽEM OD[St Z TALIANSKA. 
MAM TU SÚRNU PRACU. VRAt 
SA DOMOV. NEUKAZUJ SA NA 
VEREJNOSTI. 
KOMPROMITOVALA BY Sl MA. 
ALE NIČ V ZLOM. MAM tA 
STALE RAD. NO OSUD NECHCE. 
ABY SME ZOSTALI SPOLU. 
BUDEM TI POSIELAt NEJAKÉ 
PENIAZE. SYNA POZNAJÚ NA 
DVORE, VEDIA ŽE JE NA 
SVETE. JE NUTNÉ, ABY 
ZOSTAL. NECHÁVAM Sl HO PRI 
SEBE. BUĎ štASTNA. 

ANTONIO 

- Je to kópia, podotkol Sylvia. 
- Sylvio. ďakujem ti. vefmi si mi 
pomohol, povedala a na kus 
papiera voľačo napísala. 

- Toto daj svojmu otcovi, prosím 
fa. Ešte dnes a hneď teraz. 
dobre? 
- Prečo? spýtal sa nechápavo. 

- Nepýtaj sa. mám na to svoje 
dôvody. Ver mi. je to Vefmi 
dôležité a hlavne sa ničomu 
nečuduj. Prosím fa choď a daj mu 
to. 

Odišiel. Jozefína sedela. s 
obavami premýšfala, čo z toho 
vzíde. Už prešla celá hodina a 
Sylvio neprichádzal. Jej brat, jej 
milovaný braček. Konečne prišiel. 
Trvalo to šesfdesiat minút. Sadol 
si k nej a nechápavo na Jozefínu 
pozrel. 

- Hovor, čítal? 
-Ano. 
-A? 
- A. A toto ti posiela. podal jej 

list. v ktorom stálo. aby hneď 
prišla. 

- Poď Sylvio. ideme za našim 
otcom. 

-Prosím? 
- Ha - ha. Neveríš? Ani sa ti 

nečudujem. Prečítaj si to. tu lo 
stojí, čierne na bielom. Máš to tu. 
Si môj brat, zlatko. Môj brat 

- Ježiši kriste. ako je to možné? 
Vysvetli mi to. 
- Nie, ja nie. na to je tu náš 
otecko. Nech on vysvetruje. 
-Poďme! 
António sa prechádzal po 

komnate, privefkej a z nervozity 
žmolil v dlani vreckovku. Viditeľne 
sa potil. Nečudo, nečakal. že sa 
všetko tak zvrtne. Prešlo už 
mnoho rokov a on. vefký António. 
zabudol. Teraz mal pred sebou 
veľmi fažkú povinnost veru. 
nebolo mu čo závidief. Slúžka 
vpustila dnu obidve jeho deti. 

- Otec, Sylvio k nemu pristúpil. 
- Ticho, chcem sa pozrief na 

túto odvážnu dievčinu. 

- Len si ma prezrite, na mamu 
sa nepodobám, skôr na otca. 

- Si ironická! 
- Nemajte mi to za zlé, otče, 

nemáte sa prečo čudovaf. Teraz 
už nie. Mama zomrela v chudobe. 

- Musel som sporif. zmenšif 
výdavky. Bolo treba zabezpečif 
Sylvia. 

ó. Klaniam sa vase] 
vefkodušnosti! Kde sa vo vás 
berie tofko jemnocitu?! Len 
škoda. že ste ju nedali pocítif aj 
mojej rodine! 
- Čo chceš? Tu zostaf nemôžeš! 

- Nie! Ani tu nechcem zosta{. v 
tomto dome. s vami! 

-Si tu sama? 
- S dedkom a s kuchárkou. 
- V poriadku. Nepozeraj tak na 

mňa. ja za to nemôžem. Mala si 
zostaf doma. Tam, z kade si 
prišla. Čo tu chceš robif?! Snáď 
len nie dvornú dámu. 
Nepotrebujeme! Čo by som 
povedal Amálii? Z kade si prišla, 
z neba? rozčufoval sa. 

Otec?! skríkol zhrozený 
Sylvio. 

- Čo zase chceš ty?! 
-Je to tvoja dcéra! Tvoja! 
- Viem. že moja, jej matka ma 

opustila, tak čo?! A vôbec! Choď 
do svojej izby, to je naša vec! 

- To je lož! skríkla Jozefína. -
Mám na to dôkaz! Veď si 
prečítajte, otec. Len či si 
zaslúžite. aby som vás tak 
oslovovala! 

Pozri, dcérenka, dám ti 
peniaze. vera peňazí. A ty odídeš, 
hned! 

Nič na ospravedlnenie? 
Tragédia. Svedomie vás bude 
hrýzf a zomriete v žiali! 

- Tu máš peniaze. 
- Ale napíšeme dohodu! Aby 

som bola zabezpečená do 
budúcna! 

António vzal brko a naškriabal 
dohodu. Jozefína si ju schovala 
do záňadria a pobrala sa preč. 

Budem na Sylvia často 
myslief. povedzte mu to. Nebolo 
fažké zistif kto je kto, že? 
usmiala sa a odišla. 

António zavolal sluhu. 
Ronaldo. utekaj za tou 

tmavovláskou čo tu bola a ... veď 
vieš!. 
Sluha odišiel. cestou si pripraviac 
dýku. 

Jozefína objala dedka, 
kuchárka len zalamovala rukami. 

- Ako si len k tomu prišla? 
ukázala prstom na dohodu. 

- Je to vefmi dlhá história. niečo 
som vám povedala. Hlavne. že 
sme zabezpečení. povedala s 
úsmevom pri spomienke na 
Ronalda. 

Sluha ju naozaj chcel zabif. no 
nerátal s tým, že dievča z 
Devínskej, ktoré býva tak blízko 
pri lese, má rýchle reakcie. tvrdé 
ruky dedinských žien a vefmi 
rýchle nohy. 



na Obvodnom úrade Bratis
lava IV. - matrika Devnska 
Nová Ves 

Stanislav Koroši 
lubica Porubská 

Jozer Tamer 
Milota Ďurčová 

Slavomír Turok-Meceňo 
Ivona Macháčová 

70 rokov: 
Viliam Ondriáš 

l Margita Mundiová l 
ČO RÁS mRZÍP 

Po dlhých rokoch sme 
obnovili časom zabudnutú tra
díciu osláv Dňa matiek. 
Tohoročná oslava v nasej 
mestskej časti v Devnskej 
Novej Vsi bola 9. mája vo 
verkej sále lstrocentra. 
Kultúrny program pripravili 
žiaci zo ZS Bukovčana 1 pod 
vedením pedagógov a ve
dúcich krúžkov v spolupráci s 
lstrocentrom a MS. 

Program sruboval matkám a 
ostatným prítomným pekný 
kultúrny zážitok. keby... Ano. 
keby si mnohí z prítomných 
rodičov uvedomili. že sú na 
kultúrnom podujatí a nie na 
promenáde. Je to smutné. že 
dospelí rudia nevydržia 60 
minút sledovaf vystúpenie 
svojich detí. Odchádzanie zo 
sály, o chvíru príchod späf 
počas kultúrneho programu 
bolo vrcholne neslušné, 
bezcitné. Jedným slovom. toto 
vyrušovanie dotklo sa tých 
rodičov či divákov. ktorí mali 
záujem kultúrny program 
sledovaf. Ak aj niekto z 
prítomných musel z vážnych 
dôvodov opustif svoje miesto. 
mohol to taktne. počas 
prestávok. 

Škola vštepuje žiakom 
slušné správanie sa v kine, v 
divadle a na rôznych 
podujatiach. ale vera urobí 
najmä osobný príklad rodičov 
a dospelých. 

Zamyslíme sa nad tým? 
I!Wiária KONOPÁSKOVÁ 

<uči terka) 

" sobota 29.5. 
-hodový trh - predajné stánky s ponukou dets. od 15"" 
oblet., slnetných okuliarov, letných klobúti- v kult. záhr. 
kov, šperkov, kozmetiky a obterstvenia 
-<>tvorenie výstavy prác obyvaterov ONV 16"" hod 
lstrijská 4 
zasa datka 

-hodová zábava - hrá skupina RELAX 19"" - 04"" 
S programom - vystupuje imitátor Stanislav kult. záhr. 
Vitáloš. detské tanetné dvojice, rock rally popríp. 
vstupné 30 Sk Verká sála 

nedera 30.5. 
-vozenie na rebriňáku a kati fahanom koňmi 
po ONV 
-hodový trh s predajnými stánkami 
-módna prehliadka s prezentáciou lítenia 
kozmetiky AVON na zlosovaterné vstupenky 
možnost výhry luxusnej kozmetiky AVON 
predvádzané modely predajné 
vstupné 30 Sk 

-ludová veselica s rudovým rozprávatom 
hrá Dúbravtanka 
vstupné 20 Sk 

od 15"" 
od 16"" 
v kult. záhr. 
poprípade 
Verká sála 

19"" 
kult. záhr. 
poprípade 
Verká sála 

pondelok 31.5. - Deň detskej radosti 
-sprievod masiek detí l. stupňa ZŠ 8·"-10"" 

9""-13° 0 

14""-19"" 
11"" 

-futbalový turnaj detí ll. stupňa Zš 
-<liskotéka pre deti 
-predstavenia pre deti - longlér 
bábkové divadielko 

Svätoduš11á 11cdcľa 
(Cfurice) 
Nezdržaterne sa blížia 

sviatky "Ducha Svätého", v 
ktorých pripadá výročie vy
sviacky nášho kostola. Tento 
významný sviatok patrí medzi 
najkrajšie a najobrúbenejšie 
udalosti roka. kedy sa na 
našich slovenských dedinách 
a mestách. teda i v našej 
okrajovej mestskej časti Bra
tislavy - Devnskej Novej Vsi 
schádzajú rodiny, priatelia a 
známi. aby sa zúčastnili 
hodových slávností. 

Na výročie vysviacky náš
ho chrámu pamätá i náš 
cirkevný zbor. Preto pripravuje 
hodnotné duchovné skladby, 
od L. v. Beethovena "O verký 
Bože" a "Klaniam sa Tvojej 

Dvojčíslo 

Aj v tohtoročnom prázdnino
vom a dovolenkovom období 
bude maf Devínsky EXpres 
prázdniny. Znamená to, že 
opäf pred prázdninami vyjde 
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verkej láske" a od W A 
Mozarta "Ave verum". 

Okrem uvedených skladieb 
odzneje v podaní nášho 
speváckeho zboru 10 ver
šovaná "Sekvencia" - vzý
vanie Ducha svätého -. ktorá 
je v rámci liturgie pre význam 
tohoto sviatku osobitne 
začlenená. 

Sväté omše v našom 
jubilejnom chráme budú na 
svätodušnú nederu 30. mája 
1993 o SOO a 10"" hod., večer o 
1goo hod. Na svätodušný 
pondelok o 8"" hod. a večer o 
1goo hod. 

Pozývame všetkých 
našich občanov a hostí a 
veríme. že takto spoločne 
dôstojne oslávime svätodušné 
sviatky a novoveské hody. 

t.Zúbková 

dvojčíslo v rozsahu 16 strán. 
Už dnes máme niekorko 
zaujímavých príspevkov do 
tohoto rozšíreného čísla. 
Termn prázdnin v redakcii i 
vyjdenie dvojčísla včas 
oznámime. 

r 

Neza6uďnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

28.5.-Viliam. 29.5.-Vilrna, 
30.5. -Ferdinand, 31.5. -Petro
nela, 1-'etrana, l. o. -l.ane1a, 
2.6.-Xénia. 3.6.-Karolína, 4.6.
Lenka, 5.6.-Laura. 6.6.-Nor
bert. 7.6.-Róbert, 8.6.-Medard 
9.6. -Stanislava, 10.6. -Marga~ 
réta, 11.6.-Dobrosla.va 

blahoželáme 

Celovečerné predstave
nia: 
vo štvrtok, sobotu o 1945 
v nederu o 1715 a 1945 hod: 

29.-30.5. DVA.IA NA 
LÁSKU USA MN t.v. 
18,20,-
Brilantne spracovaný 
príbeh vášnivej lásky. 
Silnou stránkou filmu je 
hudba, ktorej tvorcami sú 
skupiny Duran Duran. 
Chamouflage, Pat Benatar. 
3.8. PSYCHOPAT ZO 
SAN FRANCISKA USA 
MN 
5.-8.8. TELO AKO 
DOKAZ USA MN 
V hlavnej úlohe Madona. 
10.8. TOP GUN USA MN 
12 
V hlavnej úlohe Tom Cruise. 

Mládežnícke predstave
nia: 
v sobotu o 1715 hod. 

29.5. MA.ISTER V 
KICKBOXE USA č.v. 
18,18,-
5.8. ZÁHADA HLAVO
LAMU Ces. 
(Rýchle šípy) 

Detské predstavenia: 
v nederu o 1515 hod. 

30.5. PRÍBEHY PRE 
DETI (pásmo) SNŠ s.v. 5.-. 
8.8. PÁVIA PRINCEZNA 
Čín. . 

Poznámka: t.v. teská 
verzia, t.j. dabing, s.v. -
slov. verzia 
Tel.: 775 1041 

1 
nci hlavného mesta 

po_s l:vy na rokovaní Mest
Br~tl~ zastupiterstva 29.4. 
ske~ schválili dodatok č. 3 
~;tútu hlavného mesta. _ . 

T . mto sa odstranuje 
meJzera v zákone _s_N~. ?· 
138191. ktorý. nepozna mst~tut 
• d·atia maJetku zvereneho o n . .. . -

tským tast1am a zaroven 
mes . .k ·t. 

Ustanovuje za om a po-
~ d . k . nosf aby za po m1eno 
VIn • Š · 

Ovedaných v tatute 
VYP · d podliehali zmluvne prevo y 

vlastníctva nehnuterného ma
jetku zvereného do správy 
mestským častiam "len" 
schváleniu miestnymi zastu
pitefstvami mestských častí. 
Tým sa zracionalizuje schva
fovací proces pri zmluvných 
prevodoch nehnuterného ma
jetku hlavného mesta. Na
vrhovanou úpravou sa vo 
verkej miere odbremenia 
volené orgány hl. mesta. ktoré 
sa tak budú môcf inten
zívnejšie venoval úlohám a 

- Nie to nie sú zbytky mosta cez Moravu. Tu viedla dráha pre vozíky, 
ktoré dopravovali piesok zo Sandbergu na lode. 

Z mestskej raáy 
Mestská rada na svojom 
rokovaní 6. mája 1993 prijala 
uznesenie č. 442. ktorým 
doporučila Petrovi Kresánkovi 
- primátorovi Bratislavy, zverif 
protokolárne do správy 
mestskej časti Devnska Nová 

Ves päf parciel o výmere 23 
613 l"l"f medzi sídliskom 
STRED a lstrijskou ulicou. 
nakofko ide o veci miestneho 
významu, ktoré slúžia na 
rozvoj a zveradovanie 
mestskej časti za účelom 
dostavby chráneného územia 
pamiatkovej zóny. 

mj 

1\ {)bratisku ~a hriadkiÍch 
K zrušeniu obratiska Na hriad
~a~h a z~enám v dopravnom 
ežl~e nam poslala príspevok 

Pan'. Pokorná za tých. čo boli 
Proll zmenám. 
- Nie • ~ Je pravdou, že za 
zršusenie linky 81 sme boli 
" et • k . Cl, čo bývame Na hriad-
ach. Boli len traja a tým sa 

PV~hovelo. Vedia to na Do
avnom Pod "k . - . rad . . . . n1 u aj na nasej 

_ N~CI _maJu naše podpisy. 
nie . Je Pr~v~a. že zastávka 
okreJe vyu_žlta. Využívali ju 
Slovi~ nas aj obyvatelia 
turisti ca. Sk_aly, záhradkári, 
Devina a d:t1, čo chodia z 
defmi, č zo sk?ly, mamičky s 

0 chodia na prechádz-

ky k Morave. 
- Nemožno hovoril o šetrení. 
veď traf 61 sa predfžila. ba 
museli pridal jedno vozidlo. 
- Päfdesiatjednotku potrebujú 
vojaci a že na druhom konci 
tiež žijú rudia, to nikoho 
nezaujíma. 
- Ale aj my sme platiteľmi 
daní, a nie malých, tiež máme 
aspoň malý nárok, aby nám 
linku 61 presunuli Na hriadky. 
- A ešte chceme upozornil. že 
obyvatelia Na hriadkach od 
sochy panny Márie musia 
chodil po frekventovanej ulici, 
kde niet chodníka. Je to dosf 
nebezpetné najmä pre deti. 
lebo chodia po ceste. 
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funkciám celomestského cha-
rakteru. Zároveň zakladá 
právo primátora vydával 
pred-chádzajúci súhlas k 
prevodom vlastníctva do 
správy zvereného majetku a 
teda odmietnuf vydanie 
takéhoto súhlasu. ak sa 
domnieva. že zamýšraný pre
vod odporuje zákonu, alebo je 
v rozpore s celomestskými 
záujmami. 
Inštitút odňatia majetku hlav
ného mesta zvereného do 

správy mestským častiam, 
vypovedá prípady, kedy hlav
né mesto môže k nemu 
pristúpil. Podmienky odňatia 
vychádzajú z povinnosti 
hlavného mesta riešil 
celomestské a nadmestské 
úlohy, ktoré mu vyplývajú zo 
zákonov. 

Ing. Marián JURČÁK 
starosta 

*** šport ~ šport tj] šport ~ šport rtl 
Krasňany - DNVes 0 :2 

20. kolo 
muži A 

24. kolo Jarovce - DNVes 2:0 
muži A mužiB 
DNVes - Sv. Jur 0:2 DNVes - Tmávka 1:1 
mužiB starší dorast 
Doprastav - DNVes 6:1 Jarovce - DNVes 4:6 
starší dorast mladii dorast 
DNVes - Sv. Jur 2:2 ZfS Petržalka - DNVes 2:0 
mladší dorast starší žiaci A 
DNVes- hter 0:4 DNVes-šKP 1:2 
starší žiaci A starší žiaci B 
Vajnory - DNVes 1:0 DNVes - Devil 2:2 
starší žiaci B mladší žiaci A 
Senec - DNVes 3:0 DNVes - šKP 0:0 
mladší žiaci A mladší žiaci B 
Vajnory - DNVes 2:1 DNVes-ŠI<P 0:2 

25 kolo ma 
muži A 

Naše bodr zí&lulli: 
JURČÁK M. 3. BALOG 3. JURČÁK L 
2,5, VERNER 2. KOVÁČ 2, JURČÁK 
B. 1. ZLOCHA 1. LOBODÁŠ 1, 

HORVÁTH1 

Faust- šK STRELEC ONV 2 : 6 
ŠK STRELEC ONV- Energa '"B'" 7 : 1 

11- trieda starší žiaci: 
TK LOB Dev. Nová Ves- TJ Tatran Hydrostav 
ZOVIC Milan - Golan 
ALFl:5LDY - Stába 
JURČÁK S - Pracný 
ŠEFARA - Schoeder 
ZLOCHOVÁ Z. - Dvorská 
ZLOCHOVÁ B. - Uptáková 
ZOVIC, ALFl:5LDY - Staba. Schroeder 
ŠEFARA. PANI< - Golan. Pracný 
ZLOCHOVÁ Z. a B. - Dvorská, Ládiová 
Dorast - 111. trieda: 
VTC Pezinok "'A'" -TK LOB Dev. Nová Ves '"A"' 
Steiner - JURČÁK L 
Grič - JURČÁK B. 
Daniš - GAŠPAR(K 
Kučerka - GARAJ 
Aláčová - JURČÁKOVA 
Steiner, Grič - JURČÁK L a B. 
Daniš. Kučerka - GAŠPARk. GARAJ 
VTC Pezinok '"B'" - TK LOB Dev. Nová Ves '"B"" 
Trenčan - ZOVIC Milan 
Novák - ZOVIC Martin 
Štrba - BESEDA 
Frimmer - ZAHOREC 
Šipková - ZLOCHOVÁ Z. 
Burdanová - ZLOCHOVÁ B. 
Trenčan, Frimmer - ZOVIC Milan, ZÁHOREC 
Štrba. Novák - ZOVIC Martin. BESEDA 
Dospeli - 111- trieda: 
TK LOB Dev. Nová Ves - Spoje '"C'" 
JURČÁK L - čajkovský 
JURČÁK B - Milata 
GAŠPAR(K - Chr!Bo 
JURčAKOVA - Medeková 

mj 

1:8 
6:2,6 :2 
7:6. 2:6, 2:6 
1:6.0:6 
0:6.0:6 
0:6,0:6 
0:6,0:6 
4:6,5:7 
0:6,3:6 
1:6.0:6 

6:3 
6:7, 6:3, 2:6 
6:0.6:1 
1:6.2:6 
6:1,6:2 
6:1,6:1 
6:3.6:2 
2:6,2:6 
3:6 
2:6. 4:6 
3:6,2:6 
0:6.1:6 
2:6,3:6 
6:1,6:7,6:0 
6:0.6:0 
1:6.2:6 
3:6,3:6 

2:3 
2:6,1:6 
1:6.6:3,0:6 
6:2,6:0 
2:6,0:6 

mj 



Daňový úrad 
Bratislava IV., 
Žižkova 26, 
813 53 

Bratislava 

Upozornenie pre podnikateľov 
fyzické a právnické osoby 

na splnenie si registračnej a 
oznamovacej povinnosti daňových 
subjektov v zmysle ustanovenia 
31 a 107 zákona č. 511/1992 Zb. v 
termíne 

do 30. júna 1993. 

Tlé:1Civú IJI t:: 1 t::yk>ll ú~;iu 

právnických a fyzických osôb 
obdržíte na príslušnom Daňovom 
úrade podl"a trvalého bydliska 
podnikatera - fyzickej osoby a 
podl"a sídla právnickej osoby v 
obvode Bratislava IV. 

V prípade nesplnenia uvedenej 
povinnosti v termíne do 30.6.1993 
môže správca dane pristúpif k 
uloženiu pokuty podl"a ustanovenia 
i 35 zákona č. 51111992 Zb. 

INZE~CIA 
Využite možnosti cenove prístupnej inzercie s 
dosahom na 16 tisíc obyvaterov 

1 znak = 0,70 Sk 1/8 strany= 
1/4 strany = 989 Sk 112 strany = 
1 strana= 

495 Sk 
1970 Sk 

3900 Sk 

Príplatky za uverejnenie na prvej strane 
za uverejnenie na inej ako 6-7 strane 
zravy pri 5 a viacnásobnom uverejnení 
pri celoročnej objednávke 

+ 100% 
+50% 
-10% 
-20% 

Ak ponúkate alebo hradáte detské oblečenie, 
hračky, veci pre deti, využite naše bezplatné 
služb v. 

DEVínsky EXpres -
841 07 Bratislava. Kalištná 9, 

DEVEX - Novoveská 14 z dvora <nad poštou) 

po-pia: 8.00
- 10.00 14.3o - 18?" 

so: 8.00 
- 11.00 

Tel.-fax: 775 275 

v nedetu 30. 
na futbalovom 
štadióne 

topoimi hodovú 
zábavu 

cigánska 
vstupné: zdarma 

S úpra. ry 
Q<:Huzívne POHÁRE 

z áymovélío a per[eťovélio 
s Ha 

Brigita. a Diana 
áosta.nete v DEVEXe 

po-pin: 
8°0

- 1000 1430 -1730 

so: 800 
- 11°0 

Podnikatelia, firmy, súkromné osoby 
VYUŽITE MOŽ SŤ 

Obracajú sa preto na všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcf. 
Zároveň. za humánny čin podpory ponúkajú priestor na 
reklamu podnikom a firmám v informačných prostriedkoch 
hier. 

reklamy vašej firmy a zároveň pomôite telesne pos
tihnutým defom. 

V dňoch 28.6.-2.7.93 budú v Bratislave športové hry 
Slovenskej republiky pre deti a mládež s telesným a 
kombinovaným postihnutím. 

Celá farcha finančých nákladov na usporiadanie hier 
však leží na organizátoroch. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vorné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti <kúpa, 

predaj} 
07 - Rozličné 

e Predám posuvné dvere šírka 
80 cm. Sú v Devexe. 

e Predám detský kočík Liberta 
Exklusív,lacno. Tel.č.: 775 347. 
e Predám nosič pre diefa a 
zánovné detské ošatenie do 1 
roka <dupačky, pyžamka a podJ. 
lacno. Tel.: 777 326 
8 Predám športový kočík za 500 
Sk. Tel.: 776 537. 
8 Predám 4 zarámované obrazy 
A. MUCHU. Tel.: 776 537. 
e Predám trojkombináciu zn. 
PHILIPS. Cena 11 000 Sk. Tel.: 
777 762. 

8 Predám detský kočík LIBERTA 
- bežovej farby. lacno! Tiež 
predám detské ošatenie a obuv 
do 2 rokov. Tel.: 775 490 
8 Predám hlboký kočík. bordový. 
Zn. Lacno. Tel.: 777 884. 

DE NOVA 
miestny podnik v 

Devínskej Novej Vsi 
prijme: 

- brigádničky na okopávanie 
zelene 
-vodiča 
-murára 

Tel.: 778 692 

Miestny úrad v 
Devónskej Novej Vsi 

Rstrijská 49 

prijme 
s nástupom ihneď 

sekretárku 
prednostu miestneho úradu 

Informácie: 
Ing. Mráz - prednosta 
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Číslo účtu na ktorý možno poukázaf finančnú podporu je 
123-23928-012/012 

Informácie o propagácii vašej firmy zašlite na adresu: 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosfou. Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava. 

8 Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 

8 Firma MERIDIAN oprava 
automatický~h práčok. Tel.: 

071777 095. 

8 TV servis BAlAž poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

8 Opravl4eme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. Tel.: 
777762. 
8 Účtovníctvo. poradenstvo, 
AUDIT. Tel.: 784 071. 

e Mladí manželia hradajú 
súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. Tel.: 

0706/2612 

8 Vymením 3-izb. štátny 
DNV za 2 izbový byt aj v 
Tel.: 778 475. 
8 Vymením vefký slnečný 
izbový byt v Dúbravke 
podobný, prípadne väčší 
Devínskej Novej Vsi 
Tel.: 775 401 

• Kúpim byt. alebo dom v 
Bratislave. Tel.:8411 623 
• Predám záhradu v DNV. 
Tei.:0?/230533. Tel.: 

DÁŽDNII\f 
dámsky 79,
pánsk:r 109,

dostanete v DEVEXe 
po-pia: 

soo - 1 ooo 1 400 -
so: 

soo _ jJOO 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

8 Akvaristika, ter~ristik~ . . 
e Drobné zvierata, exotrcke vtactvo 
e Chovaterské potreby pre psov a 
mačky 

e Krmivá. vitamínové a veterinárne 
prípr~vky 

e RYBARSKE POTREBY 

RE 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.oo_12.oo 

778 475 , ... 
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OPO SR, časopis Požiarnik, Mestská rada DPO, ZO DPO Devínska Nová Ves 
pozýva širokú verejnosť na 

fiSIČSI<Ý 
6 .. 6 .. 1993 

v Devínskej tlovczj 
v- priestoroch športového areálu ZŠ P. Horova 

Program: 
súťaž mladych poZ:tarntkov o cenu CasopiSU Požiarnik, 

cvičenie jednotky PÚ mesta Bratislavy 
a iné atrakcie 

9.00 h 
sUťaž mladých požiarnikov- štafeta 

13.301> 
ukážkové cvičenie Mestského zboru PO Bratislava (ul. P. Horova) 

14.00" 
súťaž v požiarnom útoku 

16.30 h 

Novoveská 14 
z dvora (nad 

poštou) 
ponúka 

obaly na 
videokazety 20,

zdravotné 
šlapky 110,

obrázky s 
náboženskou 

tématikou od 39,
• dáždniky
pánske 109,
dámske 79,-

e tričká 
• drevené rámiky 

na obrázky 
filmy 

- farebné a č.b. 



~ Z POLICAJNÉHO ZÁPISNIKA 
Bicykle v kurze 

Je potrebné si všímal, 
kto sa pohybuje nepozvaný 
po našich vchodoch a pi
vniciach. Nevšímavosf dáva 
živnú pôdu zlodejom. Pre
svedčil sa o tom 35-ročný 
majiter bicykla Eska. ktorý ho 
mal uložený v kočíkarni na 
ulici P. Horova. Z večera do 
rána sa mu tam vlámal zlodej 
a odišiel na dvoch kolesách. 
Podobne pochodil i 32-ročný 
majiter bicykla BMX na 
Eisnerovej ulici po návšteve 
takého nepozvaného pácha
tera. Na druhej strane chuf na 
vitamíny dostal další zlodej, 
ktorý na ulici P. Horova sa 
vlámal do jej pivnice a nabalil 
sa 80-timi trašami rôznych 
zavaranín a bez poďakovania 
zmizol preč. resp. odišiel bez 
povšimnutia spolubývajúcich. 
Výtržníci 

Do vlastnej kože sa ne-

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

vedel vpratal 20-ročný mla
dík bývajúci na ulici Pod 
lipovým. Tento pod vplyvom 
alkoholu a v spoločnosti svo
jich dalších troch kumpánov v 
reštavrácii Na vyhliadke robil 
výtržnosf spojenú s rozbí
janím pohárov a hádzaním 
pirátov. Ich horúce hlavy im 
museli schladil privolaní 
policajti. 
Vôňa benzínu 

Unimobunku nachádzajú
eu sa v parčíku pred 
Slovenskými závodmi technic
kého skla navštívil neznámi 
hosf. No neprišiel sa pozrief 
čo je tam uskladnené. ale 
prilákala ho vôňa benzínu a 
odcudzil dva motocykle zn. 
Fantic a Simson v hodnote 36 
tisíc korún. naštartoval a 
zmizol v kúdoli dymu preč. 

-jp-

Vodorovne: 

A/ Rôsol obilnina 

predná strana. líce po 
česky. 8/ Začiatok 
tajničky. C/ Zbavoval kože 
- juhoamerická púšf. D/ 
Preš všednosf 
slovenská rieka. E/ 

Dvaja príslušníci našli 
kostru a hádajú sa. či 
pochádza z človeka 
alebo z medveďa. Okolo 
ide starček. a tak ho l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 121314 
požiadajú, aby ich 
rozsúdil. Dedko sa 
pozrie a vraví: 
- Ale chlapci. veď je to 
kostra z bicykla. 

••• 
Prečo si žandár cviká 
dva lístky? 
Lebo ak jeden stratí. má 
druhý a ak stratí aj ten. 
v tom prípade má 
varný ... 

••• Môj syn je na 
vojenčine. - chváli sa 
priaterka priaterke. 
-A čím je? 
- No predsa lyžicou! 

Objednávací lístok 

A 
B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firmal: . mm ••• m m •• m.. • ••••••• m ••• _ •••••••••••• •••••• •••••••• • 

Adresa: ..... 

Dátum: 

Na konci roka vylo814eme troch predpatitefov o za~ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 
··············· ... ························-·· ............. ,_,,,,,,, ____________________________ ,,, 

podpis !pečiatka! predplatitea 

Správa kriminálnej Políc· 
Bratislava sa na očanov 1

' 

bracia so žiadosfou o Polll 0' 
pri objasnení totožnosti 

11
°C 

známeho muža, ktorý bol 11: ' 
jdený na železničnej stanici ' 
Devínskej Novej Vsi a Ili~ 
zranenia na hlave. Po Pr:l 
veze_ní do nemocnice na Kra: 
máre na druhý deň zomrel 
Neznámy muž sa tam zdržia · 
val niekofko dní a keďže ~ 
seba nemal žiadne doklady 
možno usudzoval. že išlo ~ 
bezdomovca. Mal asi 55 ro. 
kov, bol 165 cm vysoký a mal 
hustú bradu s fúzmi. Aké. 
kofvek poznatky, ktoré lllôžu 
viesf k zisteniu jeho toto. 
znosll mozu oocama oznam11 
na najbližší policajný útva[ 
alebo číslo telefónu 158. ' 

- j p-

Ohmatával - mesto v býv. 
Juhoslávii francúzska 
rieka. F/ Bod v džude . 
kysličník olovnatý 
darujem - javor botanicky. 
G/ Nápoj - staršia značka 
áut - zbar po česky -
základná číslovka. H/ 
Rieka v SRN - nórske 
mesto zísť sa po 
anglicky. 1/ Koniec tajničky. 
J/ Mäkký tmavočervený 

nerast zošit po 
chorvátsky - mozol. 

Zvisle: 

1/ Súčasf éterických 
olejov - výzor tváre. 2/ 
Nestoja - posol po česky. 
3/ verký pes - vefká 
drevená nádoba. 4/ 
Spôsob viazania kvetov -
drásaj. 5/ Morský živočích 
- ochranný rímsky bôžik. 
6/ Alžírske mesto - mladé 
vetvičky stromu. 7/ 
Pozývalo odriape. BI 
Druh papiera - tradícia. 9/ 
Hodiny po chorvátsky -
panenka. 10/ Slávn~ 
taliansky huslista - prva 
časf zložených slov s 
významom verký. 11/ 
Vyhrnul - prehra v šachU· 
12/ Príslušník ekavskéhO 
nárečia - usadol po českY· 
13/ Výrobca rámov 

1
-

ženské meno. 14 
Stiahnutie zmysefne 
založený človek. 
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~ ... a teraz máš šancu! 
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Občas sa stretneme 
s názorom na príhovory, 
že hovoria o veciach. 
ktoré je zbytočné pripo
mínaf. alebo sú samo
zrejmé. ludia neradi 
počúvajú rady a po
naučenia. Tí. ktorí to 
nosia v sebe. považujú 
rady za samozrejmé. 
ostatní za zbytočné. 
pretože slová nenachá
dzajú adresáta. 

ludské pokolenie je 
však refaz. v ktorej kaž
dé ohnivko má dostaf to . 
čo mu prináleží. 

Občas pripomínam 
defom rozprávku o troch 
grošoch. 

Najjednoduchšie sa 
zdá detstvo. Vtedy 
mladý človek dostáva. 
Aby však raz mohol za
čaf dávaf. na to sa musí 
pripravovať. Už od det
stva. Musí chápaf 
zmysel toho čo a prečo 
dostáva. Vlastne obaja -
dostávajúci i prijímater 
musia konaf zmysluplne. 

Preto aj slová. nabá
dajúce k skutkom. majú 
zmysel. Kto skôr po-
chopí, skôr získava. · 

Žijeme život plný 
očakávaní. Nuž. korka 
dáme. torko sa nám mô
te vrátif. 

Vera trpezlivosti na 
c~ste za sebapoznáva
n•m Vám želá 

vydavater 

SponzoruJe firma PR~SSKAM spol. s r.o., Devfnska Nové Ves 

11.6.1993 Ročník: 111. Císlo: 12. Cena: 2,50 Sk 

CHORVÁTSKY 

KULTÚRNY ZVÄZ 

NA SLOVENSKU 

MIESTNE 

ZASTUPITELSTVO 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

!STRA - CENTRUM 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vás pozývajú na V. 
festiva( cfwrvatsk.ej 

k. u.( túry 26. - 2 7. júna 
1993 

Praií tteru praií. tohtoročné slniečko. Nám je hej, 
ale tl školáci - chudáci - musia nejalcý ten týždeň 

@
IESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVA VES 

e Vdaka patrí obyvatelom 
Devínskej Novej Vsi, ktorí prišli 
v piatok a sobotu 21. a 2~ . 
mája do lstracentra podpon( 
akciu na pomoc Slovákom 
žijúcim v Rumunsku. Priniesli 
šatstvo, učebnice , knihy a 
hračky - a to všetko za jednu 
plnú Aviu. Osobitne . treb~ 
pochváli( ž iakov zo ZakladneJ 
školy P. Horova. ktorí tiež 
prispeli na tento humánny či_n. . 
e Ako sme už spommah, 
Miestny odbor Matice sloven
skej chce organizova( stret
nutia rodákov z rôznych 

tiydriaf • 

JD)ITCID ]})rnn ~ lky 
LZ IT2ID®IIDTI~® 

Zo zasadnutia Miestneho 
zastupiterstva 3 . 6. 1993: 

• Miestne zastupiterstvo 
schválilo zásady poskyto
vania príspevkov z roz
počtu mestskej časti De
vínska Nová Ves združe
niam a občanom. pôso
biacim na území Devínskej 
Novej Vsi. <Ich zoznam 
uverejníme v niektorom z 
najbližších čísiel.> 

• e Na základe informácie o 
čerpaní rozpočtu mestskej 
časti Devínska Nová Ves k 
30. 4. 1993. Miestne 
zastupiterstvo konštato 
valo. že je dodržiavaná 
rozpočtová disciplína. 

• • Schválilo príspevok 
spoločenstvu Samaritán z 
fondu sociálnej starostli 
vosti a humanity, na 

úhradu faktúr za . elektro
inštaláciu v objekte Novo
veská 32 do výšky 35 
tisíc korún a bezplatný 
odvoz dvoch kontajnerov 
stavebného odpadu. Spo
ločenstvo Samaritán budu
je bezbariérový útulok pre 
postihnuté deti. 

• e Rokovalo o požiadavke 
občanov Na hriadkach. 
aby autobusová linka číslo 
61 zachádzala na obra
tisko Na hriadkach a o 
preložení obratiska linky 
číslo 121 na sídlisko {k 
uvedenému problému sa 
ešte vrátime>. 

(Pokračovanie na 2. str.J 

regiónov Slovenska. Prvé 
stretnutie Východniarov 
pripravuje na koniec júla. 
Záujemcovia sa môžu prihlási( 
u pani Kasalovej na telefónnom 
čísle 775 563. 
• Ai myšlienka 
matič iarskeho 
zboru je stále 
termínom jeho 

o založení 
speváckeho 

aktuálna. S 
založenia 

(Pokračovanie na 3 . str.J 

Obvodný výbor Slovenského červeného kríža Bratislava IV. v 
spolupráci so Školskou správou Bratislava IV, miestny~i úra?mi v t.omt~ 
obvode. Miestnym odborom Matice slovenskej v Dev1nskeJ NoveJ Vs1. 
č lenským ústredím Matice slovenskej v Martine, poriadajú v dňoch ~· ~ 
us. júla 1993 liečebno-rekreačný pobyt ~.re deti. s ~choren~am1 
horných dýchacích ciest. skoliózou a zo soc1alne odkazanych rodm -
pre 40 detí z vojnou postihnutého Chorvátska. . . . . 

Obraciame sa na všetkých podnikatelov a dobrovolmkov, kton chcu a 
môžu defom z Chorvátska pomôcf, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 
789 053, 767 648 - Slovenský červený kríž. 

mr 



Devex: Čo chystáte na V. 
~ročniku festivalu? 
R.: Programy festivalu a jeho 
podujatia sú rovnomerne 
rozvrhnuté do dvoch dní 26. 
a 27. júna. 

Sobotné podujatia sa 
začínajú o 15.30 otvorením 
výstavy exponátov. ktoré 
nám poskytli naši obyvatelia 
a charakterizujú "Hospo-
dárstvo domécnosf 
iiwot'" v minulosti. 
Festivalový program začína 
v sobotu 26. 6. o 16.30 
slávnostným otvorením, 
potom senou vystúpení 
speváckych, tanečných a 
hudobných súborov. V úvode 
vystúpia dva naše detské 
súbory Grbarčatá a Kobylka, 
~otom Klnka z Dúbravky. 
Dalej tri súbory z Jaroviec. 
po dva z čunova a Chor
vátskeho Grobu. Zo zahra
ničia vystúpia Stinjacko kolo 
z rakúskeho Gradišča, fol
klórny súbor Baraňa z 
maďarského Péča a súbor 
INA Croacia zo Zágrebu. 
Sobotný večer ukončíme 
veselicou "S Chorvátmi sa 
bavíme" kde bude hraf 

wrr® ThJ mn~ Iky 
zz rr1nilllrnn~® 

(Dokončenie z 1. str.J 

• Doplnok k všeobecnému 
zavaznému nariadeniu o 
miestnych poplatkoch na 
území Devínskej Novej Vsi, 
ktorý bol schválený 3. 6. 
1993. zverejníme po jeho 
vydaní. 

. Festivale ch rvátskej kultú 
s režisérom a scénaristom tohoročného festivalového programu Ing. Richardom Ruža 

skupina "čas lásky" zo 
Zágrebu. 
D: Čo nás čaká v nedefu? 
R.: V nederu tradične začína
me slávnostnou chorvát
skou Sv. omšou o 10.30 tiež 
v kultúrnej záhrade. 
Okrem nášho pána farára 
Karola Moravčíka očakávame 
celebrovanie dôstojných pá
nov Ferdiša Takáča, Branka 
Kornfeinda z rakúskych 
Stiňakov a Petra Milanovíca 
od moiizanských Chorvátov z 
Talianska. Sv. omša bude 
doprevádzaná súborom Svet
lo zo Stiňakov. 
Hneď popoludní o 14.30 
začne Festivalový sprievod, 
z lstrijskej ul. kúskom na 
Slovinec, potom Primoravskou 
(popri Pieskovcovej a Pod 
lipovíml, kúskom cez Eisne
rovu na M. Marečka pokra
čuje ulicami Na Grbe, Na 
vyhliadke a lstrijskou do 

D: Vráfme sa k ch•n
vátskej svadbe, ktorej 
ste auto~rom. Pôjde dll 

vystúpenie uvedené na 
festivale " lf'. 1 9 9 1? 
R.: V tom roku bola tiež 
svadba, skôr len niektoré 
ukážky, lebo sme mali k 
dispozícii v programe 
necelých 50 minút. Teraz je 
vystúpenie doplnené o časf 
pred sobášom. Dej sa začína 
príchodom ženícha (ktorý je z 
Jaroviecl so svadobčanmi k 
neveste. stretnutie svadob
čanov "s nevestinou stranou", 
pytačky, spev, tanec,... Druhá 
časf je príchodom svadob
čanov zo sobáša a potom 
samotná svadba. V nej prídu 
pozdravif (spevom a tancom> 
ženícha jeho kamarátky a 
kamaráti z Jaroviec. 
D: Pôjde o ukážku 
svadC~~bnjch zvykov? 
R.: Zastavme sa pri zrode 

Hostia z Burgenlandu na vlaňajšom festivale 

Kultúrnej záhrady. 
D: A po sp~rievode? 
R.: O 16 hodine môžu byf 
diváci účastníkmi Chorvát
skej svadby. Kde členovia 
súborov Rosice. Rosičky a 
Grbarčiat od nás, speváci a 
tanečníci z Jaroviec a 
účinkujúci z Chorvátskeho 
Grobu predvedú hudobné, 
tanečné a spevácke, vážne a 
veselé časti z našich 
dávnejších svadieb. 
O 19 hodine predpokladáme, 
že začne Rozlúčková zába
va s Veselou muzikou zo 
Stupavy. 

8 Tiež zverejníme schvá
lené stanovisko k návrhu 
dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

• Miestne zastupitefstvo 
nedoporučilo Mestskému 
zastupitefstvu odpredaj 
pozemku p. č. 184 v De
vínskej Novej Vsi, pretože 
na pozemok si uplatnil 
vlastnícke právo Urbár. 

• • Pretože od klubu Bella 
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zvyku. Zrejme išlo o činnosti, 
piesne a iné udalosti, ktoré 
sa opakovali trebárs na 
svadbách preto, že sa 
účastníkom páčili, vyjadrovali 
vhodné spevné, vážne 
veselé prvky, ktoré sa 
postupne vžili, udomácnili a 
potom boli zapísané ako 
"zvyky". 
Ja som sa v mladosti 
zúčastnil mnohých svadieb. 
lebo pochádzam zo široko 
rozvetvenej rodiny. Tým bolo 
treba vera pozvánok a z 
úsporných dôvodov bol 
vysielaný z príslušnej rodinnej 

sa odčlenil TCC klub 
<stolný tenis>. bude aj 
príspevok pre klub Bella 
rozdelený medzi tieto dva 
subjekty. 

• Miestne zastupiterstvo 
schválilo príspevok 1.000 
korún z fondu sociálnej 
starostlivosti a humanity 
pre 18 detí sociálne 
odkázaných rodín na lie
čebnú rekreáciu a 1.700 
korún na jedného výchov
ného pracovníka. Výber 

vetvy iba určitý zástupca a 
takto ako "reprezentant". 
Obyčajne som chodieval na 
svadby so sesternicou 
Začínali na obed, končili n~ 
druhý deň ráno, mnohokrát 
podstatne neskôr. To je veľmi 
dlhá doba a je potrebné, aby 
sa spoločnosf vhodným 
spôsobom zabávala. Nedá sa 
to obsiahnu{ len jedením <a 
pitím) a tancom. Medzi 
hosfami sa vždy našli sva
dobčania vytvárajúci určité 
situácie a udalosti, ktoré 
udržovali spoločnosf v napätí, 
v dobrej nálade a tým sa 
pestovala veselosf. 
Ide nám práve o to ukázaf 
niekorko typických. dnes to 
možno nazvaf dramatických 
hudobných výstupov, ktoré 
vytvárali tú komickú, radostnú 
a hlavne "veselú chorvátsku 
svadbu". 
Textová predloha "Chorváti 
svadbujú" bola v tomto duchu 
doplnená. vznikli k tomu nové 
piesne, doplnili sa texty 
pôvodných piesní a za 
hudobnej úpravy Gustava 
Besedu, choreografie Martina 
Urbana <sólistu Lúčnice), za 
hudobného doprovodu Rosice 
pod taktovkou štefana 
Besedu a Mužského spevác
keho zboru vedeného Radom 
Jankovičom (z Jaroviecl, sa 
nám podarí vtiahnuf divákov 
do veselej chorvátskej svad
by. K tomuto všetkému ich 
srdečne pozývam. 

detí bude podra 
dovných kritérií: 
- chorí a sociálne 

za ní. 
-chorí, 
- sociálne odkázaní. 

• 
• Na tomto zasadnutí 
schválili tiež vstup mest
skej časti Devínska Nová 
Ves do združenia pre 
separovaný zber komunál
neho odpadu s vkladom 
259.000 Sk. 

pred 
. e v piatich mestských častiach. ž 1m 

havárie a poruchy, vykoná
vame rôzne revízie, údržbu a 
obsluhu meracej a regulačnej 
techniky, sme pripravení 
vykonávaf generálne opravy, 
rekonštrukcie, montáž nových 
zariadení a ďalšie činnosti. 
Na iiadosf občanov vyko
návame aj zámočnícke, 
vodoinštalačné a elektroin
štalačné práce. Technické 
vybavenie nám pomáha 
poskytova{ všetky služby pri 
milf'limélnych cenách. To je 
jedna z ďalších predností 

svoje plecia sme si 
zodpovednost" pri 

l!&l»ell:pečovaní spokojného 
Vás - obyvaterov 

Kostolné, Podhorské a 
Naše služby už dnes 

občania. fyzické a 
;,nr.!ovrtir.~ce osoby v mestských 

Staré Mesto, Dolné 
Prievoz, Petržalka a 

Popri projektovej, inži-
niersko-dodávaterskej a 
:montážnej činnosti na 
výrobu a distribúciu tepel
nej energie, zabezpečuje
me celkovú správu domo
vého a bytového fondu. 
Poznáme starosti obyvaterov 
tohto mesta a preto sme 

poskytovaf podfa 
želania. komplexné 

Možno sa rodení Novo
vešfania zhovievavo usmejú 

nasledovnými riadkami, 
sa im ponúknutý 

bude zdaf prinajmen
iešny a malicherný. No 

ho po tom. čo som 
lú hodinu blúdila po 

Novej Vsi. hradajúc 
""'""''n.-. ulicu. Pritom som sa 

najmenej 10-tich 
IOITIÁI'irh na uvedenú ulicu, 

vedou mi bolo len 
pliec, alebo pohfad 

do neurčita ... Dokonca 
pani predavačka v PNS 

novom sídlisku (tom 
ml sí nevedela 

mn"~·--··• že v tejto mestskej 
takáto ulica existuje. 
m už vlastnou rotáciou 

okolo potravín na 
ej, ujal sa ma pravý 

"n''""'.'~~ v penzijnom veku 
Zistení - za kýmže to 
v pracovný deň na 

števu, ma presne navigo-

bola to moja prvá 
v Devínskej Novej 

tak mi treba, keď som 
Prv podrobne nepreštu-

m!"-eu! ~i keď bývam v 
šeJ betonovej džungli", 

montážne a opravárenské 
činnosti v oblasti meracích 
zariadení tepla, teplej a 
studenej vody. 

Naše i Vaše skúsenosti 
nás učia, že i v nových 
sídliskových komplexoch 
vznikajú problémy s dodávkou 
tepla, teplej i studenej vody 
na technických zariadeniach 

zabezpečujúcich ich dodávku. 
Sme preto pripravení kedy
kofvek pomôcf. Pre tento účel 
máme zabezpečenú nepre
tržite fungujúcu dispečer
skú službu. 

Rýchly a kvalitný vj
kon havarijnej a opravá
renskej služby v bytovej 
sfére je podmienený tech
nickým vybavením, odbornou 
úrovňou a skúsenosfami ako 
riadiacich, tak i výkonných 
pracovníkov. To všetko naša 
spoločnost má. Preto rýchlo 
a kvalitne odstraňujeme 

či "králikárni" na Slovensku -
v Petržalke. môžem Miestne
mu úradu v Devínskej Novej 
Vsi ponúknu{ jeden nápad z 
Petržalky: smerové taburky 
so šípkami, umiestnené na 
hlavných križovatkách. Viem. 
že porovnával vyše 200-
tisícové mesto s 15-tisícovým 
je smiešne, ale v orientácii 
pre cudzinca rovnako dô
ležité. Doteraz síce neviem, 
ktoré sídlisko je v Devínskej 
Novej Vsi Podhorské, ktoré 
Kostolné a ktoré Stred, hoci 
ma podrobne inštruovali z 

našej spoločnosti. 
Nezanedbatefné aktivity v 

záujme spokojnosti občanov 
vykonávame i pri správe 
domového a bytového fondu. 
Služby, ktoré v tomto smere 
poskytujeme. nás zaradili 
medzi sporahlivé spoločnosti 
v hlavnom meste Slovenskej 
republiky - Bratislave. Sme 
presvedčení, že túto spoľah
livosf a kvalitu preukážeme a 
potvrdíme aj u Vás pri 
udržiavaní čistoty spoločných 
priestorov, prevádzkyschop
nosti výfahov a pri po-

okna na Kalištnej ulici. Viac 
ma upútal prekrásny výhfad 
na rakúsky zámoček na 
druhej strane Moravy ... 

Myslím sí, že pre základnú 
orientáciu by v tejto časti 
stačili smerové tabufky, 
napríklad na križovatke pri 
kostole, alebo priamo na 
začiatku Devínskej Novej Vsí. 
Dúfam, že ja už nabudúce 
nezablúdim. ale čo noví 
návštevníci? Tiež budú po
trebova{ jednu hodinu na 
zorientovanie sa? 

Mgr. A. Kempová 

ls-trijská 4: 
-13. 6. - Zóverečné mofué deti MS 

(začiatok o 16.oo hod. v kul~ z:ólrode. alebo vo verk~ sóle) 

"16. 6. -Prednáška- Olcete vedief niečo o psvchoanai<:ee? 
- prenáša MUDr. Dorina Stlrovó 
(začiatok o 19.oo hod .. učebňa. lstrJjskó 6l. 

-19. 6. - Tanečné matiné ZOS 
(začiatok o 15.~ hod .. vel"kó sóla. alebo kutt:rno z:ólradal. 

ZO. 6. - BabY ONV - miestne kolo o nojnilšie dieta ONV 
(začiatok o 16.00 hod .. v kul~ z:ólrade. alebo vo verk~ sóle). 

Z6. - Z?. 6: Festival chorvótsk~ kultúrv 
Cez prázdninY bude organiz:ovat 151RAC81il"RU'1 le-tné -táborY pre 
deti v tennlnoch od "1. 7. - ""'S: 7. a od "16. 8. - 3"'1. !!. 
Zóyjemcovio so môžu prihlósif na tele-l'ónncrn člsle 775 -190. alebo 
priamo v !51RACUITRt na lstrJjsk~ ulici člslo 4. 

3 

skytovaní dalších služieb 
spojených s bývaním. 

ii"'KÍ <l!lkj .. hkoii"Yeil< pKO 
biémoch v oblastiach. ktoré 
sme pri našom predstavení 
stručne uviedli, obráfte sa s 
dôverou na našu spo
ločnosf. V prípade hava
rijných situácií v oblasti 
plynu. dodávky teplej i 
studenej vody, pri poruchách 
v dodávke elektrickej energie, 
pri poruchách výfahov, 
môžete telefonoval na náš 
dispečing číslo 810 163, 
alebo 818 460, kde je 
nepreiriitá dispečérska 
služba 24 hodín denne, 
ktorá zabezpečí odstránenie 
vzniknutých havárií. 

informácie o našej 
činnosti, Vaše námety i 
doporučenia, nahlasovanie 
opráv väčšieho rozsahu, je 
možné da{, alebo si objednaf 
osobne v pracovných dňoch 
na ulici M. Marečka 6, kde 
je sidlo našej spoločnosti 
pre Vaše sídliská na 
telefónom čísle 779 650. 

Veríme, že my Vás 
nesklameme a spoločne s 
vami prispejeme k zvýšeniu 
kvality pohodlia a komfortu 
bývania v mestskej časti 
Bratislavy - Devínskej Novej 
Vsi. 

Už teraz ďakujeme za 
prejavenú dôveru! 

Ing. Ján Trnka 
riadite[ spoločnosti 

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVÁ VES 

(Dokončenie z 1. str.! 

čitatefov a záujemcov o zbo
rový spev včas oboznámime. 
• Najbližšie stretnutie 
výboru bLmde 18. 6. 1993 o 
19.oo hod. v lstracentre, 
prístupné aj ostatným záu
jemcom. 
• Kontakty s Miestnym 
odborom Matice slovenskej sú 
cez panie - Rajchlovú, č. t. 775 
452, Kasalovú, č. t. 775 563, 
Veberovú, č. t. 775 322 a 
Devex, č. t. 775 275. 
• Záujemcov, ktorí el'lcú a 
majú moinosf podporif 
činnosf Miestneho odboru 
Matice slovenskej, uvádzame 
číslo účtu, na ktoré môžu 
poukáza{ svoj linl:!-nčný 
príspevok: SŠTSP Brattslava 
Devínska Nová Ves, lstrijská 6, 
číslo účtu: 73154-019/0900. 
• Miestny odbor Matice 
slovenskej ďakuje sponzorom 
pri organizovani zbierky na 
Národný poklad Slovenska a to 
Cukrárni Zu:~:llua a M. 
Glosíkovi za organizačnú 
pomoc . 



na Obvodnom úrade Bratis
lava IV. - matrika Devínska 
Nová Ves 
Daniel Horský Alica 
Mikletičová 
Stanislav Kiiriisi tubica 
Porubská 
Jozef Tamer Milota 
Ďurčová 

Margita Mundiová 
Lýdia Lovásová 
Ján Pokorný 
Jozef Michálek 

75. rokov: 
Ján Ružič 

70 rokov: 
Gizela Krechňáková 
Martina Krajčírová 
Petronela Vlašičová 

blahoželáme 

l V klube dôchodcov l 
oslávili narodeniny 

Mária Stachovičová 
Mária Jecková 

Anna Škovranová 

blahoželáme 

Za Ferdinandom 
STACHOVIČOM 
Dňa 1. júna bola poslená 

rozlúčka s vdp. kanonikom 
pánom Ferdinandom STA
CHOVIČOM. V rokoch 
1941 - 4 7 pôsobil ako 
správca fary v Devínskej 
Novej Vsi. 

Pohrebné obrady, za 
širokej účasti veriacich a 
občanov z bývalých pôso
bísk: Devínskej Novej Vsi. 
Unína. Radimova, Morav
ského svätého Jána. Sekúl 
a prirahlých obcí, vykonal 
biskup Dominik Tóth. 

Pán kanonik Stachovič 
zomrel vo veku 82 rokov. 
potom. čo celý svoj život 
zasvätil službe Bohu a ve
riacim. Napriek odstupu 
času pôsobenia v Devín
skej si naň spomínajú v 
mnohých rodinách. 
česf jeho pamiatke. 

mj 

v lstra centre 
Tento rok vyšli hody na 

posledný májový víkend a 
vyznačovali sa nezvyčajným 

teplým letným počasím. ktoré 
zvyčajne po minulé roky 
Devínsku Novú Ves na hody 
obchádzalo. A vďaka letnému 
počasiu boli úspešné aj akcie, 
ktoré pripravilo lstracentrum. 

Patria k nim malé hodové 
trhy, ktoré by chceli prerásf 
do tradičných hodových akcií. 

Ponúkali aktuálne 
letné slamené klo
búčiky a slnečné 

okuliare. ktoré sú 
dnes naozaj nevyh
nutným doplnkom. 
Okrem toho tu bolo 
dostaf drevené 
obrázky, kožené 
doplnky, detské 
oblečenie, knihy i 
hračky. 

V sobotu sa dalo zabavif 
na hodovej zábave, kde sa o 
dobrú náladu starala skupina 
Relax. detské tanečné 

dvojice rock and rollu a 
imitátor Stanislav Vitáloš. 

V nedeJu sme privítali v 
kultúrnej záhrade pekné 
dievčatá z bratislavskej mód
nej agentúry TIP AGENCY. 
ktoré nám predviedli modely 
Viollety Královej a pani 
Vikáskovej. Lákadlom módnej 
prehliadky bola prehliadka 
výrobkov americkej kozme
tickej firmy AVON, ktorá nám 
darovala ceny v hodnote asi 
7.500 korún a ku každej 
vstupenke aj vzorku svojich 

výrobkov a ponukový kata
lóg. Nedera vyvrcholila rudo
vou veselicou s kapelou 
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Dúbravčanka a zábavnými 
vstupmi Jaroslava Ďuríčka. 

Hody pokračovali aj v 
pondelok. Venovali sme ich 
defom pri príležitosti nad
chádzajúceho Medzinárod
ného dňa detí. Mladších 
žiakov sme mohli stretnú( 
predpoludním vo verkom kar
nevalovom sprievode v do
provode pochodovej hudby. 
Odmenou im boli divadelné 

predstavenia. Starší žiaci sa 
zišli na futbalovom štadióne, 
kde za mohutného povzbu
dzovania kamarátov vyhralo 

futbalové mužstvo zo ZS P. 
Horova. Všetci si odniesli 

pekné ceny v po
dobe koženej fut
balovej lopty a fa 
rebných bumeran
gov. 

Hody v Devínskej 
Novej Vsi skončili 

diskotékou pre déti 
všetkých vekových 
kategórií. 

R. Juríčková 
snímky pk 

NezahwÍnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

12. 6. - Zlatko, 13. 6. -
Anton, 14. 6. - Vasil, 15 
6. - Vít, 1&. 6. - Blanka· 
17. 6. - Adolf, 18. 6.-' 

Vratislava, 19. 6. -
Alfréd, 20. 6. - Valéria 
21. 6. - Alojz, 22. 6. -' 

Paulína, 23. 6. -
Sidónia, 24. 6.- Ján, 25. 

6.- Tadeáš. 

blahoželáme 

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

12. - 13. 8.Natankovaf, najes! 
sa vyspal 
USA MP 12 

<Melodráma s komediálnym 
tónom). 
17. 8. ONLY YOU USA 

MP 12 č.v . 
!Milostná komédia odohrá
vajúca sa v exotickom 
prostred íl. 
19.- 20. 8. TRAJA 

STATOCNI 
USA MP č.v. 

<Dobrodružstvá troch 
chlapcov. ovládajúcich 
ázijské bojové umenie). 
24. 8. MUl SO ZNAKOM 

SMRTI USA 
MN s.t. 

!Akčný thriller so Steven 
Seagaloml. 

Mládežnícke 
predstavenia: 
v sobotu · o 11:15 hod. 
(mimoriadne vo štvrtok) 

12. 8. 
19. 8. 

DVOJ CAT A USA č. v. 
TRAJA STATOCNI 
USA č.v. 

Detské predstavenia: 
v nederu o 15.15 hod. 

13. e. 

20. 8. 

MEDVEDIKOV 
SEN Bulh. 
Marcipánové 
komédia Slov. 

Dôležité upozornenie: . 
Počas celého júla sú v k1ne 
filmové prázdniny! a 
nepremieta sa! Dovidenia v 
auguste. 
Poznámky: . 
s. t., č. t. - slov., resp. česke 
titulky 
s. v.. č. v. - slov.. reSP· 
česká verzia (dabing). 

Tel.: 775 104 

smetisko 
za humnami 
čistota ?vzdušia, vôd, 

. podm1enky pre rast -
zdrave . kl d 
to všetko je našou za a nou 
ovinnosfou. 

P J leto. častejšie hradíme 
eblohu v očakávaní dažďa, 

na o d l č . . ime sa pre s ne nym 
c~rann 1·m Jen aby sme si ž1are ... . . 
uchovali zdrav1e. CestuJeme 

dovolenky, aby sme 
na . k . r d' znali nove raJe, u 1 a 
spo . 'l d . 

Čerpali nove Sl y o prace. 
na . l č . p. ta te sa čo ma spo o ne 
-~od článku s titulom? Mnohí 
~ nás ostávajú doma.. z 
rôznych dôvodov. Na ~VOJIC~ 
prechádzkac~ po stareJ, ale 1 
novej časti, som často 
zablúdil na Tehelňu. Tu v 
blízkosti ílovej jamy sa na
chádza jedno z najslávnejších 
miest našej obce. Tu páni 
Eisner a Novák, ale aj další 
vykopali vyše 800 slovan
ských hrobov nesmiernej 
hodnoty. Samotné pohrebisko 
je zabudnuté. zdevastované 
majiterom ílovej jamy. Prečo 
sa neplnia úlohy zo zhro
maždenia obyvaterov Tehelne 
a Kolónie? Priestor z hfadiska 

využitia nie je zaujímavý na 
výstavbu - na nič. Využívanie 
tohto priestoru je proti 
zdravému rozumu. pri ne
organizovanej skládke. Ano
nymita vývozcov komunálne
ho odpadu a jeho pálenie. je 

Pán velitel, budeme pokutovaf. 
lustroval alebo ideme do alúvia ? 

úmyselné poškodzovanie 
zdravia rudi, nehovoriac UŽ O 
zamorovaní ovzdušia jedmi a 
škodlivinami. 

Prečo potom bojujeme 
proti skládke na katastrálnom 
území Záhorskej Bystrice, 
ked si doma "špiníme vo 

vlastnom hniezde"? Nečudujte 
sa. vážení spoluobčania. ked 
sa na našu obec pozerajú 
ako na odpadovú jamu Bra
tislavy. 

Tento stav životného 
prostredia zaujíma všetkých 
obyvaterov. či bývajú na 
Kostolnom. v Dedine, Slovinci. 
alebo na Grbe. Prečo sa 
Obvodný úrad životného 
prostredia Bratislava IV. nevie 
vysporiadal s majiterom 
ilegálneho :;meti:;ka pri 
obytných domoch v našej 

Recepty 
Miestny odbor Matice 

slovenskej sľúbil uverejniť z 
receptov starých materí 
ešte na Veľkú noc. Casf 
splnil. časf zostala do 
dnešného čísla. 

LINZERT 

5 žrtkov. 10 dg cukru, 21 
dg hrubej múky, 15 dg masla, 
1/2 balíčku prášku do pečiva. 
1 vanilkový cukor. kôru z 
citróna 

Spravíme cesto. dáme na 
vysypaný plech, cesto 
potrieme džemom. Na džem 

obci? Legalizovanie skládky, 
projekt. ktorý zabezpečí 
čistotu a odborné spraco
vanie je drahý. Ale čo je 
drahšie ako zdravie? 

Tento projekt je už na 
svete a treba ho využit 
Prinesie zisk nielen majiterovi 
ílovej jamy, ale aj obci a 
možno i zviditelnenie miesta 
našich slávnych Slovanov. 

FG 

ešte navrstvíme hmotu. ktorú 
spravíme rozšrahaním 5 
bielkov, 20 dg cukru, pridáme 
15 dg mletých orechov a 
trochu kakaa. Dáme piecf do 
mierne vyhriatej rúry. 

Jablčník 

1/2 kg jabrk nastrúhaf aj 
so šupkou, 30 dkg 
práškového cukru. 1 1/2 dcl 
oleja, 1 lyžičku sódy, 30 dkg 
polohrubej múky, 3 celé vajcia 
Všetko spolu zmieša(, po 
upečení potrie( lekvárom, 
posypaf kokosovou múčkou a 
poliaf čokoládou. 

*** šport *** šport *** šport *** šport *** šport *** šport *** šport *** 

odohrali na spoločnom sústre-
dení zápasy 6.-11. kola 
Slovenskej národnej ligy 
dorastencov do 16 rokov. 
Výsledky nášho družstva: 
TJ Brezno - Strelec DNY 5:1 
St~elec DNY - Slávia gym. 
Kezmarok 5:1 
Mladosf Žilina - Strelec DNY 
4:2 
Strelec DNV - Tatran DDM 
:rešov 1:5 

D
SNC Jas Bardejov- Strelec 

v 5:1 
Strelec DNV - Sokol Mošovce 
0,5:5,5 
~~še body získali: A. Lobodáš 
_ ·N - M. ~alog 2 - R. Verner 1,5 
NaŠ~určal~ová 1 - P. Kováč 0,5. 
ind' . dr.uzstvo, bez výraznej 
zvä~~~uahty,. na ~voj ich súperov 
hráčm~ P?~rlnenych špičkovými 
Výsle~kz lnych ~lubov, nestačilo. 
len Lob 0~. a vykonom uspokojil 
Úplne v 0 aš, . vý_konom Verner. 
Sta Yb.uchh surodenci Braňo, 

no a Nika Jurčákovi. 

Mladší-· . 
Loa D z•a_c• - ll. t r ieda: 
Tenis A ~v•nska Nová Ves 

rena 2:7 

Alfoldy - Pastierovič 6:0, 6:0 
S. Jurčák - Daškovič 4:6, 6:3, 
2:6 
Pánik - Michalík 6:2, 4:6, 3:6 
Kurina - Havlík 7:6, 1:6, 3:6 
Kuročková - Seráková 0:6, 0:6 
Quittnerová - Sírová 0:6, 1:6 
Altoldy, Jurčák - Daškovič, 
Kendera 6 :0, 6:2 
Pánik, čechovič - Rosa, čandra 
6:7,2:6 
Kuročková. Quittnerová 
Sírová. Komendáková 0:6, 0:6 

Starší žiaci - ll. trieda: 

TJ Slávia Právnik LOB 
Devínska Nová Ves 9:0 
Mamojka - Milan Zovic 6:4, 6:4 
Ozorovský - Alfoldy 6:3, 6:4 
Patorčev - S. Jurčák 6:0, 6:0 
Hrbatý - Mihálik 6:3, 6:1 
Masaryková - Z. Zlochová 6:0, 
6:0 
Melišová - 8. Zlochová 6:0, 6:0 
Mamojka. Ozorovský - žovic. 
Alfoldy 6:0, 7:5 
Hrbatý, Patorčev Jurčák. 
Sefara 6:0, 6:2 

Dorast - 111. trieda: 

LOB Devínska Nová Ves "A" 
- TC Pezinok "8" &:3 
L. Jurčák - Trenčan 6:0, 6:1 
8. Jurčák - Novák 3:6, 7:6, 6:3 
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Garay - Strba 6:0, 6:3 
Zlocha - Frimer 3:6, 3:6 
Jurčáková - Kolenáková 6:1, 6:4 
Pavlicová - Burdanová 2:6, 2:6 
L. a 8. Jurčák - Trenčan, Novák 
6:0,6:1 
Garaj, Zlocha - Strba, Frimer 
6:4, 3:6, 6:2 
Jurčáková. Pavlicová 
Koleňáková, Burdanová 4:6, 3:6 

Dospelí - 111. trieda: 

TO TJ Tesla - LOB Devínska 
Nová Ves 0:5 
Gašparovič - L. Jurčák 2:6, 0:6 
Leško - 8. Jurčák 0:6, 6:4, 4:6 
MarušineG - Garaj 4:6, 6:7 
Havlíčková - Pavlicová 0:6, 0:6 
Leško, Marušinec - L. Jurčák, 
Garaj 7:5, 2:6, 6:7 

27. kolo: 
Muži A: 
DNV - Danubius 0:1 
MužiB: 
Mierová kolónia - DNV 1:0 
Dorast starší: 
DNV - Danubius 2:2 
Dorast mladší: 
DNV - Danubius 0:8 
Žiaci starší A: 

mj 

DNV - ZtS Petržalka 0:1 
Žiaci starší B: 
DNV - ZtS Petržalka 1:1 
Žiaci mladší A: 
DNV - ZtS Petržalka 0:6 
Žiaci mladší B: 
DNY - ZtS Petržalka 1:2 

28. kolo: 
Muži A: 
Kabla - DNY 0:4 
Muži B: 
DNY - Bernolákovo 1:0 
Dorast starší: 
BAZ Dúbravka - DNV 0:0 
Dorast mladší: 
BAZ Dúbravka - DNV 3:1 
Žiaci starší A: 
Doprastav - DNY 3:0 
Žiaci starší B: 
Ružinov - DNV 3:0 
Žiaci mladší A: 
Doprastav - DNY 3:0 
Žiaci mladší B: 
Doprastav - DNY 1:1 

1. FC Lokomotíva Devínska 
Nová Ves hradá trénerov 
mládežníckych družstiev, kvali
fikácia nie je podmienkou. 
Záujemcovia sa môžu prihlásil 
každý utorok v čase od 18.oo 
do 19.oo hodiny v priestoroch 
futbalového štadióna <telefón 
776 803). 

Spišiak 



Majstrovstvá Slovenska 
požiarnikov juniorov sa 
konali na ihrisku ZŠ P. Horova 
v nederu 6. júna za účasti 

terčov, viazanie uzlov a 
určovanie technických pros
triedkov. 

Vo všetkých disciplínach si 

Víťazné družstvo z Petržalky 
troch slovenských družstiev a 
dvoch z Rakúska. 

Súfažili v dvoch disci
plínach predpísaných Medzi
národnými pravidlami CTIF -
a to v 400 metrovom šta
fetovom behu s prekážkami a 
v požiarnom útoku s 
prekážkami. V druhej dis
ciplíne deti od 12 do 16 rokov 
museli prekonaf vodnú 
priekopu. bariéru. tunel. nízku 
lo.viOI1..u o. rnuooli o.boolvovo.{ 

zásah ručnou vedrovou 
striekačkou do nástrekovách 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka. 

hfadál 
04 - Služby <ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa. 

predaj) 
07 - Rozličné 

e BMX 20. 762 438 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527. 220 005. 

e Firma MERIDIAN oprava 
automatických práčok. Tel.: 

0717i!7 095. 

• TV servis BALAž poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 7'16 963. 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

najlepšie počínalo družstvo 
z Petržalky a za ním 
nasledovali obidve družstvá z 
rakúskeho Mannersdorfu. 
štvrtí skončili mladí z 
Trnového nad Váhom (okres 
Žilina) a poslední boli po
žiarnici z Nových Zámkov. 

Velitera zahraničných 

účastníkov Franza Hall
schustera sme sa po súfaži 
opýtali, ako sa mu páčila 
iJIIiJI ClVi:i ::HHCiLtj. - f'ltjllli:l.lll 

dôvod byf nespokojný. Možno 
pri lepšom časovom rozvrhu 

• Kto by doučoval cez 
prázdniny v Devínskej Novej 
Vsi stredot!l\oláčku francúz
štinu a nemčinu ? 

Tel.: 775 291. 
• Kto stratil dámsky svetrík, 
nech sa prihlási na tel. čísle 

779 813. 

ÚČTOVNÍCTVO 

PORADENSTVO 

AUDIT 

Tel.: 784 071 

• Mladí manželia hfadajú 
súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v DNV. 
Platba vo valutách. 

Tel.: 0706/2612 
• Vymením vefký slnečný 1-
izbový byt v Dúbravke za 
podobný, prípadne väčší v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 775 401 
• Vymením 3-izb. štátny byt 
v DNV za 2-izbový byt aj v 
DNV. 

Tel.: 778 475 

to mohlo byf o takú 
polhodinku kratšie, ale inak 
organizátorov. technickú prí
pravu i prácu porotcov mô
žem len pochváliL A ďaku

jeme! 
Cas medzi obidvomi 

disciplínami vyplnil ukážkový 
zásah dospelých požiarnikov 
v priestoroch školy na ulici P. 
Horova. 

6 

Celá akcia - Majstrovstvá 
Slovenska požiarnikov - ju
niorov pripravené v Devínskej 
Novej Vsi dopadli výborne. 
Škoda len. že sa v povedomí 
širokej verejnosti našej obce 
stretli s vlažným záujmom. 
Niekofko dospelých a malé 
deti - to veru nebol záujem 
hodný Majstrovstiev Slo-

• Vymením 
dvojgarsónku na 

družstevnú 
Pečenian-

skej ulici za 2- izbový byt v 
Devínskej Novej Vsi. 
Tel.: 843 758 od 20.00 -22.00 

• Hfadám súrne podnájom -
1-izbový byt. 

Tel.: 776 771. 

• Kúpim byt. alebo dom v 
Bratislave. Tel.: 841 623 

Petržalčania v akcii 

venska. Dúfame. že ak 
raz bude naša obec p 
podobnou udalosfou. p 
pozrief a povzbudi{ 
žiacich viac divákov. 

exkluzívne POHÁRE 
z dymového skla a 

perleťového skla 
Brigita a Diana 

dostanete v DEVEXe 

po-pia: 8.00-10.00 

14.30-17.30 

sobota: 8.00-11.00 

Chcete sa zabaviť? 
každú nedefu 

posedenie pri hudbe 

pod topofmi 

na futbalovom štadióne 

17.00 - 22.00 hod. 

len v prípade peknéhO 

počasia 

[)ÁŽ[)~II\Y 
dámsky 79.
pánsky 109.

dostanete v DEVEXe 
po-pia: 

00 a.oo - 10.00 14.00 - 18· 
so: 

a.oo - 11.00 

e Akvaristika, teraristika 
e Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
e Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

e Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípr~vky 

e RYBARSKE POTREBY 

RE 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.00_18.00 

so: 9.oo_12.oo 

7 

1 znak= 0.70 Sk 
1/4 strana = 989 Sk 
1 strana= 3900Sk 

118 strany= 495 Sk 
112 strana = 1970Sk 

Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
Zľavy pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 o/o 
pri celoročnej objednávke- 20 o/o 

Ak ponúkate. alebo hradáte detské oblečenie. 
hračky. veci pre deti využite naše bezplatné 
služby. 

DEVínsky EXpres 
841 07 Bratislava. Kalištná 9. 

DEVEX - Novoselská 14 z dvora (za poštou). 

po-pia: 8.00 
- 10.00 14.30 

- 18_3° 
so: a.oo - 11.00 

detské, dámske, pánske 

l 
objednajte: tel.: 7 7 8 47 5 

Novoveská 14 z 
dvora (nad poštou) 

ponúka 

obaly na videokazety 
zdravotné šlapky 
bytové zrkadlá 
zarámované 
reprodukcie 
rámiky na obrázky 
stojany na kvety 
fritovací hrniec 1 l 
1690,-
kávovar - 7 49.
vysávače 

0405 - 1669,-
3403 - 2669.-
2406 - 2899,-

sáčky do vysávačov 
filmy: farebné a 
čiernobiele 

Praktická príručka 

domácnosť 39.-



Z histórie 
pre mladfch a zvedavých 

V tomto čísle Devínskeho 
expresu zac1name uvere1novat 
rubriku z histórie a okolitej 
prírody územnej lokality 
Devínskej Novej Vsi. 

Ejže rudia, zlé časy mi 
nastali! S robotou za mnou 
prihrmeli a že vraj treba s rudmi 
rozprával. Ale nie tak ako v 
iných novinách, kde melú iba o 
prítomnosti a budúcnosti. Malo 
by sa rudom poveda( aj niečo 
múdre a vecné. Ved každý 
moderný národ chce byf múdry 
a vecný, nie? A naši rudia múdri 
a vecní sú. len že iba trošičku 
viac vedomostí o tom čo bolo, 
to im treba, pretože sa nedá 
žif iba z toho, čo naučí škola a 
život sám. Tak mi povedali a ja 
som všetko jednomyserne 
odsúhlasil. 

Aj ked s chufou do roboty 
je to často všelijaké, vyrazil 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

som na prieskum priamo na 
Eisnerku (ale o tom až 
nabudúce>. Za mnou Glavica, 
po ravej ruke naša Devínska 
Kobylka, pred mňou Sandberg 
a poa nonam1 ano neogenneno 
mora, plné rudského džavotu. 
Viem, viem. more nemá 
asfaltové dno, ale namôjdušu, 
pod tým asfaltom morské dno 
je. A na dne toho mora bolo 
kedysi torko rybacieho 
džavotu, že by sa náš terajši 
drobizg iba čudoval ... 

Ale teraz už vecne! 
Pred 17 -timi rokmi našli 

defúrence pána Brunovského 
na Glavici stavec z chrbtice 
verryby. Asi tam relaxovala a 
zaspala na veky. Inde v dedine 
ste mohli stretnút aj 16 
metrového žraloka a rôznu inú 
morskú drobotinu. 

A Devínska Kobyla? 

Narodila sa v trefohorách. 
Ked sa hrdo vynorila z 
morských vôd, chviru ešte z 
bujnosti pošklbávala opratami 
svojho stvoritera. ale teraz už 
lt1t\.111'==1 10 111iliú••uv 1 vl\.uv ii.Jn vu 

vetre pohadzuje hrivou. 
dôstojná a pyšná na svoj vek. 
Naše hory sú už také. 

Ked more Tethys Devínsku 
Kobylu opustilo a nám vraj ešte 
v pliocene darovalo Moravu a 
Dunaj, zatala žif naša hora 
novým, suchozemskýcm živo
tom. O tom by nám mohli 
rozpráva( lastúrniky a na konci 
tohto vývojového radu, už nám 
overa bližší príbuzní 
dryopitekovia. Žiar, nemôžu, za 
druhej svetovej vojny ich 
odsfahovali do Viedne. A 
možno ešte jašteritky ... 

Presfahovali sa na dvor 
jedného domčeka na Slovinec 

Vodorovne: 
A. Vyhynutý kočovník - druhá 
časf tajničky - ostrý výbežok. 
- B. Skratka štátu Kentucky -
popravca - more po nemecky -
vrchol sfažňa chemická 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 
Stalo sa v roku 1988. 
Viete, že aj SNB bude maf 
nové označenie? Skrížené 
oslie uši a medzi mm1 
feferónka. Sprostý, ale ostrý. 

• 
Záhorák príde domov a nájde 
ženu so susedom v posteli. 
- Já sem to vedeu! 
- Nuž, tys to, múj milý, vedeu, 
ale on to ešče umí! 

• 
- Muža mám ako penu. 
- Nevrav. 
- Naozaj. Stále by iba sedel 
na pive. 

Objednávací lístok 

A 

B 
c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 
K 

L 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko <firma): _ 

Adresa: . .. . ...... ·····- ················--·········-·-
Dátum: 

Na konci roka vy~eme troch predpatitefov o zal4írmvé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 

štvrfročné pre~latné 16 Sk 
Využite možnos( la:xoval: 775 275 

..... .............. PSC 

k dobrým rudom. Pani dornu 
s nimi rozpráva a ony dvih:-~ 
hlávky a potúvajú. Len Pr~u 
cudzími sa skryjú . do svoji ~ 
pelechov. Sú pre nás Pc 
mio.ti'-OU no. dávne;, pradá a .. 
tasy, ked bola naša h~~· 
mladá. Ešteže z diviakov rn:~ 
nedobrí rudia strach! JU 

Pre mnohých z nás · 
Devínska Kobyla aj botanick~e 
záhradou a nie hociako u 
Každý normálny tlovek rná rá~ 
kvety. Ja rúbim poniklec 
hlavátik jarný. Chodte sa ~ 
jara pozrief nad Sandberg! Ale 
iba pozrief! 

Priznám sa. že píšem 
predovšetkým pre mladých a 
zvedavých rudi každého Veku 
Ved história je rnatko~ 
múdrosti a údiv jej oteckom. 

S. Šilh6n 

značka telúru. - C. Citoslovce 
vzrušenia - oddelené miesto v 
maštali kosák. o. 
Starogrécky boh lásky - kto rád 
pije pivo - rieka v Spanielsku. -
E. Plienif po latinsky - lež po 
česky - noha vodného vtáka. 
F. Nórsky prozaik so skratkou 
mena na zatiatku - značne -
mesto v Rakúsku. G. 
Končatina - skokom sa priblížil -
na tomto mieste. - H. Haluška 
po česky - nariadil - hnev. - l. 
Mesto v Malajsku - rieka vo 
Francúzsku - kyprí pôdu pluhom. 

J. Lístok po rusky -
škandinávska držková miera -
obef. - K. Starorímsky boh lásky 
- balamutil - mesto v Sudáne.
L. Casf hry - zamútil - živif po 
latinsky. 
Zvisle: 
1. Začiatok tajničky - mužský 
hlas. - 2. Oraním vybral -
dokončíme pitie. 3. 
Podmienková spojka 
chorvátske mužské meno -
vírenie. - 4. Kôrovec - hviezda 
po nemecky - srdce po 
nemecky. - 5. Stojte! - ovanul -
temno. - 6. Ubezpečoval -
obyvater polárnych krajov. -. 1. 
Americký fyzik komec 
tajničky. - 8. Nechci - fažkO 
pracoval. - 9. Vesmír - známY 
futbalový reprezentant a tr~ner 
- dievčenské meno. - 10. Bars • 
drobil - ochranný povlak. - 11· 
Skratka pre recept - vlákno l 
agávy - streda po rusky. - ~ 
Zbavila prachu -. dr f 
výbušniny. - 13. Tret•• čaS 
tajničky - sfa. 
Pomôcky: E. Vasto. - F. Laab;.a 

27.-28. týždeň 

&]':.. ... a teraz m6š šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
čitatelia 

Milovníkom kultúry po-
núka v tento víkend 
pestrú paletu zážitkov 
chorvátsky festival. V 
kultúrnom programe sa 
predstavia vari všetky 
folklórne · súbory z De
vínskej. Privítame aj 
takmer dvetisíc hostí. Tí, 
okrem kultúrnych sláv
ností, si iste všimnú našu 
mestskú časf i jej oby
vaterov - hostiterov. Ver
me. že si odnesú · tie naj
lepšie zážitky, že budú 
môcf šírif dobré meno nás 
všetkých. 

Typická slovenská po
hostinnos{ nespočíva iba v 
plných tanieroch a pohá
roch. 

Bohatosf kultúry do
prajme najmä defom. Za 
celoročnú usilovnosf si 
iste zaslúžia. Vidief. po
ču{. nabraf inšpirácie. A 
príklady možno pritiahnu. 
Dni pred prázdninami teda 
môžme ešte využif z 
bo.~atej ponuky kultúry. 
PnJemné zážitky z festi
va~u. radostné prázdniny a 
dni dovolenky všetky· m 
želá 

vydavater. 

Chcete darovať 
krv? 

Výjazd · ova skupina určená na 
~~~r krvi. príde 1.7.93 do 
Prie · Akc1u uskutoční v 
diskstoroch zdravotného stre
Záuja BA~ky od 11.00 hod. 
tút e~cov1a môžu využit 

0 Pnležitosf. · 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

re 5 DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

25.6.1993 Ročník: 111. Císla: 13. 

• Festival chorvátskej kultúry • Ako sa 
býva v Devínskej • Pre rybárov • 
Kultúrne leto • Baby DNV 

EKO AKCIA 

~[})~~ 
V záujme zabezpečenia 

potrieb spracovaterského 
priemyslu a zníženia objemu 
použiterných druhotných 
surovín v tuhom komunálnom 
odpade a ochrany životného 
prostredia. vyhlásil štátny 
podnik Zberné suroviny 
Bratislava nový typ sútaže 
EKO AKCIA - ZBER. 

Súfaž sa začala 1. apríla 
a skončila 15. júna 1993. Do 
nej sa zapojili aj občania 

Devínskej Novej Vsi a 
vyzbierali 11 113 kg papiera, 
t.j. na jedného občana 0,73 
kg. 

Starosta Ing. Marián 
Jurčák vyhlásil súfaž v zbere 
papiera medzi základnými 
školami v Devínskej Novej Vsi 
pri príležitosti Dňa zeme - 22. 
4. Do sútaže sa nezapojila 
ZŠ P. Horova, ktorá si zber 

Vitcmw ú..čaUnik.cw

a ná.~Wúk.cw

c~~ 

* * 
@

IESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVÁ VES 

Od septembra začneme 
uverejňovaf z histórie Matice 
slovenskej v Devínskej Novej Vsi 
od roku 1935. Na tvorbu tohoto 

papiera organizovala sama. 
Na 1. mieste sa umiestnila 
ZŠ l. Bukovčana 1, kde žiaci 
vyzbierali 5 148 kg pa-
piera, ZS Bukovčana 3 
nazbierala 1 620 kg papiera. 
Na zákalde týchto výsledkov 
uvornil starosta z fondu mlá
deže, vzdelávania a športu 
finančné čiastky pre 1. 

miesto 2 57 4,- Sk a pre 2. 

miesto 810,- Sk. 
Tieto financie 
sú určené na 
zakúpenie 
učebných po
môcok v odbore 
ekológia, odpa
dy, pretože na
š_e školy, v rám
ci zavedenia se
parovaného 
zberu v Devín
skej Novej Vsi, 
budú triedif svoj 
odpad od nové
ho školského 
roku 1993/94. 

- ake-

Kad biva novo
sie/ski pir. puno 
je tanca. jan
čenia. Mladim 
želimo dugi smir. 
radosti čuda 

veselja. 

materiálu pozývame pamätníkov i 
všetkých, ktorí vlastnia dokumen
tačný materiá l, alebo chcú prispief 
spomienkami. 

• Na 7.8.93 pripravujeme 
do Martina. kde 
vyvrcholenie osláv 130. 
vzniku Matice slovenskej. 

• 

zájazd 
bude 

výročia 

Najbližšie stretnutie výboru miest-
neho odboru MS bude 23.7. o 

Cena: 2,50 Sk 

V nedefu sútaži/i deti o najmilšie 
diefa ONV. Cítajte na strane 2. 

· 19.00 hod. v lstracentre. Je 
otvorené všetkým záujemcom o 
č innost v miestnom odbore. 

• Oakujeme Západoslovenským 
energetickým závodom za 
bezplatné poskytnutie autobusu 
na odvoz detí z Chorvátska do 
tábora v Belušských slatinách. 
Tiež miestnemu úradu v 
Belušských slatinách za 
poskytnutie 10 tis. Sk na úhradu 
nákladov na stravovanie detí. 



V. fE~'T'lVI'lli eij{)H.Vltr~Kf:l KHLTIÍH.Y ,93 
Sobota 26. júna 1993 

15.30 Otvorenie výstavy "Hospodárstvo-domácnosť-život" 

16.30 Otvorenie V. Festivalu chorvátskej kultúry 

Vystúpenia: l. GRBARČATÁ - detský súbor z Devínskej Novej Vsi 

2. KLNKA - detský folklórny súbor z Dúbravky 

3. JAROVČEK - detský súbor z Jaroviec 

4. MLADOSŤ - mládežnícky súbor z Jaroviec 

5. SPEVÁCKY MUŽSKÝ SÚBOR- z Jaroviec 

6. ČUNOVSKÝ KŔDEľ. - tanečný súbor z Čunova 

7. SPEVÁCKY ZBOR - z Čunova 

8. CHORVATANKA - detský zbor z Chorvátskeho Gróbu 

9. CHORVATANKA - spevácky zbor z Chorvátskeho Gróbu 

10. STIŇACKÉ KOLO - zo Stiňakov 

ll. Ansambl BARAŇA - folklórny súbor z Péča 

Ženský spevácky zbor August Šenoa 

12. INA CROÁCIA - folklórny súbor zo Zágrebu. 

20.00 Veselica "S CHORVÁTMI SA BAVÍME" - hrá skupina "Čas 

lásky" Zágreb 

Nedeľa 27. júna 1993 

10.30 CHORVÁTSKA SV. OMŠA doprevádza súbor SVETLO - zo Stiňaku 

14.30 FESTIVALOVÝ SPRIEVOD po Devínskej Novej Vsi - za účasti 

súborov festivalu 

16.00 CHORVÁTI SVADBUJÚ - chorvátska svadba 

Účinkujú súbory ROSICA, ROSIČKA a GRBARČATÁ z Devínskej 

Novej Vsi, MLADOSŤ a SPEVÁCKY ZBOR z Jaroviec, ČUŇOVSKÝ 

KŔDEľ. z Čuňova a členovia z Chorvátskeho Gróbu 

19.00 ROZLÚČKOVÁ ZÁBAVA- hrá VESELÁ MUZIKA zo Stupavy 

Miesto konania: BRATISLAVA- Devínska Nová Ves 
Kultúrna záhrada, Istrijská 4. 
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Od roku 1971 
roku 1990 v 
postavili 91 760 bytov. 
posledných rokoch sa 
tavba bytov vermi spomalila 
napr. v roku 1991 to bolo len 
480 bytov a vlani 
len 250 bytov. pričom 

Pribudnú 
nové byty 

záujemcov o bývanie 
Bratislave výrazne narástol. 
Podra informácií z útvaru 
hlavného architekta 
vy ich bolo vyše 40 

8 300 

Jedenásteho júna navštívil 
akciovú spoločnost BAZ 
Devínskej Novej Vsi 
amerického štátu u,.r"'"'"" 
William Donald 
bránami podniku sa 
prezidentom Slovenskej 
bliky Michalom Kováčom. 
pozvanie ktorého sa návštev_a 
Slovenska uskutočnila. Obi-
dvaja predstavitelia 
oboznámili s výrobným 
gramom BAZ-ky, ktorá je 
monopolným výrobcom zad~ 
ných náprav na osobnY 
automobil Škoda Favorit. . 

Amerického hosfa zaujal l 
ďalší výrobný program. p~e
dovšetkým produkcia invahd: 
ných vozíkov. V akcioveJ 
spoločnosti BAZ sa totiž 
základe vlastného výskumu 
konštrukcie začínajú 
tieto nepostrádaterné 
ky pre telesne ha,nni..,RilO" 

vaných rudi. Na otázku 
Schaefera, či by mali 
o ich další vývoj s 
partnerom. odp 
jednoznačne kladne. 

.... 
n1 Byl n vy 

ako získavate informácie o 
rôznych akciách, či 
oznamoch Miestneho úra
du? 

za žiadnych okolnosti ! 
Rodina C.: Informácie 
získavame predovšetkým z 
rôznych oznamov vyvesených 
na sídlisku, v našom dome 
býva poslanec a nakoniec 
pocuvame miestny rozhlas. 
Kultúrne podujatia navštevuje
me málokedv. lebo sú 
väčšinou cez víkend a my 
máme záhradu. Na súfaži 
hasičov sme sa boli pozrief... 

prírodná prekrásna 
ria upútala moju 

hned pri moJeJ 
návšteve Devínskej 

Vsi. Pokoiné. nenáhlivé 
života. mi tak trochu 

život na dedine. 
sa, že v čase ked 

Devínskej Novej Vsi 
ávali prvé byty na 

lisku Kostolné, moja 
rka. rodená Bratislav

"až do vyčerpania 
po príslušných úra-

aby mohla vymenif byt, 
tu mala dostaf jej 
Neviem si predstavif -

'7dôvc:>driovala mi - že by som 
bývaf na dedine! 

býva vo Vrakuni a 
nadáva na Slovnaft... 

Poznám však aj "rýdzo 
rodinu", ktorá 

na sídlisku Podhorské 
už štyri roky a nevymenila by 
byt už len kvôli tejto lokalite 
za žiadnych okolností. 

S nimi som urobila malú 
anketu do nášho periodika o 
ich hodnotení bývania, 

atď. v 

stručne 

Máme blízko 
sú dobre zá-

. sme spokojní 
ČIStiarňou a opravovňou 

Myslíme si. že 
základné služby 

v blízkosti. 

Na mestskú 
dopravu sa aj v 

novinách sfaiovalo 
0 bvvaterov. Ak· -. 

n6zor? Y J 

Rodina C.: - V pracovné dni 
je to v poriadku. ale cez 
víkend idú napríklad dva 
autobusy za hodinu. Linka 
číslo 121 by mohla chodievaf 
aj cez soboty a nedele. 
Autobus č. 61 predtým chodil 
častejšie a v Dúbravke vera 
rudi prestupovalo na me 
spoje. Auto ešte nemáme, tak 
sa musíme prispôsobif my ... 
IDE: - Zúčastňujete sa na 
kultúrnych podujatiach a 

IDE: Čítate Devínsky 
expres? 
Rodina C.: - Nie. lebo sa 
nám nepáči kolportáž novín. 
Predávajú ho malé 6 - 7 
ročné deti, ktoré napríklad v 

~~~ 
Ústav zoológ ie a 

ekosozológie SAV upozorňuje 
rybárov, že od roku 1992 
vykonáva na Dunaji rozsiahle 
značkovanie rýb. Cierom tejto 
akcie je získaf poznatky o 
živote jednotlivých druhov 
rýb a to aj v súvislosti s 
výstavbou a prevádzkou 
vodného diela Gabčíkovo. 
Ryby sú individuálne znač
kované špeciálnymi značkami 
v podobe krátkej červenej 
nylonovej trubičky, upevnenej 
na ravom boku ryby pod 
chrbtovou plutvou. Na 
trubičke sú vytlačené písme
ná ÚZE SAV a päfmiestne 
číslo. Každý, kto uloví, 
prípadne nájde takto znač-

kovanú rybu, značku odoberie 
a spolu s ďalčími údajmi ju 
zašle na adresu ústav 
zoológie a ekosozológie SAV, 
Mánesovo nám. 2, 851 01 
Bratislava, dostane odmenu 
vo výške 50,- Sk. Ku 
vrátenej značke treba priložif 
tieto údaje: 
- text a číslo značky. 

druh ulovenej (prípadne 
uhynutej) ryby, 
-pohlavie. 
- držku ryby <od 
páka po koniec 
lúča chvostnej 
centimetroch, 

špičky ry
najdlhšieho 
plutvy) v 

- hmotnosf ryby v gramoch, 
- miesto ulovenia (nájdenia), 
- dátum ulovenia, 

ZĎALEKA SA VYHÝBAJTE ZÁKRUTÁM 

e Na križovatke pri rybníku 
sa dejú neuveriterné veci: -
škrípanie bŕzd, neprimeraná 
rýchlost nezvládnutie zákru
ty a zastavenie sa v garáži 
oproti. Nie je to nič nového, 
že nezvládnutím motorového 
vozidla vodiči rozbili autá, 

Za účinnú možno považovaf 
akciu mestskej polície v ONV na 
dodržiavanie parkovania náklad
ných automobilov (kamiónov) 
najmä na Eisnerovej ulici. Plagáty. 
nalepené na predné sklá ka
miónov. upozorňujúce na poru
šovanie nariadení o parkovaní 
vozidiel zabrali a vodiči odstavujú 
kamióny na parkovisko pri 
betonárni. Prirodzene. že akciu 
zopakujú. 

• 
Po výzve odstránili majitelia z 

Devínskej 32 vrakov motorových 
vozidiel a tri odstránila Denova. Aj 
túto akciu budú mestskí policajti 
opakovaf. 
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bránu a zastavili sa až pri 
stene spálne majiterov domu 
asi o tretej hodine v noci. 
e Nákladné auto viezlo tehly 
nezabezpečené na prepravu 
7. júna o desiatej hodine. Na 
zákrute, kde chodia chodci 
sa polovica nákladu vysypala 

Na čistotu v mestskej časti 
ONV sa zameriavajú členovia 

mestskej polície. Najskôr zistia 
nepovolené skládky stavebného 
materiálu. potom ich majitefov a 
záznam odovzdajú miestnemu 
kontrolórovi. Takže ... 

• 
Majú majitelia psov zaplatené 

poplatky? V najbližších dňoch 

bude jednou z pozornosti 
venovaná práve kontrola psov. 

• 
Vodiči automobilov ešte stále 

porušujú vytvorenie pešej zóny -
ul. Bukovčana. Poničana. Marečka 
- na Kostolnom. Aj ich počínanie 
"zohfadnia" upozornením nalepe-

priebehu pol hodiny x- krát 
zazvonia na dvere ... 
IDE: Prečo by ste 
nemenili byt za žiadnych 
okolnosti? 
Rodina C.: - Hádam pre tú 
krásnu prírodu. Od včasnej 

jari chodievame na 
vychádzky, bicyklujeme sa a 
nakoniec nemusíme cestovaf 
do prírody, máme ju doslova 
ood oknami! 
IDE: Ďakujeme za 
rozhovor! 

Spracovala Mgr. Anna 
Kempová 

Poznámka redakcie: Devínsky 
Expres dostanete kúpif aj v 
stánkoch PNS a v obchodoch. 

- spôsob ulovenia, 
- meno a úplnú adresu <spolu 
s PSCl odosielatera. 

Pri zaslaní viacerých 
značiek naraz, uveďte údaje 
pre každú značku osobitne. 
Odmena sa vyplatí len v 
prípade zaslania značky so 
všetkými požadovanými 
údajmi. 

V prípade, že ide o rybu. 
ktorá nedosahuje zákonom 
stanovenú lovnú mieru, treba 
značku odstrihnú{, resp. 
odrezaf tak, aby bol na nej 
zachovaný písmenový kód a 
číslo. Značkované ryby sa 
môžu vyskytnúf v hlavnom 
toku Dunaja, jeho ramenách, 
prirahlých kanáloch a aj v 
prítokoch Dunaja. 

RNDr. Juraj Holčík, CSo-. 

na cestu. Nechcem ani 
pomyslief na to, ak by tam 
práve v tej chvíli išli mamičky 
s kočíkmi z nákupu. kde nie 
je chodník pre chodcov. 
Vozidlo so štátnou 
poznávacou značkou BAB 36 

44 "upratalo" po sebe 
cestu?! 

ným na čelné sklá. 

• 

- ro -

S príchodom teplých dní <a 
nocí) začali vodiči automobilov 
využívaf výlety do chránených 
krajinných oblastí. čím porušujú 
nariadenia o ochrane životného 
prostredia. Riskujú stretnutie s 
príslušníkmi mestskej polície, 
vysoké pokuty a ďalšie neprí
jemnosti. 

Prvý jún si vybral na ul. J. 
Poničana muž stredných rokov na 
spáchanie samovraždy. Úmysel 
vyskočif z 10 poschodia mu 
prekazila privolaná hliadka 
mestskej polície. 

Tel. číslo mestskej polície: 
779 815 



na Obvodnom úrade Bratis
lava IV. - matrika Devínska 
Nová Ves 

Nguyen Dinh Hiep a 
Adriana Riith~vá 

Ivica Šimkovičová 
Maroš Takáč 
Michal Dočkal 
Andrej Hamlik 
Ivan Balogh 
Kristína Čechová 
Juraj Slivarich 

Lucia Lorencovičová 
Marek Drapčat 
Lucia Kulová · 

Adriana Mičeková 
Olive Mader 
Miroslav Šnajdr 

Andrea Harvanov.á 
Michal Fodor 

Veronika Baranová 
Michal Jedenásty. 

80 rokov 
Ján Ružovič 

Okrúhle jubileá 
oslávili v týchto dňoch 

Gizela LEDIIÁROVÁ 

a syn Vojto - •ilci 
obom srdečne 
blahoželáme 

Pavol Ebringer 

Spomienka 
Dňa 30. júna uplynie 10 
rokov od úmrtia nášho 
dobrého, milovaného 

manžela. otca, dedka. 

brata. strýka a švagra 

MARTINA VLAŠIČA. 

Spomeňte si s nami. 

Manželka s rodinou 

Vedenie Humanitného cen
tra v Gabčíkove, srdečne 

ďakuje Miestnemu úradu v 
Devínskej Novej Vsi a ob
čanom, ktorí zorganizovali 
pobyt detí humanitného 
centra v Kočovciach a dar
čeky hračky, vrátane 
spodného prádla. Celá akcia 
splnila svoj účel a deti 
humanitného centra spoznali 
vera nových priaterov, ktorí 
svojou srdečnosfou dokázali 
defom z humanitného centra 
odpútaf sa od myšlienok hrôz 
a utrpenia, ktoré sa dejú v ich 
krajine. 

Ďakujeme Vám všetkým 
za Vašu pomoc, že i nám ste 
pomáhali v našej náročnej 

prac1 pri zabezpečovaní a 
spestrení pobyu odídencov v 
humanitnom centre v Gabčí
kove. 

V. Novisedlák 

Na verejnosti 
Prosím Vás, nasadte tomu 
psovi košík ... 

... takto som sa obrátil na 
istého psíčkara, ktorý viedol 
na poldruhametrovom vodítku 
statnú, minimálne 70 kilovú 

S BYSTRIČANMI PRI MUZICE 
Folklórny program pod týmto 
názvom pripravili v nedeiu 13. 
júna Kultúrna komisia pri 
Miestnom úrade v Záhorskej 
Bystrici a Miestna organizácia 
Matice slovenskej. Krásne 
nedeiné popoludnie vyplnilo 
päf folklórnych a krojovaných 
skupin zo Záhoráckeho 
regiónu. Medzi nimi ne
chýbala ani krojovaná sku
pina z Devínskej Novej Vsi. 

-oke-

Prispievateľom 
Prosíme prispievatelov. aby svoje 
príspevky označili v závere 
menom a adresou. Potrebujeme to 
pre identifikáciu i archív. Po 
otvorení často obálku odložíme a 
máme potom problémy. ak je 
potrebné konzultovaf, overif si 
údaje a pod. Prirodzene. ak autor 
nechce uviesf svoje celé meno, 
ale len skratku, či značku. toto 
rešpektujeme a v súlade so 
.zákonom sme povinní zachovaf 
ananymitu autora. ak o to žiada. 

redakciá 
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Základná škola l. Bukov
čana 3 v mene detí prvého 
ročníka ďakuje pánovi Pil
nému, majiterovi potravín na 
Kosatcovej za bezplatné 
dovezenie batožiny zo školy 
v prírode v Brezovej pod 
Bradlom a za sladkosti k 
mikulášskemu večierku. 

Veberová. 
Vážený pán 
Ing. Vladimár Mráz 
prednosta Miestneho úradu 
Devínska Nová Ves 

Vážený pán inžinier, 
dovolujem si týmto podakovaf 
Vám a členom rady miestneho 
úradu za realizáciu nákupu 
existenčného zariadenia pre 
ortopedické oddelenie DFNsP 
v Bratislave. Vyjadrujem nádej, že 
aj tento spôsob podpory nášho 
zdravotníctva nebude ojedinelý a 
naše oddelenie pomôže riešif 
niektoré zdravotné problémy 
detských obyvatelov Vašej 
mestskej časti. 

S pozdravom 
MUDr. Emil Huraj, CSc. 

primár ortopedického oddelenia 

dogu. Nepovedal som mu to 
iba raz... A neupozornil som 
ho na to iba ja. 

V súčasnosti sme 
svedkami toho, že s libera
lizáciou zákonov sa pre
stávajú dodržiaval i tie 
zákony, ktoré stále platia. 
Osobne si myslím, že by sa 
mali dodržiaval. l ked ide iba 
o takú zdanlivú maličkosf. 
akou je ochranný košík na 
tlame psa na verejnosti! 

- rp -

N eza6udniťe 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

26. 6. - Adriana. 27. &. ~ 
Ladislav, 28. 6. - Beáta 
29. 6. - Peter a Pavol' 
30. 6. - Malánia, 1. 7. : 
Diana, 2. 7. - Be rt a 3 
7. - Miloslav, 4. i. : 
Prokop, 5. 7. - Cyril a 
Metod, 6. 7. - Patrícia 
7. 7. - Oliver, 8. 7. ~ 
Ivan, 9. 7. - Lujza 

Blahoželáme! 

Celovečerné predstave
nia vo štvrtok, sobotu 0 
19.45 hod., v nedelu o 17.15 
a 19.45 hod. 

26. - 27. 6. 
BUFFY- ZABI JACKA 
UPI ROV 20, 22,-
USA MP č. l. 

<Nový komediálny horor.> 

Mládežnícke 
predstavenia: 
26. 6. - BUFFY- ZABI JACKA 

UPIROV 18, 20.-
<v sobotu o 17.45 hod.l 

Detské predstavenie: 
<v nede!u o 15.15 hod.l 
27. 6. - O IVE LABUTE 4-

Ruský film. 

Dôležité upozornenie pre 
filmových fanúšikov: 
V júli sú v kine DEVIN 
filmové prázdniny a vôbec 
sa nepremieta. Dovidenia v 
auguste! 

Telefónne číslo kina DEVIN: 
775 104 

Kul-túrne fe-to v ISTRA CENTRE 

V rámci -toh-toročného Kul-túrneho le-ta pripravili 
v ISTRA CENTRE nasledovné kul-túrne programY: 

- 4. júla o ...,7.00 hod. bude v kul-túrnej záhrade 

VYs-túpenie .folklórneho súboru Cečinka a o ...,8.00 
hod. vo ve(kej sóle disko-téka pre mládež. 

- "'18. júla o ...,7.00 hod. vYs-túpi v kul-túrnej 

zó,.....ade .folklórnY súbor L.IPA a o ...,8.00 hod. bude 
disko-téka pre mládež. 

- Z4. júla od ZO.OO hod. až do 04.00 hod. bude 

ANNA &JeL.. na k-torÝ majú vše-tkY AnnY. Ank"'· 
AničkY. Anče + par-tner vs-tup vo(ný, 

- ZS. júla od ...,5,00 hod. do ...,8.00 hod. je 

VYhradenÝ čas pre de-tskú disko-téku a od ...,8.00 

hod. do Z...,.OO hod. na disko-téku pre mládež. 

Preplnená sála lstracemtra 
bola v nedelu 20. júna 
svedkom mimoriadne milej 
súfaže. Sedemnást detí z 
Devínskej sa zúčastnilo finále 
sútaže o najmilšie diefa. 

Všetky boli utešené, milé, 
zlaté. Malým i velkým divá
kom sa predstavili a pred
niesli básničku, či pesničku, a 
tak ako v dospelých súfa
žiach predviedli rozkošnú 
prehliadku v plážových úbo
roch. 

Baby D.tt.Ves '93 
Hoci zvífazili všetky súfa

žiace deti, porota vybrala 
troch naj. 

Tretie miesto získala 
Kristína TORNAYOVÁ, druhé 
miesto Daniel VAČEK a prvé 
Renátka KÁCHOVÁ. Prví 
dvaja postupujú do mest
ského kola. 

V programe vystúpili deti 
ZUS, Charlie Dance Group a 
iluzionista. 

Vďaka sponzorom 
reštaurácii Istria, cukrárni 
Zuzka, reštaurácii u Michala. 
priemyslu Katka a obuvi 
Sandra, si deti okrem 
zážitkov odniesli aj pekné 
darčeky. 

pk 

*** šport ITll šport til šport ~ šport ~ šport []'(] šport ~ 

29. kolo ' 
MUŽI A 
D.N.Ves - Devín 1 : 1 
MUŽI B 
Rača - D.N.Ves O:a 
STARS[ DORAST 
D.N.Ves - Pezinok a: a 
MLADSI DORAST 
D.N.Ves - Senec 1: 4 
STARS[ ŽIACI A 
D.N.Ves - Trnévka o: o 
STARS( ŽIACI B 
D.N.Ves - Trnévka o: 1 
MLADSI ŽIACI A 
D.N.Ves - Trnévka s: o 
MLADSI ŽIACI B 
D.N.Ves - Trnévka o: li 

30. KOLO 
MUŽI A 
SKP jún - D.N.Ves 2:a 
MUŽI B 
D.N.Ves- Cunovo s: o 
STARS[ DORAST 
Rača - D.N.Ves 3: 4 
MLADSI DORAST 
Rača - D.N.Ves li : 1 
STARSI ŽIACI A 
Rača - D.N.Ves 3: o 
STARS[ ŽIACI B 
Rača - D.N.Ves a:o 
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MLADŠ[ ŽIACI A 
Rača - D.N.Ves 
MLADSI ŽIACI B 
Rapid - D.N.Ves 

10: o 

11:0 

MLADšlliACI - ll. trieda 
LOB D.N.Ves - TJ Spoje Bva 

2:7 

Konečné tabulke žiackej ligy: 
1. ZŠ Nobelovo ném. A 
2. Gymnézium Bílikova 
3. ZS Košické A 
4. ZŠ Žehrianska A 
5. ZS Žehrianska B 
6. ZS Pri kríži 
7. ZŠ BukowC!ana 1 
8. ZŠ Košické B 
9. zS Nobelovo ném. B 
10. zS Neviidzova 

ms 

Absolútne poradie jednotlivcov podla 
vykonového ELO: 
1. Bayer, zS Nobelovo némestie 
2. Vavrek. Gymnézium Bilíkova 
3. Slovík, ZS Košické 
9. Verner, ZŠ Bukovčana 1 

Alfäldy - šramko 2 : 7 
Alfäldy, Jurčák - Král. Šramko 6 : 
2, 6:2 
STARš( liACI - ll. trieda 
LOB D.N.Ves - TK Inter Slovnaft 
B O: 9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
ll 
9 
9 
9 

DORAST - 111. trieda 
LOB D.N.Ves - Slávia Právnik B 

0:9 

6 3 o 
6 2 1 
6 1 2 
6 o 3 
5 1 3 
3 3 3 
4 1 4 
2 1 6 
1 o 8 
o o 9 

27:9 15 
25:11 14 
22:14 13 
25:11 12 
23:13 11 
21:15 9 
111:t7 ll 
9:25 5 
4:32 2 
3:31 o 

21. Horvéth. ZS Bukovčana 1 
23. Jurčékové, zS Bukovčana 1 
29. Jurčék S .. ZS Bukovčana 1 
Medzi dievčatami skončila Nikoleta 
Jurčákové na peknom 4. mieste. 

mj 

mj 



INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vorné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka. hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti <kúpa. 

predaj) 
07 - Rozličné 

O BMX 20. 

O Predám zahraničnú siefovú 
ohrádku pre diefa - lacno. Tel.: 

776 537 

O Predám 3-polohov .. zahraničný 
kočík HAUCK. koženkový. s 
odnímatefnou strieškou, nánožní
kom, slnečníkom a krytom. Velmi 
zachovaný po jednom diefatku. 

Tel.: 776 537 

O Predám 6 ks vodovzdornej 
preglejky 1.200 x 2.400 mm. 

Tel.: 777 602 

[)ÁŽ[)NU\V 
dámsky 79.
pánsky 109,

dostanete v DEVEXe 
po-pia: 

a.oo - 1o.oo 14.00 - 18.00 

so: 
a.oo - 11.00 

- Prijmeme sekretárku 
vedúceho lisovne. 

Požadujeme: ÚSO. vek do 
30 rokov. ovládanie 
strojopisu. práca s 

počítačom, nástupný plat -
4.000,- Sk. Bližšie 

informcie na telefónnom 
čísle 769 604 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527. 220 005. 
• Firma MERIDIAN oprava 

automatických práčok. Tel.: 
07/777 095. 

• TV servis BALAž poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 
• Vyrobím podfa požiadaviek 
zákazníka rôzne bytové 
doplnky, časti detského 
nábytku, stoly a lavice aj do 
záhrady, z dreva a 
drevotriesky, lacno a k Vašej 
spokojnosti. 

Tel.: 777 602 

• Vediem jednoduché 
podvojné účtovníctvo na PC. 
Tel.: 777 643 po 18.00 hod. 

- MUDr. Jela Vašeková 

oznamuje, že od l. júna 

1993 ordinuje v 

súkromnej zubnej 

ambulancii v zdravotnom 

stredisku na lstrijskej 

ul., l. posch., dvere č. 

• Mladí manželia hfadajú 
súrne samostatný 2-izbový 
byt v rodinnom dome v ONV. 
Platba vo valutách. 

Tel.: 0706/2612 
• Vymením 3-izb. štátny byt 
v ONV za 2-izbový byt aj v 
DN V. 

Tel.: 778 475 

• Kúpim byt. alebo dom v 
Bratislave. Tel.: 841 623 

• Hľadám opatrovateľku pre 
21 mesačné dievčatko. 

Tel.: 776 953 
• Kto by doučoval cez 
prázdniny v Devínskej Novej 
Vsi stredoškoláčku francúz
štinu a nemčinu? 

Tel.: 775 231 
• Prenajmem garáž v ONV. 

Tel.: 776 597 

OPRAVA 

Nedopatrením sa nám dostalo do 
Katalógu obchodov a služieb iné 
telefónne číslo na strane 40. 
Prosíme čitatelov, aby si opravili: 
- Vykonávam stavebn úúdržbu, 
stierky, malby, nátery. 

Tel.: 775 663 
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P.HOROVA 7 

ČERSTVÉ POT RA VINY 
PO CELÝ DEŇ 

po-so: 6.30 - 20.00 

nedeľa: 8.00 - 20.00 

tel .. : 779 562 

- Predáme - 100 kusov plechových 

skríň (á 250,- Sk), 

- použitý kancelársky nábytok: stoly, skrinky, 

skrine, poličky (á 50 až 100 Sk), 

- vzduchotechnické izolované potrubia (za odvoz), 

- molitanové sedačky (Š. Rapid) - (za odvoz), 

- odpadové drevo na kúrenie (za odvoz), 

- drevené lavičky z nákaldného automobilu V3S 

(cena dohodou), 

Tel.: 769 604 

ul. M.Marečka 
pod terasou 

ovocie, :zelenina, chlieb, pečivo, základný výber 
potravín a nápojov 

Pondelok - Piatok: 
Sobota: 
Nedeia: 

10.00-
8.00-

12.00-

22.00 
22.00 
22.00 

Jediná predajňa otvorená až do 22.00 hod. 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika. teraristika 
e Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
e Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

e RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.00-12.00 

ft778 475 
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1 znak= 0,70 Sk 
1/4 strana = 989 Sk 
1 strana = 3900Sk 

118 strany= 495 Sk 
112 strana= 1970Sk 

Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
Zfavy pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 % 
pri celoročnej objednávke- 20 % 

Ak ponúkate, alebo hfadáte detské oblečenie. 
hračky, veci pre deti využite naše bezplatné 
služby. 

DEVínsky EXpres 
841 07 Bratislava. Kalištná 9, 

DEVEX - Novoselská 14 z dvora (za poštou). 

po-pia: 8.oo - m.oo 14.30 - 18.30 
so: 8.oo - 11.00 

Tel.-fax: 775 275 

Chcete sa zabaviť ? 
každú nedefu 

posedenie pri hudbe 
pod topofmi 

na futbalovom štadióne 
17.00 - 22.00 hod. 

len v prípade pekného 
počasia 

DEVEX 
Novoveská 14 z 

dvora (nad poštou} 

ponúka 

tričká bavlna 47, 

podkolienky 14, 
punčocháče 18, 

obaly na videokazety 
20, 

zdravotné šlapky 

rámiky na obrázky 

filmy farebné a 

čiernobiele 

IO O, 

otvorené cez festival 
aj v neddu popoludní 

exkluzívne POHÁRE 
z dymového skla a 
perleťového skla 
Brigita a Diana 

dostanete v DEVEXe 

po-pia: 8.00 - 10.00 
14.30 - 17.30 

sobota: 8.00 - 11.00 



Z histórie 
pre mladých a zvedavých 

Pri poslednom rozprávaní sme 
skonť:ili takmer na konci trefohôr. 
Pozrime sa dnes na štvrtohory. 
ludia školovaní nám ich delia na 
pleistocém a holocén - a na päf 
radových a medziradových dôb. 
Zatnime pleistocénom. Začal sa, 
vraj, asi pred 2 miliónmi rokov a 
skončil pred 12 tisícročiami . s 
poslednou dobou radovou. 

Náš kraj bol krásnou 
zalesnenou krajinou, inokedy 
trávnatou stepou, tundrou ba aj 
premrznutou holozemou, nad ktorou 
-svišfal severák, naháňajúci mrať:ná 

spraše a ukladal ich do dún, ktorých 
tu mame anes neúrekom. f'oOienau 
tu päfmetrákové slony, štvorme
trákoví nosorožci, stretnúf by ste 
mohli leva, tigra, medveďa, aj hyenu, 
po dalších tisícroť:iach s jeleňom, 

sobom, s dvojmetrákovým vegeta
riánom, jaskynným medveďom, 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Prišiel domov príslušník VB . celý 
d b' o l tý. 
Manželka sa pýta, čo sa mu stalo. 
- Ale nič, - odpovedá jej. - .Učili 
sme sa šermovaf. 
Na druhý deň prišiel dotlčený 
ešte viac. 
- čo ste zasa robili? - pýta sa 
manželka. 
- Ale, učili sme sa boxovaf, -
odpovedá jej. 
Na tretí deň ho už ani nepoznala. 
Dopichaný, dotlč en ý, zničený. 
Znova sa ho manželka pýta: 
- Prosím fa. čo ste to zasa robili 
dnes? 
- Učili sme sa je sf príborom, -
odpovedá jej smutne. 

• • • 
Príde zákazník do obchodu a pýta 
si mlieko. -
- Už nemáme. 
- Tak si prosím zakysanku, alebo 
sladkú smotanu. 
- Už sa minula. 
- Tak ma môžete bozaf v rif. 
- Nezabúdajte, že ste v 
samoobsluhe. 

Objednávací lístok 

mamutom, diviakom, vlkom, líškou. 
Na Kobyle si pohvizdoval svišf a 
brechala kuna. A v tom všetkom 
pradávnom ruchu sa objavili aj 
prvé "hominída". Bolo ich veruže 
všakovakých, ale my sa po
zastavme iba u tých, ktorí sa už 
ponášali na nás, a ktorým vravíme 
"homo Sapiens". Bolo to asi tak pred 
40 tisícmi rokmi. 

Múdri chlapi so šikovnými 
rukami pri love a stavbe osád, 
láskavé ženy kuchárky, krajť:írky, 

mamičky a už aj parádnice, 
roztopašná mládež a umrnť:aný, 

veť:ne hladný rudský dorbizg. Akou 
reť:ou sa spolu zhovárali. neviem, ale 
už vo všeliť:o verili a o mnohom snili. 
Posledný mamut zahynul už pred 15 

tisíc rokmi. vymreli aj posledné 
jaskynné medvede, v osade sa 
objavil nový obyvater - pes. 

Konť:ila sa posledná doba 

l 2 3 4 5 6 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko lfirmal: .... .. . . . ........................... .. ~ ·· ······ ··· 

Adresa: 

radová a prichádza holocén. 
A v holocéne? Jeleňa, srnku. 

diviaka a líšku môžeme na 
prechádzke stretnúf kedykorvek, 
príbuzný nášho medveďa vyberá 
ešte dnes gazdom na hornej Nitre 
vť:el íny, ba aj vlk sa odváži zadlávif 
ovcu. 

Ai ja poznám maškrtnú laň 

Sylvu, ktorá strašne rada žuje tabak 
a do lesa chodí iba s horárom na 
prechádzku. 

Ba mám ešte jednu priaterku. 
Volá sa Zuzka a je veveriť:kou. 

Pobehuje po dvorku horárne, priatelí 
sa s matkou aj so psom, iba moriak 
Dundro sa strašne jeduje, ked mu 
zatancuje pred jeho namysleným 
meracím nosom a zanovito ju 
naháňa. Ked si ju zavoláte a podáte 
jej onesok, zoberie sl no chlaanyml 
a hebkými labkami. zapanáčkuje, 

pomelie papurkou a pochúfka je fuč. 

Vodorovne: 
A/ Ochodza po česky - štádium 
- spodná časf tela od pása. B/ 
Začiatok tajničky. C/ Urvaf 
po česky - časf tváre - niekde. 
Dl Spor, hádka - pás, opasok 

7 8 9 1011 1213 

A 

·· ·················-····· 

PSČ ····· ............... ············ ·······················- ······························-····· ..................... -····· 

Dátum: .. ... .. ... ······-····· 

Na konci roka vylo~eme troch predpatitefov o zat.tímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kť:s podpis !pečiatka) predplatiteo 

Využlte možnos( lax.ovaf: 775 Z75 

Má krásny lesklý kožuštek 
krčkom bieluť:ké fiži, vyč~ Pod 
chvostík a rozpustilé kukadl~n~ 
toto zvieratko tu prežilo všetky dobA. 
radové aj holocén. y 

A čo náš homo sapien 
Oteplenie v holocéne zrejme Privit:~ 
Bol ešte lovcom a rybárom 1 · · ae 
zať:al sa už zaujímaf o agronómiu 
živočíšnu výrobu. Mal svo·a 
sk . 1• k 1e romne po 11: a, v ohrade kravk 
kozu aj oveť:ku, získaval majeto~· 
ktorý si starostlivo chránil. z~ 
šikovných rudi sa stávajú remese1• 

nici a s remeslami prichádza 
obchod. Dajaký podnikater si v 
Zohore postavil keramickú pec, iny 
šikulka objvail v Perneku med. 

A to už je . koniec neolitu, 
prichádza k nám doba bronzová. 
Alt: u lUIII I:IZ III:IUUUÚ<;t: 1:1 uz UJC I !~ H 

pánom Eisnerom. 
s~ Šilhe11 

<zastar.> - francovka. E/ Diel 
pora - alkény - miesto po 
nemecky. F/ Mesto v Číne - , 
ušrachtilá ocer - ohraničená ' 
plocha. G/ Zdvihnúf sa -
citoslovce tíšenia - pokuta. H/ 
Telocvičný prvok - dokonči 
trpenie - pieskový presyp. ll 
Jemná tkanina domased, 
pecúch - mimovorné šklbnutie 
svalstva. J/ Citoslovce bolesti, 
roztrpčenia nevyčíňal 
černošský kmeň <Gurol. K/ 
Koniec tajničky. L/ Mesto v 
USA <Nové Mexiko) - do 
omrzenia vyrozprával - určená. 

Zvisle: 

1/ Odíď, zanechaj - vchody. 2/ 
Tretia časf tajničky 
dvojhlásky. 3/ Zaznel - koralový 
ostrov - prenášaj. 4/ Úspech -
ináč - jednotka meny v Mexiku. 
5/ Rozhlasová spoločnosf na 
Timore {v skratke) - dávai 
peniaze za tovar - vpravo po 
chorvátsky. 6/ Nádoba na 
jedenie - preukážem česf. 7/ 
Rieka v Anglicku - druhá česf 
tajničky. 8/ Neudržím -
pridŕžate sa niečoho. 9/ $PZ 
Prahy - egyptský boh vojnY -
rozrušoval stehy. 10/ Sotva -
anglická držková miera - zern 
po nemecky. 111 Metla na 
vymetanie pece - mesto v sR:-1 
- SPZ Lučenca. 12/ Neuro ~ 
jasným, určitým - os~bn 
zámeno. 13/ Ofúkaná - taka P

0 

česky. 

Pomôcky: F/ 1-tan. Ll Yeso. 
51 

Desno. d 

EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel./fax: 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky , 
841 07 Bratislava, Kalištná 9 - osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava - Devínska Nová v~sc~ 
z dvora !za poštou). Uzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v rnes•EI 
Cena 2,50 Sk. lačil: ROWACO s r.o .. nábr. L. Svobodu 20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90 - R. 
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DEVínsky 
. EXpre 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

29.-3o. týždeň 9.7.1993 Ročník: 111. Císlo: 14. 

Váiení 
čieaeelia 

Ukrajujeme prvé dni 
dovoleniek, detí prvé dni 
prázdnin. 

Nie bezdôvodne sa 
zvykne vravieť o 
rodinných dovolenkách. 

V dnešných uponá
hľaných časoch je to 
vzácna príležitosť, byť 
spolu, celá rodina. kdesi 
mimo bydliska, vychut
návať chvíle pokoja, 
možnosť venovať sa len 
sebe. 

Iste, tieto prípravy 
zapadajú do rámca zho
nu. Potom však by malo 
prísť to uvolnenie. Iba v 
ňom dokážeme vychut
nať dary prírody. My i 
naši najbližší. Obrňme sa 
trpezlivosťou, ochotou 
dávať seba, struny 
vzťahov nalaďme na tú 
najpríiemnejšiu nôtu. 
Konečne čas, o ktorý 
denne bojujeme venuj
me. Sebe. A, naJma 
sv .. 

OJim deťom. Ako zo 
spomienok na prázdniny 
d?volenky, vznikali rodin~ 
ne tradície. Tradície 
~ovznášajúce telo i du
su. 

to Stoj! to za to. Mnohí 
•• ~overne poznajú. 
•vtnohl to k. 'l 
tent s us1 a možno 

o rok. 
Príjemné t • . 

varny· h s raveme 
c chvH Vám želá 

Vydavate[ 

• čo stavajú na Eisnerovej • Na 
návšteve V BAZ • O festivale • Kultúrne 
leto • Športová olympiáda 

Príjemnú dovolenku v lone prírody Vám želá redakcia. 

Pvzvánka 
lstracentrum pozýva na 

výstavu drevených plastík 
Petra Strassnera a Ota 
Bachoríka v priestoroch 
svadobky na lstrijskej ulici 
číslo 4. 

Otvorené od 17.00 do 
19.00 hod. od 4. júla do 31. 
júla 1993. 

Ďalší na obzore 

Bude v Devínskej 
vychádzať ďalší časopis? 

Nuž ... 
Vari 16-ročné chlapča 

nám prinieslo prvé číslo 
časopisu LOCH. Ano o 
príšerkách. Prekvapenie na 
našej strane bolo obrovské, 
rovnako sa dá hovoriť aj o 
snahe na strane druhej. 

Chýbajú len skúsenosti a 
niekoľko drobností. 

Sľúbili sme pomoc a ak sa 
nám spoločne podarí 
doriešiť drobnosti ... Nuž 
nechajte sa prekvapiť. 

- r -

Ako vyjde DEVEX 

Najbližšie číslo De-

vínskeho Expresu ·vyjde 

23. júla 1993. Uzávierka 

príspevkov do tohoto čísla 

bude 15. júla. Rozsah 

rozšíreného. čísla bude 16 
strán. Potom budú práz

dniny a DEVínsky Expres 

vyjde · 3. septembra. 

Uzávierka septembrového 

čísla bude 26. augusta 

1993. 

Cena: 2,50 Sk 

'Boflu cflvála 

V pofi zreje úroda, 
zvoní zCatý kCas, 
z k.ostola sem dolielta. 
zvo!Ul. zvu.lný fi.Cas. 

Chvá(i Boha Has i zvon, 
ve(ebí Ho zem, 
za r.hCieb ruíš Mu nwd"Cit6ou 
i ja d'akujem. 

M [ynárová 

iQ) rr® Ib nn fi~ Iky l 
'''::~::::> LZ rrru®rnfi~® 

·=· 

V programe rokovania 
vo štvrtok 1. júla boli: 

- informácie z rokovania 
Mestského zastupiteľstva 
o dodatkoch k Štatútu, 

otázka opravy krovu 
kostola a nájomná zmluva 
s Rímsko- katolíckym úra
dom o prenájme objektu 
kultúrnej záhrady, 
- ponuka na reštauračné 
služby v priestoroch dvora 
a pivnice radnice. 
- otázky čerpania rozpoč
tu Mestskej časti Devínska 
Nová Ves ku koncu 1. 
polroku 1993, 
- návrhy spôsobu naklada
nia s vlastným majetkom 
tejto mestskej časti, 
- nájmy a kúpy priestorov 
a pozemkov (súkromní 
žiadatelia o zakúpenie po
zemkov v ich užívaní -
starostlivosti), 
- správa bytového a ener
getického hospodárstva -
vyrovnanie s firmou 
NOV OSE L. 
- a na záver prerokovali 
prítomní na zasadaní 
Miestnej rady žiadosf 
obyvateľov Devínskej Novej 
Vsi o zriadenie stálej 
Lekárskej pohotovostnej 
služby. 



j my budeme mať 
V poslednej dobe sa 

sústreďuje záujem obyvateľov 

Devínskej Novej Vsi na 
expozitúry Všeobecnej úverovej 
banky na Eisnerovej ulici v 
medziblokovej zástavbe sídliska 
Podhorské. 

Hoci sme v predrealizačnej 

príparave tejto akcii venovali 
vzhľadom na jej exponovanosf 
zvýšenú pozornos{, akciu sme 
cez poslancov miestneho 
zastupiteľstva propagovali a 
zvolali i samostatné verejné 
zhromaždenie, zvýšený záujem 
obyvaterov sídliska bol až po 
vybudovaní oplotenia 
stavemsKa. lo, co SldiiStanov 
najviac trápi je samozrejmá 
obava o svoje najbližšie okolie, 
v ktorom žijú, na spôsob akým 
bude po ukončení výstavby 
upravené a dotvorené. 

V rámci celej stavby sa 
okrem vlastnej expozitúry banky 
vybudujú tieto objekty: 

spevnená plocha pred 
vstupom zo zámkovej dlažby, 

parkovisko pre osobné 
automobily zo strany Eisnerovej 

ulice. 
- detské ihrisko 20 x 40 m 
pozostávajúce z pieskoviska. 
tribúnky, preliezačiek, húpačiek 

a lavičiek. 
- sadové úpravy v celom 
priestore výstavby, okrem 
zatrávnenia tu bude ešte 
výsadba stálozelenej vegetácie 
a koloritné druhy krovín a 
stromov. 

Vlastný objekt expozitúry 
Všeobecnej úverovej banky 
bude jednopodlai:nj, pôdo
rysné rozmery 20.4 x 29.4 m s 

Rozhovor s riaditefom závodu 02 a.s. SAZ so sídlom v Devínskej 
Novej Vsi - Ing. Pavlom Baštekom: 

........ 
Radi pamozeme 

Po privatizácii sa v súčasnej 
dobe nachádzajú Bratislavské 
automobilové závody len na 
území Bratislavy. Výrobné 
priestory majú rozdelené v 
troch lokalitách: - na Bojnickej 
ulici. Mlynských Nivách a v 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves. Akciová spoločnosf má 
dva hlavné programy - výrobu 
zadných náprav pre osobné 
automobily Škoda Favorit <220 
tisíc za rokl. Vo výrobných 
priestoroch na Mlynských 
Nivách sa robí mechanické 
opracovávanie · súčiastok, 

potrebných pre výrobu náprav. 
O výrobnej náplni závodu 

02, ktorý sa nachádza v 
lokalite Devínskej Novej Vsi 
nám riaditer závodu Ing. 
Pavol Baštek povedal: 

- V tomto závode je to 
vlastne odlišný program. Tu sa 
vyrába vefkoplošné lisovacie 
náradie tzn. karosárske 
lisovacie náradie. Robí sa tu 
však i náradie iného druhu -
menšie <ohýbacie. strihacie), 

ktoré slúži na opracovanie 
súčiastok pre automobilový 
priemysel. Asi 85 % produkcie 
vyrábame pre externých 
odberatefov. 

- Pán riaditeľ, zhod je 
postavený v lokalite Devín
skej Novej Vsi. Aký kon
krétny prínos z neho majú 
Devínskonovovešfania, resp. 
radnica? 

- Ako viete. každý závod si 
musí plnif odvodové povinnosti 
do ŠR, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona. No a časf z týchto 
financií ide do konkrétneho 
regiónu. Tak je to aj v našom 
prípade. Okrem toho posky
tt.úeme pracovné príleži-tosti 73 
obyvatefom obce s 340-tich 
zamestnancov závodu. Konkrét
nu pomoc poskytujeme našim 
pracovníkom - nie však pre 
podnikatefské účely - a to takú, 
že si môžu zo zvyšného, resp. 
odpadového materiálu za 
priame náklady urobif. alebo 
kúpif najaký predmet potrebný 
v ich domácnosti. S miestnou 

2 

B-ku 

konštrukčnou výškou 10.5 m. 
Hlavný priestor vybavovacej 
haly bude poskytovaf všetky 
bankové služby svojim 
klientom, ostatné priestory 
tvoria prevádzkové a technické 
zázemie objektu. 

Architektonickým riešením 
objektu vznikne jedna z 
dominánt novej pešej trasy 
pozdfž Eisnerovej ulice. okolitá 
výšková zástavba bude 
vytváraf pozadie hmote objektu. 
Svojou náplňou pomôže zrevi
talizovaf a postupne na seba 

radnicou sme zatiaf nenad
viazali užšiu spoluprácu. ale z 
radnice potrebujeme schválenie 
napríklad investičných akcií -
pred dvomi mesiacmi nám 
napríklad schvarovali výstavbu 
prípojky elektrického prúdu. 

Radovým občanom naša 

Defúrence si veselo užívajú 
prázdniny, mnohí fudia už 
dovolenkujú, alebo sa na túto 
príjemnú časf roka iba 
pripravuJu. Jednou vetou 
vypuklo leto v plnej paráde! 

Ako pre koho, povedia si 
poľnohospodári. pretože ich 
práve v lete čaká vyvrcholenie 
roka - žatva. Otázku. kedy sa 
začne na hospodárskom dvore 
v Devínskej Novej Vsi, sme 
položili agronómovi Ing. 
Jozefovi Chribikovi: 

- Predpokladáme. že tohto
ročná žatva bude pomerne dlhá, 
v dôsledku rôznej zrelosti 
obilovín. Zapríčinili to májové 
suchá a niektoré . obiloviny sú 
zahorené, najmä na piesčitej 
pôde. Tie by sme mali začaf 
zberaf najprv. No v chotári sú 
ešte zelené niektoré plochy 
jačmeňa - tie zasa "prebrali" 
júnové dažde. 

V Devínskej Novej Vsi 

nadviazaf ďalšie funkcie. 
samotnom riešení sa 
dôraz na 
konštrukčný detail a r"'""'"''~l. 

nebude 
iiadne odpecllové 
energie škodlivé 
Doba výstavby celého areálu 
desaf mesiacov. 

inzercia v periodiku 
Expres nepomôže. pretože 
naše výrobky nebudú 
záujem. Ale v budúcnosti 
pokúsime nájsf 
spoluprácu. 

pestujeme najviac pšenice -
330 hektároch, napr. 
Viginta. Vlada, Danita. 
pre sladovnícke účely ja 
na ploche 320 hektárov 
zastúpené odrody 
Bónus a Jubilant. Z 
to ešte raž, odroda 

' nové. ktorú máme 
hektároch. Pre p 
účely tu pestujeme 
hektárov hrachu. 

Žatva bude 
pomerne dlhá a rn-.•nn1rnnH. 

začiatok plánujeme už na 
júlový týždeň, koniec 
nemôžeme určif. to za 
počasie. V Polfnolho~;podar·s~u 

družstve je 
kombajnov s osádkami. 
pre sladovnícke účely 
ešte prečisfovaf na nn?h~!rv• 
linke v Záhorskej Bystrici. 

Zásady poskytovania príspevkov 
zpočtu MČ Dev.N.Ves, záujmovým združeniam občanov 
pôsobiacich na území mestskej časti Dev.Nová Ves 

Čl. l. 
úvodné ustanovenie 

Účelom týchto ~ásad je s_ta_nove~ie podmie~ok 
skytovanie pnspevkov zauJmovym združemam 

po ustanovených v súlade so zákonom č. 
Zb. zákonov1/ pôsobiacich na území 

časti Devínska Nová Ves. Zásady upravujú 
predkladania požiadaviek na poskytnutie 

. kompetencie v rozhodovaní o výške 
utého príspevku. a kontrolu dodržania účelo

viazania poskytnutého príspevku. 

čLn. 
Zdroj krytia príspevkov 

Zdroj !<rytia príopovl<ov pool<ytnutýoh záujmovým 

iam. občianskym združeniam (dalej zdru
tvorí rozpočet MČ Devínska Nová Ves. 

ktoré predkladajú mestskej časti 

ky na poskytnutie príspevku sú tieto povinné 
žiť Miestnemu úradu MČ Devínska Nová Ves. 

zostavovaní návrhu rozpočtu najneskôr do konca 
roka. predchádzajúcemu roku. na ktorý 

požiadavku. Požiadavka musí byf 
písomne. s jej zdôvodnením a so 

ím účelu jej použitia. 

Čl. III. 
Použitie príspevku 

na činnosť môže byf použitý na 
ie aktivit združenia. spojených s 
im kultúrnych. spoločenských. telovýchov

vzdelávacích a iných akcií. prínosom ktorých je 
tácia Mč Devínska Nová Ves. Príspevok je 

možné použiť na činnosť združenia. výsledkom 
je verejnoprospešná činnosť pre Mč. 

nkou poskytnutia príspevku z rozpočtu MČ je 
občanov so 75 % zastúpením občanov s 

Pobytom na území mestskej časti Devínska 
Ves. 

ití príspevku a jeho výške rozhoduje: 
Mč do výšky 10 tis. Sk. maximálne 20 

ročne 

rada do výšky 20 tis. Sk 
"'"ca~.- zastupiterstvo nad 20 tis. Sk. 

Čl. IV. 
Kontrola a čerpanie príspevku 

K?ntrolu čerpania, účelovosť a viazanosť 
rua Príspevku vykonáva kontrolór mestskej 

časti. pričom minimálne raz ročne podáva o výsledku 
tejto kontroly správu miestnemu zastupitefstvu. 
Združenie. ktorému bol poskytnutý príspevok je 
povinné predložiť na požiadanie ku kontrole všetky 
prvotné doklady, týkajúce sa zúčtovania príspevku. 

2./ Združenie. ktorému bol poskytnutý príspevok 
je povinné predložiť na požiadanie miestnej rade. 
ekonomickej komisii resp. inému orgánu miestneho 
zastupiterstva všetky prvotné doklady. pre informáciu 
o spôsobe čerpania príspevku. 

3./ Príspevok sa poskytuje združeniu v mesačnej 
výške 1/12 schválenej výšky príspevku na celý rok. V 
odôvodnených prípadoch môže starol?ta MČ na 
základe žiadosti združenia umožniť uvornenie 
mesačného príspevku vo výške prekračujúcej 1/12 
celoročného schváleného príspevku. 

Či. v. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1./ Podmienkou poskytnutia príspevku je právna 
subjektivita združenia. jeho príslušnosť k územiu MČ 
Devínska Nová Ves. riadne stanovy združenia a 
vlastný účet v peňažnom ústave. 
Združenie je povinné pri žiadosti o poskytnutie 
príspevku doložiť k žiadosti tieto legislatívne 
náležitosti. 

2./ Nedodržiavanie týchto zásad má za následok 
okamžité zastavenie príspevku rozhodnutím starostu 
MČ. a jeho navrátenie v prípade porušenia týchto 
zásad. 
3./ V prípade zániku združenia je toto povinné vrátiť 
mestskej časti nevyčerpanú čiastku príspevku. 

Čl. VI. 
Účinnosť 

1./ Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 3. júna 
1993. 

1/ zákon o združovaní občanov z 27. marca 1990. 
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o pln ok 
k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 

poplatkoch na území mestskej časti 

Miestne zastupiterstvo Mestskej časti 
Devínska Nová Ves podra i 15 ods. 2 písm. a/ 
zák. č. 377/90 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo 3. júna 1993 na tomto 
doplnku k VZN č. 1/1991 o miestnych poplatkoch: 

Článok I. 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej 
časti Devínska Nová Ves č. 1/1991 o miestnych 
poplatkoch na území mestskej časti Devínska 
Nová Ves sa mení a doprňa takto: 

1. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová na konci 
textu "po dobu dlhšiu ako tri mesiace". 

2. V § 3 ods. 4 sa za slovo "časf' vkladajú 
slová "bez náhrady za služby spojené s 
užívaním bytu". 

3. V § 5 ods. 8 znie: 
"Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom 

do 31. i. bežného roka, príp. do 15 dní od 
oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti". 

4. V § 6 ods. 6 znie: 
"Sadzba poplatku je v prípade 
- burzy vo výške 20 % z vybraného vstupného. 
- výstavy umenia a vedecko-informačnej pred-
nášky, divadelných predstavené. koncertov 
vážnej, rudovej a populárnej hudby vo výške 5 o/o 
z vybraného vstupného. 
- ostatných druhov výstav a podujati vo výške 
10 % z vybraného vstupného". 

5. V § 7a ods. 1 sa za slovo "mince" vkladajú 
slová "alebo bankovky". 

6. V § 7b ods. 1 sa za slovo "mincí" vkladajú 

slová "alebo bankoviek". 
7. V § 7b ods. 2 písm. b/ znie: 

"b/ potraviny s výnimkou alkoholických 
a tabakových výrobkov". 

8. V § 7b ods. 3 písm a/ sa slovo "alko 
nahrádza slovami "alkoholických 

9. V § 7b ods. 3 písm. b/ sa slovo "a 
nahrádza slovami "alkoholické nápoje". 

10. V § 7b ods. 4 sa slovo "umiestne 
nahrádza slovami "dňom umiestnenia". 

11. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová 
vyrubí platobným výmerom a". Doterajšie j 
znenie sa označuje ako ods. 3. pred ktorý 
vkladá nový ods. 2. ktorý znie: 

"2/ Poplatky uvedené v § 1 ods. 2 
cl, dl. el. fi. g/ a h/ vyrubí obec 
výmerom". 
Pôvodné ods. 3 až 11 sa 
poradové číslo. teda sa označujú 
12. 
12. Poznámka pod čiarou 4 znie: 
"4/ zákon č. 369/90 Zb. o 
znení neskorších predpisov. 
zákon č. 511/92 Zb. o správe daní a 
o zmenách v sústave 
orgánov. 
§ 7 ods. 2 
organizácii 

Tento doplnok k 
nariadeniu č. 1/1991 o miestnych 
území mestskej časti Devínska 
nadobúda účinnosť 18. 6. 1993. 

h vor s režisérom a scénaristom tohtoročného 
roz o .... ,_ .. ... ~ -~ programu Ing. niCroiU .. om nUZOVICOm 

• čo si ceníte najviac na 
D· f ... 8 .., 
htoročnom V. es.•va e. 

::': Dosiahnutú vyváženo~f 
. dnotlivých programov. Počnuc 
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botnou prehliadkou folklór
so kd -nych súborov. . ~ sa ~z 
"štandardne" kvahtnym vystu
pením predstavili Gr~arča~á. 
Klnka a súbory z Jarov1ec. M1lo 
nás prekvapili Cuňovčatá. ktorí 
nám vlani chýbali. Možno 
povedaf. že ~aše ~úb_ory sa 
vyrovnali vefm1 kvahtnym . za
hraničným (z Rakuska, 
Maďarska a Chorvátska>. 
Večerná zábava bol v podstate 

koncert populárnych piesní a 
hudby do tanca a na počúvanie 
zahraničných skupín. Striedali 
sa "Vrieme ljubavi" zo Zágrebu. 
s "tamburášmi" z INA Croacia a 
"tamburáši" z Rakúska. 
Nesmieme zabudnúf na výstavu 
a iej vzácne exponáty z našej 
obce, z ktorých väčšina sú už 
unikáty. 
Nedeľná 
dôstojne 

svojou Chorvátštinou v 
bohoslužbe. 
Festivalový sprievod to bola 
nádhera. Zúčastnilo sa ho 210 
len krojovaných (rátali to na 
Grbe>. z toho 80 chlapov a 
mládencov. 70 žien. a pred
stavte si. skoro 60 detí v 
krojoch a k tomu množstvo 
doprevádzajúcich v civile. Mrzia 
nás. opäf splnené obavy 
cudzích účastníkov, že sprievod 
ide aj tade. kde je oň malý 
záujem. Atmosféra a účasf 
divákov na Eisnerovej ul.. M. 
Marečka je neporovnateľná s 
hustými špaliermi a srdečnou 
komunikáciou účastníkov a 
divákov Na Grbe, Na vyhliadke. 
na lstrijskej, na Slovinci, kde 
hustota obyvatefstva je 
niekoiRonásobne nižšia v 

porovnaní so sídliskom. 
A večer Veselá muzika urobila 
dobrú zábavu tak. ako to už 
tradične vie, i napriek lejaku, 
ktorý prerušil tanec v Kultúrnej 
záhrade. O chvíru sa veselo 
pokračovalo v sále. 
D: A čo chorvátska svad
ba? 
R: S údivom som zistil. že na 
svadbe sa zišli diváci, ktorých 
to zaujíma a bolo ich vera. 
Neodradil ich ani dážď v prvom 

Prichádza kmotor a starejší. 
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Prvá ochutnávka vína stolovníkom. (Richard Ružovič režisér a scenárista 
chorvátskej svadby) 

obraze. oni sa všetci vrátili na 
tie mokré lavice, žiaden šum a 
vyrušovanie, reakcie na 
výstupy, ako v divadle. Tie 
pocity sú nezabudnutefné. 
Vďaka im. 
Bohužial dážď si vynútil 
prerušenie ozvučenia a diváci 
prišli údajne o najkrajšiu pasáž -
lyrickú odobierku. Pripravujeme 

len za cenu dodaného materiálu. 
Ďalej pani Mária Štefeková 
poslala vefký kôš koláčov na 
svadbu (ochutnali aj diváci). 
Nedá mi nespomenúf a 
poďakovaf desiatkam skrytých 
sponzorov, ktorí svojou činnos
tou pomohli uskutočni{. dotvorif, 
spríjemnil a skrášlif festival do 
tej podoby ako bol. 

Svadobčania sa stretli s kmotrom z Chorvátskeho Grobu. 

nápravu. Chorvátsku svadbu. 
opäf asi uvedieme s vystúpením 
varaždíncov z Chorvátska na 
záver kultúrneho leta v Devín
skej Novej Vsi v prvú 
septembrovú nederu. 
D: Ako uám pomáhali 
sponzori? 
R: Oficiálnych spozorov je len 
niekofko. Spomeniem kvetinár
stvo Begra. ktoré dodalo a 
aranžovalo kvetinovú výzdobu, 

Spomeniem najmä: pracovníkov 
lstracentra. ktorí tvorili pod
mienky pre priebeh. ale aj pre 
nácvik; podniky, ktoré zabez
pečovali ubytovanie. stravo
vanie a občerstvenie; inštitúcie, 
ktoré spropagovali podujatia; 
podniky, ktoré sa starali o 
čistotu a výzdobu obce. a 
množstvo ďalších, na ktoré si v 
okamihu nespomeniem. 
Dovolte mi na tomto mieste 
poďakovaf našim občanom -
nadšencom. ktorí nám pomáhali 
pripravova{ podujatia festivalu, 
skrášlili našu obec, vytvárali 
srdečnú atmosféru. osobitne 
tým, čo pripravili, pozháňali, 
zapožičali naše kroje pre 
účastníkov festivalu a predmety 
na výstavu. Prial by som si. aby 

· táto ochota pretrvával naďalej. 
D: Čo chystáte na budúci . 
festival? 
R: Festival nie je chvíľková 
záležitost. tento som 
pripravoval dva roky. A čo 
dalej? O tom snáď na budúce. 
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na Obvodnom úrade Bra
tislava IV - matrika Devínska 
Nová Ves: 

Branko Šefránek a 
Katarína Milošovičová 

Janka Ebringerová 

Spolužitie t 
Ak ste písali o spolužití. tak 

Vám prispejem vlastnou skú
senosfou. Bývam v paneláku na 
Eisnerovej {ulica a číslo nie je 
podstatné). Zostal som "visief" 
vo výfahu. Zvonil som, búchal, 
prosil. Trvalo to presne 45 
minút. kým ktosi zo susedov 
zareagoval a zabezpečil moje 
vyslobodenie. 
Co k tomu dodaf? 

-ob-

Kul-túrne le-to v ISTRA CENTRE 

V r..:Oru.;.i ·1 vtri vr·vwo~hv t<ul·l úr·n.,.hv 1...-lu .., ........ ...,vili v 

ISTRA CENTRE nasledovné kul-túrne poc:kJja-tia: 

"'18. 7. - vys-túpenie .folklórneho súboru L.IPA "'1~ hod. 
- disko-téka pre mládež 'S. - ZZ.OO hod. 

Z4. 7. - ANNA &AL. 'S. - Z4.00 hod. · 
Z5. 7. - disko-téka pre mládež "'18. - Z"'1.00 hod. 

"'1. 8. - Posedenie pri dYchovke "'17. - ZZ.OO hod. 
"'15. 8. - VYs-túpenie .folklórneho súboru z Tlmáč 
VATRA "'17.oo hod. 

Z7. 8. - &luesovÝ večer ':Ahoj prázdniny" "'16.00 hod. 
29. 8. - vYs-túpenie .folklórneho súboru 
DOPRAVAA "'1'IDO hod. 

V augus-te bude v svadobke na ls-trijskej ulici číslo 4 

VÝS-tava drevenÝch plas-tík a dreveného nábY-tku. 

Kde sa 
podel? 

V 27. týždni sa uskutočnili v Bratislave l. 
otvorené športové hry Slovenskej republiky pre 
deti a mládež s telesným a kombinovaným 
postihnutím. 

Patria medzi nás. žijú medzi nami. potrebujú nás. 
A mali ste vidief to obrovské úsilie dokázaf. Darilo 
sa im. Len verejnosť akoby stratila zau]em. 
Masovokomunikačné prostriedky - okrem rozhlasu 
a Večerníka, mlčali. hoci vedeli. 

A v dnešnej ekonomickej situácii ešteže sa 
našlo niekoľko sponzorov. Aj chlapček na obrázku 
vpravo. a jemu podobných súfažilo takmer tristo. 
sa tešil záujmu divákov. 
Koľkí boli z Devínskej? 

- r -

Jasličky pre detičky . . miestach, so snahou pomôcf aj 
sociálne slabším vrstvám 
svojich voličov. Za jasle zaplatia 
v tejto mestskej časti okolo 
300 korún za diefa. 

Som teraz na materskej 
dovolenke. Aj keď mi zostáva 
rok do konca materskej, 
neradostná finančná situácia v 
rodine a neustály strach o 
stratu zamestnania môjho 
manžela, si vyžadujú môj skorší 
nástup do roboty. A ruku na 
srdce, aj keď som zdravotná 
sestra, bojím sa o miesto aj ja. 
Od septembra by som mala 
nastúpi(, ale mám problém. Moja 
dcérka má iba dva roky a do 
škôlky ju preto nezoberú. Veď 
aký problém. poviete si. v 
Devínskej máme jasličky a nie 
ani plné. takže by malú prijali 

hneď. 
A už sme pri tom - mesačný 

poplatok tu predstavuje 1 000 
Sk za diefa. pretože Miestny 
úrad dotuje iba mizivú, 
povedzme radšej, tú menšiu 
čiastku poplatku za jasle. 
Myslela som si, že to tak má 
by(, veď peniaze dnes nemá 
nikto nazvyš. Ale omyl, niekde 
sa to dá. vyjsf v ústrety 
rodičom a mladým rodinám, kde 
tých peňazí nie je nikdy dosf. 
Také jasle som našla v 
Dúbravke, ale aj v Karlovej Vsi. 
kde majú naozaj na Miestnych 
úradoch rudí na pravých 

4 

Pravdou zostáva, že keby sa 
poplatky za jasle v Devínskej 
Novej Vsi "normalizovali" na túto 
ešte únosnú mieru. mohli by byf 
dostupné viacerým jasličkárom. 
Vážený pán starosta. obraciam 
sa preto na Vás. naozaj sa to 
nedá pre nás, mladé mamičky, 
nejako urobif? Nenájdu sa 
skryté rezervy, ktoré by mohli 
pokryf viacej dotovanie týchto 
zariadení? 

M. Kolesárová 

N eza6ucfnite -
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 
10.7. - Amália, 11. 7 . _ 
Milota, 12. 7. - Nina, 13. 
7 . - Margita, 14. 7. -
Kamil, 15. 7. - Henrich, 
16. 7. - Drahomír, 17. 7. 

Bohuslav, 18. 7 . 
Ko ... ilo, iO. 7 . - Duoona, 

20. 7. - lrja, 21. 7 . -
Daniel, 22. 7. - Magda
léna, 23. 7. - orga. 

Blahoželáme! 

@
IESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVÁ VES 

Najbližšie stretnutie výboru 
miestneho odboru MS bude 
23.7.1993 o 19.00 hod. v 
lstracentre. Je otvorené všet
kým záujemcom o činnos( v 
miestnom odbore. 

OHLASY 
Neviem odkiar má pani 

Pokorná informácie. ale chcem 
prehlásif. že sa nám n(3vy
hovelo. Pretože tí "traja" a 
nielen tí traja, žiadali zrušenie 
obratiska a autobus 121 tu 
obratisko ešte stále má. Som 
zvedavá, čo by povedala, keby 
pred jej domom hučalo, pískalo, 
dymilo, prášilo, parkovalo a 
točilo sa od pol piatej rána do 
pol noci až 250 autobusov. Nie 
deň dva. ale roky. Koho z tých 
teraz "postihnutých" zaujímal 
tento stav? Aké bolo ich 
využitie, keď na to množstvo 
autobusov nasadalo ani nie 15 
rudí, bývajúcich na Hriadkach? 

Počet autobusov, čo tu príde. 
úplne postačuje. A komu nie. tak 
ten môže na najbližšiu zástavku. 
ktorá je neďaleko, bezpečnou 

cestou po Prímoravskej. To platí 
aj pre turistov, záhradkárov a 
prechádzajúcich sa. 

Teraz deti v dobe pokoja sa 
tu môžu vorne pohybova( a hraf 
sa. Zmena v doprave prospela 
aj prírode. V overa väčšej miere 
sa ozýva spev vtákov aj v 
neskorých nočných hodinách. 
Vzduch tu zrazu vonia. je 
čistejší, nezapácha olejom a 
dymom. Je tu pokoj. A to je 
hlavné. 

Jarmila Vlašičová 

~~~ 
V základných umeleckých 

. h sa stalo dobrou 
školac . 

. . u že koncom školskeho 
tradiCIO • .

1
• . . , 

sa uskutočm 1 vereJne 
roka . . -· k 7 

ncerty a vystupeme z1a ov . 
kO l' ' ll · dbno····v •L . jednolovyc o ~ ~ .-
rocno"O" 
hudobného. literárno-drama-

. ho a tanečného. Tieto 
ticke . 
koncerty sa od ostatn~ch 

túpení v priebehu školskeho 
vys - hl . . 

k odlišujú tým. ze avnym1 
ro a . . . 
protagonistami su absolventi 
. dnotlivých odborov. 
~ - l Základná umelecká sko a 

predstavili žiaci pani riaditerky 
Ziny Špačkovej a pani učiterky 

Moniky Rovderovej. Príjemným 

Schusnix ako Henri Higgins. 
Roman Schusnix ako plukovník 
Pickering. Ondrej . Kovar ako 
Alfréd Doolitle a další. Aj 
absolventský koncert žiačok 

tanečného odboru z tried pani 

na Dolinského 1, ktorá má 

pobočku v Devínskej Novej 

Vsi pripravila absolventské 

koncerty zo všetkých odbo

rov na vermi dobrej úrovni. V 

dňoch 27. 5. a 8. 6. sa v 
Mirbachovom paláci predstavili 
žiaci hudobného odboru. medzi 
ktorými boli viacerí talentovaní 
žiaci. ktorých prijali na 
Konzervatórium. V Kamel klube 
na Molecovej ulici sa 7. júna 

Pani učitefka Lubica Hasbachová so svojimi žiačkami. 

prekvapením pre prítomných 
boli fragmenty z muzikálu My 
fair lady, ktoré presvedčivo 

stvárnili žiaci Pavlína Bohme

rová ako Elisa Doolitlová, Boris 

2. ročník Športovej olympiády: 

Deti dakujú za podporu 
Na záver školského roku 1992/ 93 

usporiadali všetky tri základné školy v 
Devínskej Novej Vsi 2. ročník 
športovej olympiády. Športová 
olympiáda bola v dňoch 17. - 18. júna 
a zúčastnilo sa jej pribli2ne 400 deti 
prvých a2 ôsmych ročníkov 
základných škôl z ulíc Horova. 
Bukovčana 1 a 3 . 

Výsledky 2. ročníka športovej' 
olympiády základných škôl v 
Devínskej Novej Vsi: 
110 111 - dievčatá ( 5. - 6. ): 
l Michaela Nestešová IB 3) 
2. Ingrid Balá2ová IB 1J 
3. Martina Koleničová HHJ 

110 111 -dievčatá ( 7. - 8. ): 
l Zuzana Ambrova IB 31 
2. l ucia Hulanská !Hl 
3· Jana Ambrová IB 3) 

Skok_ da diarky 1 5. _ 6 . J: 
llngnd Balá2ová IB 1J 
2· Jana šatalová !Hl 
3· Mochaela Nestešová IB 11 

~~ok do diarky- dievčatá 1 7.-8. J: 
· uzana Ambrova IB 31 2· Monika Vavriková !Hl 3· Katarína Géryová !Hl 

IIOd k 'k ~ ,. etavou loptičkou ( 5. - 6. 

~Jan~ Šatalová !Hl 
a' ~IlVIa Habudová IB 1) 

· aneta Kišová IB 31 

~Od kriketov ou loptičkou ( 7. - 8. 

l Mária k 
2 Jar . Uchárová !Hl 
3·. Eri~l~ Chrienková !Hl 

0 Pošová !Hl 

.... "•S 
OO m - dievčatá ( 5.- 6.1: 

1. Jana Fedorčáková IB 3) 
2. Monika Kormútová IB 31 
3. Jana Kissová IB 31 

Beh na 800 m - dievčatá 17.- 8.1: 
1. Michaela Vašinová IB 1J 
2. Jela Onderová !Hl 
3. Zuzana Suchová !Hl 

Štafeta 4 x 250 m - dievčatá 
(5.-6.1: 
1.ZŠ-B1 
2.ZŠ - B3 
3. ZŠ - H 

Štafeta 4 x 250 m - dievčatá 
(7.- 8.1: 
1. ZŠ- B 3 
2. ZŠ - H 
3. ZŠ - B 1 

Vybíjaná ( 7.- 8. ): 
1. ZŠ- H 
2. ZŠ - B 3 
3. ZŠ- B 1 

80 m - chlapci ( 5 . - 6. ): 
1. Pavol Bednár IB 31 
2. Michal Adam !Hl 
3. Michal Bábik IB 1J 

80 m - chlapci ( 7. - 8 . ): 
1. Michal Pažítka IB 31 
2. ladisalv švarc IB 11 
3 . Adrián Potzy IB 1J 

Skok do diarky - chlapci ( 5. - 6 . J: 
1. Michal Budinský !Hl 
2 . Michal lupták IB 31 
3. Maroš Bachna IB 11 

Skok do diarky - chlapci ( 7. - 8 . ): 
1. Michal Chovanek !Hl 
2. ladislav švarc IB 1J 
3. Michal Pa2itka IB 3) 
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učiterky Želmíry Kúdelovej a 
pani učiterky lubice Hasba

chovej mal vermi dobrú 
umeleckú úroveň. Konal sa 18. 

júna v Dome kultúry Dúbravka. 

Hod kriketovou loptičkou 15.- 6.1: 
1. Viktor Sliacky !Hl 
2. Marek Gubo IB 31 
3 . Jozef Pukaj !Hl 

Hod granátom (7.-8.1: 
1. Stanislav Miiller IB 11 
2. Juraj Kálna IB 11 
3. Vojtech Rigo !Hl 

Beh na 1 000 m (5.- 6.1: 
1. Maroš Bachna IB 1J 
2. Michal Budínsky !Hl 
3. Martin Polák IB. 31 

Beh na 1 000 m (7.- 8.1: 
1. Vladimir Becker IB 11 
2. Peter Geci IB 31 
3. Ondrej Pa2itka IB 3) 

Štafeta 4 x 250 m (5.- 6.1: 
1. ZŠ - H 
2. ZŠ - B 1 
3. ZŠ - B 3 

Štafeta 4 x 250 111 17.- 8.1: 
1. ZŠ- B 1 
2. ZŠ - B 3 
3. ZŠ - H 

Futbal (5.- 6.1 A: 
1. ZŠ- H 
2. ZŠ - B1 
3 . ZŠ - B 3 

Futbal (5.-6.1 B: 
1. ZŠ- B 1 
2. ZŠ - B 3 
3. ZŠ - H 

Futbal 17.-8.1 A: 
1. ZŠ- B 3 
2. ZŠ - H 
3. ZŠ - B 1 

Futbal (7.- 8.1 8: 
1. ZŠ- B1 
2. ZŠ - B3 
3. Zš - H 

50 m - dievčatá: 

Tiež záverečná akadémia 
tanečného odboru v Kultúrnej 
záhrade na lstrijskej 4 v 
Devínskej Novej Vsi 19. júna, 
bola príležitosfou vidief pekné 
výsledky žiakov ZUŠ - pobočky 
v Devínskej Novej Vsi, pod 
vedením ich učiterov lubice 
Hasbachovej, Márie Frátričo
vej, Gustáva Besedu a ďalších 
pedagógov. Vystúpili tu aj 
žiačky pani učiterky Hasba
chovej, ktoré 5. júna získali 3. 
miesto v súfaži. ktorú organi
zovali detská a mládežnícka 
cestovná organizácia JAJA a 
FUN rádiom. 

Základná umelecká škola 
opäf potvrdila. že má svoje 
nezastupiterné miesto v rozvoji 
estetickej aj etickej výchovy a 
okrem toho. že pripravuje žiakov 
na ďalšie umelecké štúdium. má 
aj alternatívnu a doplňujúcu 

funkciu voči umeleckým výcho
vám na našich základných 
školách. 

PhDr. Dana Jakubcová 

1. Katarína Ruiičková !Hl 
2. Margita Fr ičková IB 31 
3. Alena Krajči'ová <B 11 

50 m - chlapci: 
1. Marek Paulech <Hl 
2. Milan Hrabovský <Hl 
3. Richard šureček <B 31 

500 m - dievčatá: 
1. Martina Januščáková IB 3) 
2. lucia Pnittnerová <B 3) 
3. Zuzana Hanyová <B 11 

500 m- chlapci: 
1. Milan Hrabovský <Hl 
2 . Igor Bučurič !Hl 
3. Richard šureček IB 3) 

Hod kriket. loptičkou !dievčatá!: 
1. lubica Horská <B 1) 
2. Katarína Fratričová IB 11 
3 . Petra šturdíková <B 31 

Hod kriket. loptičkou (chlapci): 
1. Štefan Čambalík (8 1) 
2. Richard šureček <B 31 
3 . lukáš Maslák IB 1J 

Vybíjaná: 
1. ZŠ- B 1 
2. ZŠ - B 3 
3 . ZŠ - H 

Umiestnenie základných škôl: 
1. miesto ZŠ B 1 - 2 x. B 3 - 1 x. H - 3 
x . 
2. miesto ZŠ B 1 - 1 x. B 3 - 3 x. H - 2 
x 
3. miesto ZŠ B 1 - 3 x. B 3 - 3 x. H -
O x 

· Deti všetkých základných škôl v 
Devinskej Novej Vsi ďakujú Miestnemu 
zastupite5tvu v Devínskej Novej Vsi 
za finančnú podporu vo výške 150 
000 SK. za ktorú mohli by! kúpené 
ceny pre najlepšieh a občerstvenie 
pre športovcov. 

MAREK 



Základné umelecké školy pomáhajú rozvíjaf umelecké cítenie detí. 

Yjchowné 
V máji pripravili hudobní 

pedagógovia ZU$ na Dolin
ského 1 so svojimi žiakmi trinásf 
výchovných koncertov pre 
žiakov ZŠ v Devínskej Novej Vsi 
a v Dúbravke. Priliehavou for
mou v nich oboznámili deti s 
hudbou, s rozmanitými hudob
nými nástrojmi a so spôsobom 
hry na ne. Pre žiakov bolo 
prífažlivé najmä to. že na tieto 
hudobné nástroje hrali ich 
rovesníci a neraz aj ich 
spolužiaci. Koncerty sa tešili 
mimoriadnemu záujmu, lebo celý 
program uvádzala včielka Maja 
- bábka. s ktorou vystupovala 
absolventka literárno-drama
u~;K.eno ouuor u a nuuouneno 
odboru Zuzana Tkáčiková. 
Vďaka bábke boli deti pozorné, 
lebo včielka Maja im dávala aj 
otázky a na hudbu tancovala. V 
programe, ktorý zostavila pani 
učitefka Michaela Gregorová, 
odzneli známe skladby našich aj 
svetových skladatelov. Sucho
ňova malá rudová suita pre deti 
Maličká som z cyklu Obrázky 
zo Slovenska, Čajkovského 
klavírne skladbičky, ale aj 
známe fudové piesne. Zaujímavé 
pre deti bolo flautové, huslové aj 
violončelové duo, ale skando
vaný potlesk patril malým 
akordeonistom: Mariánovi Pod
ra:zilovi. Jankovi Mlynárovi a 
Ivanovi Staňovi. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti <kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

e Predám kočík HAUCK s 
doplnkami a vefkú siefovú 
ohrádku. Cena dohodou. 

Tel.: 776 537 
• Predám posuvné dvere š = 
80 cm. Sú v DEVEXe. 
e Predám skladaciu viacfa-
rebnú holandskú buggy, 
vhodnú od narodenia. s 
preklápacou rúčkou, sklápa
cou strechou s okienkom a 
košíkom na nákupy. Lacno. 
Adresa: $. Králika 4, vpravo, 
8. poschodie, byt č. 30. 
e Predám FORMAN SILVER 
LINE, kúpené 1. 4., najazdené 

konceriy 
Základné umelecké školy 
výchovnými koncertami robia 
velmi prospešnú činnosf pre 
rozvoj estetického cítenia 
našich detí. 

PhDr. Dana JAKUBCOVÁ 

Pod'akovanie 
Hnutie kresfanských 

spoločenstiev detí zo $pi
tálskej ulice v Bratislave 
vyjadruje úprimné poďako
vanie Miestnemu úradu v 
Devínskej Novej Vsi za 
ochotu a štedros{. ktorú 
prejavil svojou podporou pri 
IJI ÍJJI avc a 1 caliLá""ii }JuUu-

jatia pre deti z bývalej 
Juhoslávie v Kováčove v 
dňoch 11. - 13. júna 1993. 

Veríme. že i Vaším 
prostredníctvom prežili deti 
niekolko pekných chvíl a 
pocítili dobrotu ludských 
sŕdc. 

Okienko 
slovenčiny 

obyčajným písmom nesprávne. 
tučným písmom správne 

obdeň - každý druhý deň 
hyčkaf - maznaf 
naniesf problém - nastolif problém 
prebor - majstrovstvá 
pretek - preteky 
prestárly - prestámutj 
prevedenie - vyhotovenie 

6.700 km, zvl. výbava -
trojcestný katalyzátor Agr. -
Bosch mono myotronic 
amer. alarm syst. H iné. 

Tel.: 775 878 

[)ÁŽ[)~IK't' 
dámsky 79,
pánsky 109,

dostanete v DEVEXe 
po-pia: 

a.oo - 10.00 14.00 - 18.00 

so: 

6 

Skôr, než sa pre ten
ktorý kúper rozhodnete. po
vieme si niečo o účinkoch 

byliniek, z ktorých si môžeme 
pripravit bylinný kúpe!: Me
dovka sa používa na po
vzbudenie a prekrvenie po
kožky, harmanček utišuje 
podráždenú pokožku, rozma
rín ju zasa dráždi a prekrvuje, 
praslička pôsobí sfahujúco 
na rozšírené póry, mäta 

prieporná osviežuje pokožku 
lipa uvofňuje a upokojuj~ 
pokožku, hloh zjemňuje 
pokožku a zamedzuje jej 
sčervenaniu. levandula Pôso
bí upokojujúco a osviežuje 
pokožku. 

Bylinkový odvar do kúpe
ra si pripravíme nasledovne: 
3 hrste byliniek zalejeme 
vriacou vodou a necháme 
vylúhovaf 20 minút. Potom 
precedíme cez gázu a vle
jeme do kúpefa. Ak chceme 
aby sa nám pokožka v kúpeli 
príliš neodmastila, pridáme si 
do kúpefa 1/4 šálky <alebo i 
viac> olivového oleja. 

m•IENIIIJ MES11SilEI IBIÍIIIE 

Dňa 1.7.1993 o 1.00 hod. 
telefonicky oznámili na stanicu 
Mestskej polície v Devínskej 
krádež potravín v discobare na 
Stadióne na Vápencovej ulici. 
Páchatera hliadka mestskej 
polície zadržala na mieste činu. 

• 
V ostatných dňoch sa 

množia drobné krádeže v 
potravinách. Je preto na mieste 
bdelosf predávajúcich, ale aj 
spoluobčanov. 

• 
Len v tomto mesiaci 

zaregistrovali a riešili hliadky 

• Hradám spolahlivú paniu, 
alebo študentku na občasné 

opatrovanie dvoch detí. 
Telefón: 778 318 

I~ZE~CIA 

1 znak - 0,70 Sk 

1/8 strany - 495 Sk 

1/4 strany - 989 Sk 

1/2 strany - 1970 Sk 

1 strana - 3900 Sk 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 
239 527, 220 005. 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 

07 /'177 095. 

mestskej polície dve skupiny 
mladých rudi, ktorí trávili volné 
chvíle konzumáciou alkoholu pri 
ohni a ničili životné prostredie v 
chránenej oblasti. 

• 
Teplé noci tiež podnecujú 

mnohých k výtržnostiam, 
šarvátkam a rušeniu nočného 

kludu najmä po nesmiernom 
požívaní alkoholu v miestnych 
reštauračných zariadeniach. 
Hliadky mestskej polície majú 
potom ruky plné práce s 
riešením jednotlivých prípadov. 

e TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej 
Vsi. Tel.: 776 963. 
• Opravujeme chladničky. 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

• Vymením 3-izbový štátny by~ " 
DNV za dva byty. Dohoda možna.

5 Tel.: 07 /"178 47 
Po-Pia od 15 - 18.30 hod. 

e Predám záhradu v oNV. 
Tel.: 07/230 533 

·e 
• Kto predá, alebo daruJh 
malé šteniatko do troc 
mesiacov ? .,2 Tel.: 814 o ... 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

e Akvaristika. teraristika 
e Drobné zvieratá. exotické vtáctvo 
• Chovaterské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

e RYBÁRSKE POTREBY 

RE 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.00-12.00 

~778 475 

7 

VU ŽITE 
PRÍLEŽil SŤ 

- Predáme - 100 kusov plechových Satní\.,ových 

skríň (á 250,- Sk), 

- použitý kancelársky nábytok: stoly, skrinky, 

skrine, poličky (á 50 až 100 Sk), 

- vzduchotechnické izolované potrubia (za odvoz), 

- molitanové sedačky (Š. Rapid) - (za odvoz), 

- odpadové drevo na kúrenie (za odvoz), 

- drevené lavičky z nákaldného automobilu V3S 

(cena dohodou), 

Tel.: 769 604 

Chcete sa zabavif ? 
každú nedefu 

posedenie pri hudbe 
pod topofmi 

na futbalovom štadióne 
17.00 - 22.00 hod. 

len v prípade pekného 
počasia 

Novoveská 14 z 
dvora (nad poštou) 

ponúka 

tričká bavlna 47, 

podkolienky 14, 

punčocháče l~ 

obaly na videokazc1y 
20, 

zdravo1né šlapky 

rámiky na obrázky 

filmy farebné a 

čiernobiele 

100, 

o1vorené cez fes1ival 
aj v nedcfu popoludní 

exkluzívne POHÁRE 
z dymového skla a 
perleťového skla 
Brigita a Diana 

dostanete v DEVEXe 

po-pia: 8.00 - 10.00 
14.30 - 17.30 

sobota: 8.00 - 11.00 



Z histórie 
pre mladfch a zvedavfch 

V tomto čísle budeme 
rozprávaf o našej dobe bron
zovej, to znamená. o rokoch 
1800 až 800 pred · naším 
letopočtom. 

PÁn EisnP.r nrišiP.I rio 
Bratislavy ako stredoškolský 
profesor archeológie asi pred 
75. rokmi z Ciech. Bol to 
človek múdry, zvedavý a vermi 
pracovitý. Je vlastne zaklada
terom fundovanej slovenskej 
archeológie a má verkú 
zásluhu na rozvoji Univerzity 
Komenského v tomto odbore. 
spolu so svojim priaterom 
profesorom Janšákom. Po 
druhej svetovej vojne urobili 
spolu ešte obrovský kus práce 
na rozvoji slovenskej archeo
lógie. Poznám v Devínskej 
Novej Vsi zopár starčekov, 
ktorí tu v časoch prvej svetovej 
krízy, s pánom Eisnerom 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

rozkopávali našu matičku zem 
a odkrývali prastaré pravdy. 
Každá korunka bola pre 
chudobného človeka dobrá a 
pán Eisner odmeňoval rudi aj 
za svedomitosf. 

Slovensko potrebovalo 
odkry( pravdu o živote rudí na 
svojom území v pradávnych aj 
dávnvch dobách. 

Co sa tu pred tromi 
tisícmi rokov odohrávalo? 

Naši ľudia našli na Devíne 
príbytky rudi z tých čias, pri 
našej tehelni vykopali bronzové 
terčovité závesky, v Morave 
objavil jeden pán bronzový 
meč. Ako sa dostal na dno 
rieky? 0 ČO tu rudia bojovali? 
To už neboli bitky medzi 
osadami o lovecký revír, úrodu 
z políčka, hate a vrše na rieke, 
či už ukradnutú kravku! 

Spoločnos( sa rozdelila 

Vodorovne: A. Kúperné mesto v 
Rusku - súhrn - tropický plod. -

na bohatých, chudobnejších až 
úplne chudobných, na pánov, 

. ·rudi nevorných až otrokov. 
Viacej dôkazov o tom našli 

archeológovia v Trnávke, v 
Smoleniciach a v dedinách od 
Podunajských Biskupíc, sme
rom na Komárno. (Viete, že z 
tých časov nachádzame pri 
vykopávkach stopy po 
kanibalizme?). 

Chcem našich patriotov 
upozorni(, že ešte stále 
nevieme, akou rečou spolu títo 
rudia rozprávali. Aj ked by nás 
rozbor Iužickej kultúry zvádzal 
k tomu, že to boli Slovania, 
nemáme na to jediný dôkaz. 
Naši predchodcovia neboli na 
svete samozrejme sami. 
Pozrime sa kúsok od nás na 
juhovýchod a čo sa tam v tých 
časoch dialo. 

Chcem pripomenú( iba 

B. Patriace Eme - indonézska 
rieka - mesto v Iráne. - C. 
Vlastník - vzfahujúca sa na kroj 
- značka slaných tyčiniek. - D. 
Lesf - nástroje na chytanie rýb 

Na anketovú otázku istého 
parížskeho časopisu, kedy končia 
medové týždne. prišla i táto 
odpoveď: Medové týždne končia 
vtedy, keď pri návrate domov 
prinesie mužovi pes papuče a 
manželka na neho šteká. 

2 3 4 5 6 7 8 910111213 

••• 
Viedenský ústav pre výskum 

verejnej mienky sa obrátil na 
ženatých mužov s otázkou: "čo 
ste robili predtým, kým ste sa 
oženili ?" Polovica odpovedala: 
"Čo som chcel." 

••• 
Priatelia dohovárajú svojmu 

slobodnému priatelovi: - Prečo sa 
neoženíš ? Veď muž potrebuje 
ženu ! - Hádam si vy kupujete 
krčmu, keď si chcete vypif ? 

••• 
- Hovoríš, že som tvoj prvý 
chlapec ? - Samozrejme ! Len 
nechápem, prečo sa každý muž 
vypytuje na to isté ! 

Objednávací lístok 

A 

B 

c 
o 
E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

L 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

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

Adresa: .............. _______ _ 

Dátum: 

Na konci roka yylo&teme troch predpatitelov o za~ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využite možnost laxova(: 775 275 

podpis (pečiatka! predplatitea 

niekorko vecí! 
Gilgameš, Abrahám, Ch 

murappi, Tutanchámon, Sarg a
Nefretiti, Šupilulioma a Po~~
nášho bronzového kalendá 8 

už vlastne aj Homér. lud~a 
d . r . . k la se ava 1 pn VIn u a pri Piv 

vymýšrali a zapisovali my· te, 
b • 'k Y. 

':~~sy, . as~e, za ony Pre 
z1vych aJ mrtvych, už dávn 
nestavali pyramídy a zikkurat 0 

Nastal čas pohybu verkýc~ 
etník, mnohotisícové armády 
určovali. kto, kde a ako bude 
žif. Posledný úder svetu týchto 
rudi zasadili Peržania. 

A aké to bolo v tej dobe u 
nás? 

O tom si pohovoríme v 
budúcom čísle . 

Š. Šilhán 

- mesto v Rusku. - E. Americký 
ekonóm - domáce meno Oliny _ 
ozdoba. - F. Rímskych 1051 -
nevydáva! hlas kukučky - výkrm 
dobytka (česky). - G. Císlica 
dvojkovej sústavy - správcovia 
múzeí - platní. - H. Fínske mesto 
- mesto v Rumunsku - jednotka 
elektrického napätia. - l. Drásaj 
- závod na výrobu chleba -
predpona vyjadrujúca vzfah k 
životu. J. Mesto so šikmou 
vežou - nižšia vojenská hodnos( 
- zariadenie verejnej správy. - K. 
Namaž indický strom 
(kadambl - maďarský básnik. -
L. Meno Vlkolinského - zoslala 
(česky) - príslušník moravsko
sliezskeho nárečia. 

Zvisle: 1. Tretia časf taj
ničky - spílené zbytky stromov. 
2. Unavovali - viazaním pripevni. 
- 3. Cinif (česky) - základná 
číslovka . 4. Príslušník 
indiánskeho kmeňa - konská 
železnica - časf (z latinčiny>. -
5. Kosák po rusky - Koniec 
tajničky. - 6. Deň v týždni -
goniometrická funkcia. - 7. 
Začiatok tajničky - premrhal. 
- 8. Zmyselník - drsný človek. -
9. Roztavené látky - zabŕdal. -
10. Ale čoby - odlev - kdesi čosi 
hradá. - 11. Nadstav - vzal. - 12. 
Odpracoval - popínavá rastlina. 
- 13.Druhá časf tajničkY -
dýchanie. 
Pomôcky: C: Dru. - H. Perti. - K. 
Nio.-

d 
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31.-34. týždeň 

&J"j, ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
či~a~elia 

Prázdniny a dovolenky 
sú v plnom prúde. počasie 
šantí, dažde žičia zeleni, 
menej žatve, neprajú do
volenkárom. Stúpajú hla
diny riek a vďaka deval
vácii, a nielen jej, i ceny. 
Z avizovaných piatich 
percent sme svedkami i 
tristo percentných zvýšení 
cien. Na vyrovnanie by 
mali niektoré klesaf. Zatiar 
klesá iba životná úroveň . 
Stúpa však kriminalita a 
vyuz1vanie dier v legisla
tíve. Občan sa pýta do
kedy tieto stúpania a 
klesania ako na hojdačke. 
Riešenia chce rýchlo, 
hoci problémy sa hroma
dili roky. A má dojem, že 
hromadenie pokračuje. 

Riešenie môžu ponúk
nu( jasné, ale prísne 
pravidlá. Na pohrad jedno
duché. Ved zákony schva
ruje parlament. "Aj to sú len 
rudia." Nuž ak sa uspo
kojíme iba týmto konštato
vaním, sotva sa pohneme 
dopredu. 

Záujem o veci verejné. 
Aktívny. Iba ten môže a 
zmôže. 

Nuž iste v dovolen
kovom čase brnkaf na 
takúto tému... Ale čas letí 
nezávisle na našom vorne, 
ochote či neochote da(. 
zapojil sa; všíma( si a 
reagova(. 

Nenechajme sa uhojdaf 
na onej hojdačke stúpania 
a klesania. Brzdime. kde 
trkeba brzdi(. vydajme silu, 
a treba pohnúf. 

Dnes načerpávame síl a 
Od · . 
T ZaJtraJška neváhajme. 
vrdo na cvičisku ... 

vydavater 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

23.7.1993 Ročník: 111. Císla: 15.-16. 

• Starosta o ONV • Jasličky pre . . . e Dodo 
Studenič • Kultúrne leto e O lstrijskej e Rosica 
v Taliansku • Spolužitie e Odpadky . .. e Na 
dovolenkovú nôtu 

Ďalší oddychujú pri vode doma 

Cena: 4 Sk 



V 1. čísle Bratislavského vestníka odpovedali starostovia všetkých 17 častí Bratislavy na 
dve otázky novoročnej ankety. Starosta Devínskej Novej Vsi Ing. Marián Jurčák na otázku - V 
čom vidí rezervy spolupráce medzi vefkou a malými radnicami - okrem iného povedal: Rezervy 
slll podllli mňa najvli~šle u samotnfch pracovnikov Maglstra~u, ktorf ~nl doteraz vo 
väčšine nepochopili právne postavenie samosprávy v hlavnom meste. Dalej mi chýba 
zo strany hlavného mesta úsilie riešif špecifické problémy najmä okrajových 
mestských častí, ktorým častokrát chýba i to najzákladnejšie vybavenie, pričom sami 
nie sú schopné ho zabezpečif, ba naopak, musia značnú časf finančných prostriedkov 
poskytovaf na celomestské funkcie ••• 

Uplynul rok a pána starostu sme požiadali o odpoveď, či zhodnotenia riešenia týchto 
špecifických problémov v mestskej časti Devínska Nová Ves: 

O špecifických problémoch okrajových mestských častí 

hovorí starosta Ing. Marián Jurčák: 

MUSÍME SI POMÔCŤ SAMI 

- Hlavné mesto Sloven
skej republiky Bratislava sa 
skladá zo 17 rozdielnych 
mestských častí. Rozdiely 
spočívajú v ich vefkosti. 
počte obyvatefov a v ich 
polohe voči centru. Svojou 
špečifičnosfou sa vyníma 
sedem okrajových mestských 
častí: Devín, Devínska Nová 
Ves, Záhorská Bystrica, 
Vajnory, Cunovo, Rusovce a 
Jarovce. Ich spoločným zna
kom je oddelenosf bytového 
sídla niekofkokilometrovým 
územím polí a lesov od 
ostatných mestských osídlení, 
čím majú charakter pripoje
ných prímestských obcí. Z 
nich jedine Devínska Nová 
Ves má charakter mestečka -
satelitu. 

Spoločným problémom 
týchto okrajových mest
ských častí je nedobudo
vanosf základných potrieb 
{kanalizácie) a vnútornej in
fraštruktúry. Riešenie tých
to základných problémov 
zostalo prakticky na ich 
bedrách, pričom sú nútené 
zaobstaráva{ si sami finančné 
prostriedky, čo pri počte ich 
obyvatefov, od ktorého sa 
odvíja prerozdelenie príjmov 
z daní, predpokladá dlhodobé 
riešenie. Napriek tomu, že 
všetky mestské časti pri
spievajú do mestskej poklad
nice rovnakým podielom, nie 
všetkým sa to rovnakým 
podielom vracia cez financo
vanie celomestských funkcií. 
Požiadavky okrajových 
mestských častí na pos
kytnutie finančných pros
triedkov na dobudovanie 
základnej infraštruktúry 
zostávajú zo strany orgá
nov mestskej samosprávy 
opakovane bez odozvy. 
Požiadavky mestskej časti 
Devínska Nová Ves na úpravu 

Štatútu 
hlavného 
mesta 
Bratislavy 
vo veci 
preroz
delenia 
príjmov z daní v pomere 
70:30 percent v prospech 
okrajových mestských častí, 
poslanci mestského 
zastupitefstva na poslednom 
zasadnutí hlasovaním 
zamietli. 

Požiadavky Devínskej No
vej Vsi na príspevok na 
dobudovanie kanalizačnej 

siete sú zo strany mesta bez 
odozvy. Mesto takisto bez 
akéhokorvek oznámenia 
vyradilo z plánovanej výs
tavby rekonštrukciu cest-

nej komunikácie do Devín
skej Novej Vsi, ktorá 
nevyhovuje už ani súčas
nej doprave. Pretože šanca 
získaf finančné prostriedky z 
iných zdrojov je nereálna. 
riešenie uvedených problé
mov bude možné len z 
vlastných finančných zdrojov. 
čo však negatívne ovplyvní 
dobu ich dokončenia. Mest
ská časf Devínska Nová Ves 
popri stálom postupnom do
budovaní kanalizácie. naďalej 
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prostredníctvom svojich orgá
nov samosprávy, · vyvíja tlak 
na mestské orgány samo
správy na zmenu situácie v 
prerozdeľovaní príjmov a zá
roveň formou zmeny zákona 
o Bratislave, IniCIUJe i 
postavenie okrajových mest
ských častí, čím chce predísf 
radikálnemu riešeniu problé
mu odtrhnutím sa od hlavného 
mesta Bratislavy. Je otázne. 
či vzhfadom na doterajšiu 
nečinnosf kompetentných 
bude možné tomuto procesu 
za brán if. 

Poznámka na záver: 
Mestská čast Devínska Nová 
Ves potrebuje na dobudo
vanie stokovej kanalizačnej 
siete ešte asi 60 miliónov 
korún. Z rozpočtu tejto mest
skej časti na rok 1993 sa v 
prvom polroku investovalo na 
túto výstavbu 1.900.000,- Sk. 
Na ďalšiu etapu je už 
zakúpený stavebný materiál v 
hodnote 1.400.000,- Sk, 

ktorý bol zabezpečený v 
starých cenách koncom roku 
1992. V prípade, že schvália 
žiadosf na Štátnom fonde 
životného prostredia. je 
zabezpečná stavebná prípra
va na preinvestovanie ďalších 
10 miliónov korún na dokon
čenie kanalizácie v oblasti 
Kolónia, odkanalizovanie časti 
ulice lstrijská a Na Kaštieli. 

Pripravila Mgr. A. Kempová 
snímky pk 

... 
ZA VERY 

miestnej rady Mč DNV 2 
15.7.1993 

MR doporučila 

návrh rozpočtových 
ty C-term na správu 
bytového a energetického 
fondu MC DNV na najbližšom 
zasadaní MZ, 

• doporučila prerokova{ 
definitívny návrh rozpočtu 
správy bytového a 
energetického fondu pre rok 
1993 v septembri 1993, 

• doporučila odkúpenie 
majetku v likvidácii TJ 
Lokomotíva za sumu 10.000,
Sk po dohode s likvidátorom, 

• doporučila MZ prijat 
uznesenie na vymáhanie 
poplatku obstarávatefskej 
odmeny za správu bytového 
a energetického fondu rokov 
1992-1993 fy NOVOSEL 
podfa správy auditora súdnou 
cestou. 

• schválila výšku príspevku 
na recipročnú kultúrno
spoločenskú akciu s mestom 
VARAžDIN vo výške 
40.000,- Sk a ustanovila 
členov prípravného výboru 
tejto akcie: Ing. Ružoviča. p. 
Encingera. p. Milošovičovú, 

• doporučila MZ prerokovaf 
návrh na)omnej zmluvy na 
nebytové priestory 
ISTRIJSKA 4 za účasti 
zástupcov cirkvi, 

• doporučila starostovi 
zaslaf veliteľovi Vojenskej 
posádky Bratislava vyjadrenie 
MC DNV o súhlase MC s 
nosením civilného odevu 
vojakom ZS počas 
vychádzok. 

• doporučila zrealizova( 
zatrávnenie verejných 
priestranstiev pred objektami 
OS 50. 29 a Zš P.Horova. 

• zobrala na vedomie 
informáciu o novom zákone o 
predaji bytových a 
nebytových priestorov 
správe MC občanom, 

• schválila poskytnutie 
príspevku vo výške 5.000.
Sk z fondu humanity a 
sociálnej starostlivosti pre l. 
internú kliniku L. Dérera 
Bratislave. 

JasliČkY pre de ... n 
l 

EXE č. 14 uverejnil redaktor prísp_evok p. ~olesárovej, v 
V DEV autorka príspevku pozastavuJe nad vyskou mesač
ktorom s~atku za diefa, umiestnené v Detských jasliach na 
néhO pop .. 

.. kej uhel č. 22. 
lstnJS d e· mu príspevku zaujímam nasledovné stanovisko: 
K uve en 

p dškolské zariadenia energií a surovín, neustále 
:~ h jaslí prešli do klesajúci počet umiestnených 

det~ yc obcí vrátane ich pra- detí> a nie necitlivosf "fudí na 
spra~kyov 'začiatkom roka 
covm • 
1991. . k č t Vzhfadom na mz Y po e 
detí umiestn~ných v takto 
oddelimitovanY_ch d~och pred
školských zanademach - '?.J· 
Miestne zastupiteľstvo svoJ~m 

znesením č. 45/1991 zo dna 
~1. _ 12. 4. 1991 zrušilo Detské 
·asle na lstrijskej ul. č. 82 od J • • • 
14.1991. Deti 1 pracovmc1 
tÝchto zariadení ~.oli . pre
miestnené do DJ lstnJska 22. 
Súčasne pre zníženie nákla
dov a prebytočnosf boli 
prebytoční pracovníci prepus
tení. 

Prevádzka DJ v r. 1991. 
krytá rozpočtom MC DNV 
podfa záverečného účtu 
predstavovala 922.692.- Kčs, 
pričom zariadenie bolo v 
priemere vyfažené z celkovej 
kapacity na 64 %, čo bolo 
cca 45 detí. Prevádzka 
tohoto zariadenia v r. 1992 
predstavovala 551.7 84,- Kčs. 
pričom však toto zníženie 
nákladov bolo spôsobené 
tým, že zariadenie užívalo na 
základe nájomnej zmluvy 60 
detí predškolského veku -
materských škôl, pričom 
počet jasličkárov bol 18, čo 
by predstavovalo 25.7 % 
vyfaženosf z celkovej kapa
city zariadenia. 

V roku 1993 je pred
pokladaný rozpočtový náklad 
DJ lstrijská 22 vo výške 
1.181.5 tis. Sk. Z uvedeného 
rozpočtového nákladu rodičia 
prispievajú na krytie nákladov 
mesačným poplatkom vo 
výške 1.000,- Sk, pričom 
uvedené predstavuje pri 
dnešnej osadenosti 20 detí 
{28,5 % vyfaženosfl z 
celkového krytia 15,5 %. 
Výška poplatku rodičov bola 
schválená uznesením MZ MC 
DNV č. 139/92 zo dňa 
17.12.1992. 

Zvýšenie mesačného po
Platku na jedno diefa si teda 
:Ynú!ili .. objektívne dôvody, 
•· YPIYvaJuce z predchádza
~Uceho textu {vysoká nákla
d?vosf zariadenia na jedno 
Je~a. nízka vyfaženosf 

~arradenia a ďalší rast 
zkových nákladov v 

s rastom cien 

pravých 
meistach 

ako 
uvádza 
autorka 
článku. 
Autorka 
sa odvo
láva na 
obdobné 
zariadenia 
a výšku 
rodičov

ského 
poplatku 
v Mč 
Dúbrav
ka resp. 
Karlova 
Ves. 
Treba 

však na tomto mieste uvies{. 
že vyfaženosf týchto zaria
dené v porovnaní s našou MC 
je v nich 80 %. 

SŤAHOVANIE 
nie národov. ale 

predávajúcich na terase ulice 
M. Marečka sa udialo zo dňa 
na deň. Z jednej strany - od 
novootvoreného obchodu 
potravín, či priemyselného 
tovaru - na druhé - pred 
predajňu Jednoty. 

Iste nie bez dôvodu. Nový 
majiteľ má vyčistený priestor 
pred predajňou asi v zmluve. 

O priestore pred po
travinami Jednoty rozhoduje ... 
kto? 

Predaj zeleniny v 
pôvodnej zostave - dvaja, 
traja predajcovia - nepre
kážal. Teraz je terasa 
preplnená často dvanástimi i 
pätnástimi predávajúcimi naj
rozličnejší tovar od zeleniny, 
cez hodiny až po ponožky. 

Nie sme však 
presvedčení. že všetci 
účastníci dodržiaajú pravidlá. 

Predpokladáme že 
obec nevyberá poplatok za 
priestory aj od Jednoty, aj od 
jednotlivých predávajúcich, 

že všetci maJU riadne 
povolenie na predaj. 
- že kontrola si nielen všíma, 
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Skutočnou pravdou teda 
zostáva. že i pri nižšom me
sačnom poplatku · pri vyššej 
"dostupnosti zariadenia" <ako 
uvádza autorka) vyfaženosf 
zariadenia nebola dosiahnutá. 
V prepočte suchých ekono
mických čísiel náklad na 
jedno diefa pri dnešnej 
vyfažensoti predstavuje cca 
6 tis. Sk na jedno diefa 
mesačne. 

O osu
de 
det
ských 
jaslí v 
Devín
skej 
Novej 
Vsi. či 
sa už 
týka 
ich 
ďalšej 

existen 
cie. 
rozpoč 

tu a 
príspev 
ku ro
dičov, 

vždy 

rozhodovalo Miestne zastupi
tefstvo. Svoje rozhodnutie 
vždy odvádzalo od nutnosti 
zariadení. ekonomickej 

ale aj kontroluje. 
Nepredpokladáme však - že 
všetci účastníci predaja majú 
zaplatené kontajnery na od
padky, 
- že vydržia celý čas bez 
vody a sociálnych zariadení 
{čo na to hygienik?>. 

že všetci po skončení 

predaja upracú po sebe a 
svojich zákazníkoch a že to 
niekto kontroluje, 
- že spôsob predaja, keď 

predávajúci vlastne zakryjú 
všetky výklady predajne 
Jednoty je v súlade so 
zdravou súfažou a 

nákladovosti a požiadaviek 
občanov. Najdôležitejším fak
torom vždy bol prirodzený 
pokles záujmu rodičov vyplý
vaJUCJ zo zmien v našej 
spoločnosti. Viackrát bola v 
samosprávnych orgánoch 
mestskej časti diskutovaná i 
otázka výšky rodičovského 

príspevku a možnosf určenia 
jeho výšky v závislosti na 
príjmoch a majetkových po
meroch rodičov. 

Z predmetnej ekonomickej 
analýzy vyplýva príspevok 
mestskej časti na jedno diefa 
cca 5.000,- Sk mesačne. V 
žiadnych iných oblastiach 
nedáva mestská časf tak 
vysoký príspevok na jedného 
občana, ktorý je vyšší v 
mnohých pr~adoch ako 
výška príjmu niektorých 
rodín. 

Je to vôbec opodstatnené 
a spravodlivé. nehovoriac už 
o možnosti efektívnejšieho 
využitia zariadenia? 

Ing. Marián Jurčák 
starosta 

konkurenciou a nie sú týmto 
spôsobom porušované záko
ny. 

Dnes na zamyslenie kom
petentným iba tofko. Kým 
dostaneme odpoveď, alebo 
dôjde k náprave, požiadame 
naše právne oddelenie, aby 
hfadalo riešenie. 

To však nezabezpečí pre 
predávajúcich vyhovujúce 
priestory - o ktorých ste 
písali aj v Devínskom Expre
se. Veď so hovorilo o tržnici. 
Kde je? 

V. Mafkové 



na Obvodnom úrade Bra
tislava IV - matrika Devínska 
Nová Ves: 
lubomír Majerník 

Drahomíra Vévrová 

Miroslav Muškát 
Renata Valentínová 

- Úplne ocenit človeka môžu len 
tí, ktorí sa mu vyrovnajú, alebo 
tí, ktorí stoja vyššie ako on. 

Marcus Aurelius 

Pvzvánka 

Kul-túrne Ce-to v ISTRA CENTRE 

V rómci -tohtoročného Kul-túrneho le-ta pripravili v 
ISTRA CENTRE nasledovné kul-túrne podujca-tia: 

~- ANNA e..(t. '19. - Z4.00 hod. 
pre Anny s par-tnermi vo«n.;. vs-tup 
~ - disko-téka pre mládež "18. - Z-1.00 hod. 

"1. 8. - Posedenie pri dYchovke "17. - ZZ.OO hod. 
"15. 8. - VYs-túpenie .folklórneho súboru z Tlmáč 
VATRA "17.oo hod. 

Z? 8. - &luesovÝ večer '!~\hoj prázdniny" '16.00 hod. 
zs. 8. - vYs-túpenie .folklórneho súboru 
DOPRAVAA "'DO hod. 

V augus-te bude v svadobke na l.s-trijskej ulici číslo 4 

vÝS-tava drevenÝch plas-tík a dreveného nábY-tku. 

N eza6ucfnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
l ý z.unvt.íh v>::Jitivitl· 

24. 7. - Vladimir, 25. 7. ~ 
Jakub, 26. 7. - Anna 
Hana, 27. 7. - Božena, 28: 
7. - Krištof, 29. 7. -
Marta, 30. 7. - ll.ilbuša, 31. 
7. Ignác, 11. 8. -
Božidara, 2. 8. - Gustáv 
3. a. - ,Jerguš, 4. a. ~ 
Dominik, Dominika, 5. 8. -
Hortenzie, 6. 8. - Jo
zefína, 7. 8. - Štefánia, 8. 
a. Oskár, 9. a. . -
tubomíra, 10. a. 

Mestská rada Slovenského pofovníc
keho zväzu Bratislava. pofovné združenie 
Devínska Nová Ves a pofovné združenie 
Devín organrzuju všestranné skúšky 
stavačov a malých plemien pofovných psov 

Vavrinec, 1111. a. - Zuzana, 
1.2. a. - Darina, 13. a. -
tubomir, 14. a. - Mojmír, 
15. a. - Marcela, 116. a. -
Leonard, 117. a. - Milica, 
Petra, 18. a. - Elena, 
Helena, 19. a. - Lýdia, 20. 
8. - Anabela, 21. a. -
Jana, 22. a. - Tichomír, 
23. a. - Filip, 24. a. -
Bartolomej, 25. a. 
tudovit, 26. a. - Samuel, 
27. a. - Silvia, 28. a. -
Augustín, 29. a. - Nikola, 
30. a. - Ružena, 31. a. -
Nora, 1. 9. - Drahoslava, 
2. 9. - Linda, 3. 9. - Belo. 

21. - 22. augusta 1993. 
Skúšky v poli a vo vode budú v De

vínskej Novej Vsi, revír pofovného združenia 
Devín bude dejiskom skúšok v lese. 

Začiatok celého podujatia bude v 
sobotu 21. augusta o 8.30 hod. v kultúrnej 
záhrade lstracentra v Devínskej Novej Vsi. 
Srdečne pozývame všetkých záujemcov. 

@
IESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVÁVES 

V nedefu 8. augusta 
usporiada miestny odbor 
Matice slovenskej zájazd 

Pre deti 
Obvodný výbor Slovenského 
červeného kríža Bratislava IV. 
organizuje letný tábor pre 
deti s ochoreniami dýchacích 

Vda ka 

sponzorom. reštauráciám 

Istria. Na štadióne. U 

Michala. mäsiarstvu V. Po
korného. fi Petras a 
Restiko a ochote členiek 

spoločnosti priateľov dets
kých domovov S. Jurčá

kovej a M. Makovickej 

do Martina pri príležitosti 
130. výročia zrodu a účin
kovania Matice slovenskej. 

Záujemcovia sa môžu 
prihlásif v - obchod a 
služby DEVEX - po-pia: 
a.oo-10.oo, 14.30-1a.30. 

ciest a skoliózou. 
Termín: 14. - 28. 8. 1993, 
cena: 1aso.- Sk. 

Informácie na tel. č.: 767 
648, 784 053. 

strávilo 30 detí z Tuly, 

postihnuté černobylskou 

haváriou. tri dni v Bra

tislave a Devínskej Novej 
Vsi. Vďaka detí patrí aj 

rodinám, u ktorých pobudli 
dve noci a okrem 
livosti venovali 

darčeky. 

starost
deťom 

sj 
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august 11993 blahoželáme 

Celovečerné 
predstavenia štvrtok, L_!:==========~ 
sobota o 19.45 hod. a v Nová verzia úspešnej 
nedefu o 17.15 a o 19.45 komédie <francúzsky ·os-
hod. car· s Luisom de Funesom) 

z obdobia prohibície v USA. 
1. - HEJUIA UU IIIUII č. t. Hrajú - Silvester Stallone, 
Komédia, v ktorej uvidíte Ornela Muttiová. Kirk 
podobné scény ako vo Douglas. Peter Rieg~rt. 
vašich obfúbených filmoch 21. - 22. - ZELENA URTA 

Základný inštinkt. UU IP/12 č. t. 
Osudová prífažlivosf. Romantická komédia o 
5. - VIETOR UU PI/U francúzovi <Gerard Depar-

č. v. !dabing! dieul, ktorý za cenu 
Romantický thriller o mori. fiktívneho manželstva s 
jachtách, o napínavých Američankou <Andie Mac-
pretekoch, o vífazstvách a Dowell> chce získaf 
o láske. občianstvo USA... zelenú 
7. - 8. - ÚTEK I\IIUI kartu pre pobyt 
UU IIIIP/U č. t. (české 26. - PASUIIER !17 
titulky) 1111 č. t. 
Jean Claude van Damme. Vzrušujúci príbeh v litadle. 
ako väzenský zbeh 28. - 29. - DUCIILA 
pomáha mladej vdove UU IIIN č. t. 
udržaf si vlastný pozemok Nová adaptácia slávneho 
proti nechcenému intrigán- hororu Brama Stokera. 
skemu záujemcovi. 
12. - KONIEC BÁSNÍIUI V 
ČECHÁCH ČR lP 
Ctvrté pokračovanie vefmi 
úspešného filmu s Pavlom 
Krížom. 
14. - 15. - SISTER ACT 
UU IIIIIP/1ll! č. t. 
Najúspešnejšia komédia 
USA z roku 1992 o 
spievajúcej mníške. ktorú 
hrá populárna· Whoopi 
Goidberg. 
19. - OSCAR UU IIIIP/ t 2 

č. l. 

Mládežnícke 
predstavenia vždy 
sobotu o 17.15 hod.: 

7. - ÚTEK NIKU 
14. - SISTER lCT 
21. - ZELENÁ IURTA 
28. - SINGLIES UU č. t. 
Hudobná komédia <Alice In 
Chains. Pearl Jam, The Cult 
a ich slávne skaldby). 

Tel.: 775 104 

Majstrovstvá Slovenska do 
kov v šachu sa 

8 [0čnili za účasti 21 
us~ču 0

v· z Liptovského Hrádku, 
hrao d s· ť JavY Mo ry. nmy, 
2~1~ IS Ko.márna. Hlohovca a 
L.IIOY· 
Budmeríc v Trn~ve. 

. ledné porad1e: 
VYSMartin KURPAS - Liptovský 
1. 

Hrádok 6 
2. Matej VARGA 

Bratislava KOŠ Faust 
3 . Ján MAR -

Faust 

Bratislava 

4. Ondrej LAPIDES - Do
prastav Bratislava 
1a. Miroslav JURCAK - Dev. 
Nové Ves 

Výsledok Mirka zodpovedá 
slabšej trénovanosti v os
tatnom období. Paralelne 
súfažili žiaci o "Lokomotíva 
tos Cup" pri príležitosti 60. 
výročia založenia TJ Loko
motíva tos Trnava. štar
tovalo 59 hráčov z Modry, 
Bratislavy, Trnavy, Komárna, 
tiliny, Budmeríc a Hlohovca. 
Celkové poradie: 
1. Tomáš Petrík - Modra 

7 
2. róbert VERNER - Dev. 

zastihnú( zaslúžilého majstra športu Jozefa Studeniča z 
Motorsport racin~ team Stuad Bratislava - Devínska Nová Ves 
nie je jednoduche. 

Na dohovorené stretnutie však prišiel s minimálnym 
eškaním. To nám stačilo, aby sme zalistovali v tohtoročnom 

~portovom kalendári. Štartoval na piatich pretekoch s vozidlom 
vw G 60 4x4 a ... 

v rakúskom Rechbergu v apríli v súfaži ME, Vefkej cene 
Rakúska do vrchu a Alpsko - Dunajskom pohári obsadil 4. 
miesto. V máji v Námestí nad Osla~ou v rámci 
majstrovstiev CR a SR druhé miesto, v júni v Sternberku na 
pretekoch Ecce homo v rámci ME, Rakúska. CR a SR druhé 
miesto a rovnaké umiestnenie dosiahol v júli na pretekoch v 
Dobšinej. 

Devex: Nemrzí Vás výstup 
z pozície? Boli sme 
zvyknutí 
vífazstvii. 

na Vaše 

J. Studenič: - Najkvalitnejší 
Ford Escort Coswort má 
výkon 380 PS, vozidlo BMW 
M 3 - 350 PS, Volkswagen v 
najkvalitnejšom prevedení má 
v súčasnosti 300 PS. To 
hovorí za všetko. Konkurovaf 
som schopný za dažďa, tam 
nerozhoduje až taký výkon 
vozidla. 

Teda jazdecké 
umenie. 
J. Studenič: Jazdci nie sú 
pomalí, sú výkonní. bojuje sa 
o každú sekundu. Príklad z 
majstrovstiev republiky. Po 
odjazdení 5,5 km bol rozdiel 
medzi mnou a prvým Micklom 
0,2 sek., medzi mnou a 

Cerkutym 9 tisícin 

Nezostáva Vám nič 
len vymenif dres. 
Studenič: Na začiatku 

sezóny, ako 
majster CSFR. 

dostal ponuku jazdif za 
Marlboro s vozidlom 

Escort Coswort, tiež 
jazdif s vozidlom 

- M 3. Odmietol som 
Ponuky, pretože 

m firmu 
'""";w~lOFon Bratislava a 

našu mestskú 

časf Devínska Nová Ves. 
Mám dobré podmienky a 
dlhodobú zmluvu, nevidím 
dôvod jazdif s iným autom, v 
inom teame. Aj keď výsledky 
sú o niečo slabšie. Dobrá 
reklama firme. mestu, 
bydlisku, sa dá robif aj iným 
ako umiestnením na prvom 
me iste. 
Devex: Nuž reprezentovaf sa 
dá skutočne všelijako. Dodo 
Studenič ako Jozefa 
Studeniča familiárne volajú 
kamaráti a priatelia, dokázal 
za tie roky za volantom i vo 
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Nová Ves 6 
3. Peter Federič - Modra 

5,5 
4. Martin Jánoš Faust 
Bratislava 5,5 
9. Peter KOVAC - Dev. Nové 
Ves 5 
16. Andrej LOBODA$ - Dev. 
Nová Ves 4,5 
Róbert VERNER popri tom 
vyhral svoju vekovú 
kategóriu. Jeho výsledok i 
vystúpenie ďalších našich 
hráčov je najväčším indivi
duálnym úspechom nášho 
klubu v jeho doterajšej 
histórii. 

mj 

funkcii riaditefa záchranného 
systému Slovakia Alfa. že 
reprezentoval znamná nielen 
zúčastňova{ sa. ale v prvom 
rade dávaf. Seba. svoj čas. 

svoje majstrovstvo v pros
pech iných. 

Pri vez1 záchranného 
systému i v Devínskej Nóvej 
Vsi pri hale Motorsportu sme 
videli novú presklenú 

prístavbu pri zastávke MHD. 
.J. Studenič: A ďalšiu dáme 
vybudova{ oproti tej, ktorá je 

pri hale Motorsportu. Je to 
náš príspevok k zveľadeniu 

našej mestskej časti. 
Devex: Na naše prekvapenie 
Dodo Studenič pokračuje. 
J. Studenič: A na čistenie 

obce sme poskytli čistiace 
vozidlo Avia. 
Devex: Ako môžete Vy 
podporova{, keď sami potre
bujete podporu, sponzorov? 
J. Studenič: Niekofko rokov 
chodím po európskych 
krajinách. Aj v tých najmen
ších dedinkách ZIJU rudia, 
ktorí čosi dosiahli v športe, 

Mladší žiaci - ll. trieda 
Lok. Bratislava - LOB D.N.Ves 
3:4 

Dorast - 111. trieda 
Právnik B 'Bratislava - LOB 
D.N.Ves A 8 : 11 
LOB D.N.Ves A - LOB D.N.Ves 
B 8: 1 

Dospelí - 111. trieda 
VÚB Bratislava - LOB D.N.Ves 
0:5 

mj 

alebo v podnikaní. Aj títo, 
často nenápadní športovci, 
podnikatelia, či miestne 
továrne, podporujú života
schopnost svojej obce, 
mesta. regiónu. Svojimi darmi, 
pomocou, príspevkami. 

Ale aj reklamou, spros
tredkovaním kontaktov a 
ďalšími aktivitami v rámci 

svojich možností. Potom na 
cestách po západných 
krajinách vidíme a závidíme. 
Pritom to chce iba zosúladil 
záujmy a vzfahy. 
Devex: Začali sme športom 
a... dostali sme sa až k 
vzfahom. Rodia sa často 

zložito. za rôznych okolností. 
Vzfah majstra športu Doda 
Studeniča k Devínskej Novej 
Vsi netreba zvlášf komen
tovaf. 

Vráfme sa však k športu. 
Do konca tohotoročnej 

sezóny čaká Doda ešte 
absolvovaf desaf pretekov. V 
júli v talianskom Sestriere, v 
auguste v lubfane, vo 
Francúzsku a švajčiarsku. Od 
septembra budeme pravidelne 
informovaf o výsledkoch 
pripravovaných podujatiach. 
Už dnes si však rezervujte -
priazmvc1 motoristického 
športu - čas na začiatok 

októbra. V dňoch 1. - 3. 
októbra 1993 sa uskutoční 

na trati Pezinok - horský 
vrch Baba Alpsko - Dunajský 
pohár - Slovakia '93 Matador, 
medzinárodné preteky 
automobilov do vrchu, ktoré 
sú zároveň majstrovstvami 
CR. SR a Rakúska. 

-pk-



ultúrne 
leto '93 
Iba v sobotu večer sa 

vrátil domov z trojtýždňového 
pobytu v Belgicku bratis-

Fu•balowá 
pozwánka 

FC Lokomotíva DNV 
usporiada v sobotu 24. júla 

1993 dedinský turnaj vo 
futbale 

Pohár starostu 
mestskej časti Devínska 

Nová Ves. 

Zúčastnia sa ho družstvá: 

Grba, Slovinec. Kolónia. 
Bytovky <Podhorské, Kotolné>. 
Prvé stretnutie (2 x 30 min.l 

začne na futbalovom štadióne 

o 9,00 hod.. druhé o 10,30 

hod. O tretie miesto (2 x 40 

min.> začne o 14,00 hod. a 

finále bude o 16,00 hod. 

Otvorenie a nástup 

družstiev budú o 8,30 hod .. 

ukončenie o 16,00 hod. 
Futbalový klub pozýva 

všetkých občanov pozrief 
si zaujímavé zápasy a 
povzbudif tých svojich. 

lavský folklórny súbor LIPA. 
ktorého zriaďovateľom je 
Istrochem Bratislava. V ne
deľu 18. ilíla už vvstúoil v 
kultúrnej záhrade lstracentra 
v Devínskej Novej Vsi v rámci 
programov Kultúrneho leta 
93. 

Tak ako na festivaloch 

IZEGEM a 
SCH O TEN 
v Belgicku 
sa v De
vínskej 
Novej Vsi 

predstavili 
programom 
Prechádz-
ka Slo-
venskom. 
Stretnutie 
s peknou 
ľudovou 

piesňou, 

tancom a 
muzikou si 
obyvatelia 
Devínskej 
nenechali 
ujsf a 

neľutovali. Ocenili nepísaný 
zákon folklórnych súborov. 
posledné vystúpenie pred 
prestávkou. venovaf domá
cemu publiku. 

Po zaslúženom odpočinku 

sa predstavia bratislavčanom 
28. augusta na Partizánskej 
lúke v rámci osláv SNP 

pk 

Kúpalisko 
Devínska Nová Ves má 

takmer 16 tisíc obyvaterov a 
možno ju porovnáva{ s malým 
mestom. Nemá však vlastné 
kúpalisko. Iste. niet peňazí 

možno na dôležitejšie veci, 
ale nedá sa vyuiif rybník, 
čo ie vedra cesty na 
železničnú stanicu? Alebo 
povedal niekto, či je možné a 
vhodné kúpaf sa v rieke 
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Detský folklórny súbor "GRBARČIETA" 

o teraz 
.",.,.. 

a co 
potom 

Bilancujeme 
Chválime 
Ďakujeme 
Konštatujeme 

? 
1111 

Vystúpenia v šk. roku 
1992/93 
September: Spoluúčinkovanie 
s P. Dvorským - Miestny úrad 
ONV 
Chorvátske kultúrne dni 
Jarovce 
Dni chorvátov na Morave -
Jevišovka 
Dúbravské hody - Iuventa 
Dúbravčania hodujú - stará 
Dúbravka 

November: Pracovné 
sústredenie súboru - Vývrat 
Gallaprogram k 5. výročiu 
založenia DFS Grbarčieta a 
Ro sice 
Posedenie pre dôchodcov -
DK Devín 
December: Nahrávanie v 
slovenskom rozhlase 
Vystúpenie pr Mš DK 
Dúbravka 
Gallaprogram "Slovenské 
vianoce" - DK Dúbravka 

Morava? Je tá voda čistá a 
zdravotne nezávadná? 
Odpovie nám niekto? 

-mr-

Poznámka redakcie: Devínsky 
Expres vyjde až v septembri. 
O lete - po lete, písaf by už 
bolo neskoro. Ak je mozne 
odpoveda( na otázk~ tak vo 
vývesných tabuliach, alebo 
cestou miestneho rozhlasu. 

r 

Spoluúčinkovanie so súboro 
Trávniček - 111. obvod lll 
Vi:::mnr.A !': Mir.hRiom nor"nl 
manským - slov. rozhlas · n~ 
Január: Benefičné vystúpeni 
pre detskú onkológiu e 
Iuventa 
Február: Ples 
priatefov školy 
Bukovčana 1 
Pracovné sústredenie 
Grbarčieta - Vývrat 
Apríl: Celomestská prehliadka 
DFS - Iuventa 
Zahájenie "Štúrovnho Devína• 
-ONV 
Máj: Slávnostná akadémia 
"Deň matiek" - ONV 
Dar republike - DNV 
Majáles - DK Dúbravka 
Detský festival Ja, Ty, My 
hotel Kyjev 
Jún: Hody v Devíne 
S Bystričanmi pri muzice ~ 
reprezentovali krojmi, ale aj 
programom - Záhorská 

Bystrica 
Chorvátsky Festival 
Júl: Vystúpenie pri príležitosti 
odovzdávania ocenenia 
"Devínsky zlatý býk" - DK 
Devín 
Chválime: Deti. 
pravidelne zúčastňovali 
tanečnej a speváckej prípravy 
a vystúpení s entuziazmom. 
Rodičov všetkých, lebo mali 
pochopenie. ale musíme 
vyzdvihnúf rodiny. ktoré 
prispeli "väčšou trochou do 
mlyna". Rodiny: Dvoranov~. 
Hanyová, Hujsová. Jeckova. 
Kaducová. Kovačovská. 
Maderová. Pachová, Pokorná. 
Ďakujeme: Zš l. Bukovčana 1 
Chorvátskemu zväzu na 
Slovensku 
Starostovi p. Jurčákovi 
Miestnemu odboru Matice 
slovenskej v ONV 
Spolku priaterov 
staroslávneho Devína 
Konštatujeme: Radosf z 
práce, silná vôfa. všetk? 
zdolá, to Vám píše Krajčírova. 
Po pracovných prázdninách 
do videnia. 

P 
blém Devínskei Novei 

ro bi' ·e typickým pro emom 
J k . . 

obce v prímest~ eJ zo~e so 
tky· mi znakmi negat1vneho 

vše . k'h . š adu schemat1c e o ne e-
.doP Vefká časf pôvodnej 

h
. torickej zástavby na 
IS l l'k 'd . hlavnej ulici bo a z 1 v1 ovana 
čakal ju osud tak často a 

a úprosne sa opakujúcej 
n~ stavby panelového typu, 
VY . t 'h d resívne umues nene o o 
ag · bi' k t' bezprostredneJ 1z os 1 
vidieckej zástavby. Nestalo 
sa tak - a my sme dostali 
príležitost prezentoval názor 
na riešenie. 

Náš súfažný návrh autorov 
Milana Kiačeka. Daniela 
Kleina. Pavla Komára a Petra 
Steca - bol základom pre 
spracovanie regulatívov rie
šenia pamiatkovej zóny 
lstrijská ulica. Devínska Nová 
Ves. Návrh získal 1. miesto v 
súťaži vyhlásenej v roku 1992 
Miestnym úradom. Návrh 
regulačných zásad bol 
ukončený v decembri toho 
istého roku. 

Urbanistický a architek
tonický zámer spočíval v 
návrhu dvoj- až trojpodlaž
ných objektov (prízemných. 
alebo jednoposchodových s 
obytným podkrovím>. kde 

novej tváre historického jadra 
parter je využitý pre obchody 
a slulby. Princlpom je vstup 
do týchto zariadení z vnú
torných dvorov. ktoré sú vzá
jomne prepojené a umožňujú 
pohyb návštevníkom v maleb
nom prostredí architektúry 
riešenej v rudskom merítku. 
Kompozícia objektov umožňu
je vytváraf priehrady medzi 
objeklami, s výhfadom na 
dominanty a prvky mestského 
interiéru (plastiky, fontány). 
Malebnosf skladby objektov a 
jej kompozičná pestrost 
vychádza z historickej parce
lácie. ktorá nemala ortogo
nálnu pravidelnosf. 

Výška objektov a kompo
zícia strešných rovín umož
ňuje prekryf vizuálny kontakt 
peších s tvrdou panelovou 
výstavbou v druhom pohfa
dovom pláne za novovybudo
vanými domami. 

Urbanistické riešenie a 
architektonická koncepcia 
boli inšpirované typickými 
objektami pre pôvodnú zás
tavbu v obci. domom malo
rofníka a domami spríbuzne
ných rodin s vefkým hospo
dárskym dvorom. Malebnosť 

kompozície je podčiarknutá 

kombináciou objektov so 
štítkom ulice s domami 
umiestnenými odkvapom do 

panelového sídliska Stred 1 .. 
ako prvej etapy prestavby 
celého sídliska. 

Stratou pôvodnej tváre 
však ulica aj počas týchto 
rokov nestrácala na význame 
kompozičnej osi sídla. To čo 
jej chýbalo - funkčnosf a 
námestie. ktoré by posilnilo i 
formou jej centrálny význam 
- bolo súfažnou úlohou pre 
riešiterou tejto zóny. Súfažné 
regulatívy vypracované pre 
záujmové územie sa stali 
základným teoretickým vý
chodiskom pri navrhovani 
jeho architektonického stvár
nenia. Tlak investorov na 
rozvoj miestnych podnika
tefských aktivít a možnosf 
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ulice. 
Našim zámerom bolo pripravit 
podmienky pre rozhodovanie 
o územnom rozvoji zóny, 
ktorá má všetky znaky de
vastovaného jadra sídla s 
historicky vyvinutou štruktú
rou a zároveň s negatívnymi 
vplyvmi necitlivého prístupu k 
jej riešeniu. Regulačný plán 
stanovuje ohraničenia. resp. 
mantinelý pri rozhodovaní o 
tomto priestore a vytvára 
základ pre regeneráciu 
existujúcich prvkov urbanis
tickej štruktúry a tvorbu jej 
nových častí. Pri stanovovaní 
regulačných zásad sme vy
chádzali z niekorkých myšlie
nok. Bolo to najmä 
vymedzenie územia a parciel 
z hfadiska využitia pre 
verejné a súkromné účely, 

stanovenie dovoleného 
spôsobu využitia a možného 
spôsobu využitia s príslušným 
regulačným ob-medzením. 

lstrijská ulica si vyžaduje 
citlivé riešenie komunikač

ných väzieb. Preto v celom 
riešenom priestore dominuje 
peší chodec. ktorý má 
možnosf vstupoval do 
vnútorných dvorov - patií a z 
nich do jednotlivých priesto
rov obchodov a služieb v 
parteri komplexu. Táto 

atraktívneho bývania. podpora 
zo strany pamiatkárov i naša 
samozrejmá snaha o čo 
najkvalitnejší priemet do 
skutočnosti boli prvymu 
impulzmi na odštartovanie 
zámeru oživenia jadra obce. 
Záujem. ktorý potom vyvolal 
vífazný návrh u všetkých 
zainteresovaných, sa stal 
motorom uskutočňovania jeho 
myšlienok. Vífazný návrh je 
materiálom. ktorý spfňa 
všetky naše potreby svojou 
náplňou i stvárnením. je 
použitefný pri všetkých 
rokovaniach od ponukového 
investičného výberu po 
všetky stupne územného 
konania. 

myšlienka je jednou zo zásad 
návratu k rudskej dimenzii 
historického jadra a jeho 
sociálnej komunikatívnosti. 

V regulačnom pláne sme 
vymedzili vzfah budov k 
hraniciam pozemkov (uličná 

čiara. stavebná čiara. hranica 
zástavby), pričom pôdorysná 
skládba domov vychádza z 
historicky vyvinutej parce
lácie tak. ako sme ju mali 
možnosf naštudovaf v 
dostupných podkladoch. 

Pri riešení pamiatkovej 
zóny sme sa snažili čo 

najviac rešpektova! Zásady 
pamiatkovej ochrany a 
obnovy spracované na 
Mestskom ústave ochrany 
~amiatok v Bratislave (J. 
Husárová. A. Németh) vo 
februári 1992. 

Na záver môžeme uviesf. 
že zámer nášho riešenia 
vznikal v úzkej spolupráci s 
architektami ochrancami 
nášho architektonického de
dičstva a spolu s nimi sme sa 
snažili nájsf kompromis. ktorý 
je v takejto problematike 
nevyhnutnosfou. Veríme. 
z\iroveň v úspech tejto 
myšlienky v jej praktickej 
podobe aj preto. že má za 
sebou. neúnavných pracov
níkov administratívy obce a 
štátnej správy, ktorí ju prijali 
za svoju a bez podpory 
ktorých by návrh zostal len 
papierovou koncepciou. 

Za kolektív autorov 
súfažného plánu 

a regulačných zásad 
Peter Stec 

V súčasnosti prebieha 
paralelne fáza tvorby data
banky investorov. priprava 
akceptačných dohôd a územ
né konanie, ktoré chceme 
ukončif do konca tohto roku. 
Za ideálnych podmienok by v 
druhom polroku 1994 mala 
nastúpif fáza predinves
tičného zabezpečenia územia 
budúcej výstavby. no a tá už 
potom na seba zaiste nedá 
dlho čakaf. 

Za mestskú časf 
Devínská Nová Ves 

architektka Eva Vargová 
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Nevera obyvaterov 
Devínskej Novej Vsi si 
"'1-'VIIIflltl l Itl j.,l.l.,oo 1-'' fj.,oooooý 

večer lanského roku v 
neskorom lete, ked v 
Kultúrnej záhrade lstracentra 
hosfoval folklórny súbor 
TOMA - TOMA z Talianska. 
Jeho podmanivý program 
zanechal v návštevníkoch 
milé dojmy pre jeho pestrý 
sled, rúbivé melódie i krásne 
kroje. Pôsobivosf súboru bola 
umocnená pre nás aj tým, že 
taliansky súbor uvádzal svoje 
folklórne pásmo i v reči nám 
známej v chorvátštine. 

prestávkami, 
dvadsafpäfhodinová cesta. na 
1\lVI Ú ;:,111 .. ;:,tl (uL i VLioltlLIVIII 

na vek prevažného počtu 
členov súboru) museli 
vystrojif okrem materiálového 
zabezpečenia i psychicky 
(ale mnohí aj liekmi). Náš 
autobus - v súčasnosti u nás 
asi špička odštartoval 
presne. Jeho dvaja, iste 

.skúsení vodiči, ani netušili, 
aká ich čaká zafažkávacia 
skúška ich profesionality. 
Väčšina z nás absolvovala 

takúto dlhú cestu po prvý raz 
v živote Ca možno - žiar. 

Spomienka na Taliansko 
ROS/CA spievala v Taliansku 

Myslím, že mnohí z nás si 
musíme prizna(. že až pri 
tejto príležitosti sme sa 
dozvedeli, že tak, ako do 
nášho kraja, tak i do 
Talianska prišli Chorváti 
takmer pred poltisícročím v 
úsilí zachráni( sa pred 
invaz1ou Turkov. Preplávali 
cez more a usadili sa tam v 
kopcovitom kraji Molise. Z 
pôvodných asi dvadsaf 
chorvátskych obcí zachovala 
sa doposiar chorvátska reč 
už len v troch obciach. Nuž -
aký osud ... 

Pri návšteve tohoto súboru, 
najmä z podnetu 
sympatického profesora 
Kačurova (Chorváta, ktorý 
pôsobí v tomto kraji) a na 
naše verké potešenie bola 
dohodnutá recipročná 
návšteva súboru ROSICA. 

poslednýkrát>. 
Prvú · odpočinkov ú prestávku 

sme mali v chladnej nočnej 
hodine pri odpočívadle v 
Rakúsku, vybudovanom na 
spôsob zámočku s pre nás 
neuveriterne prekvapujúcimi 
momentami: zeleň aj na 
streche, žiarivá až voňavá 
čistota, fontána vo vnútri 
objektu s malým vodopádom. 

také kvantá rôznych 
drobnôstok niekomu predaf a 
L Cvlov vltl;:,loo., lf lul.lit1 Lijú, 

dochádza človek k názoru, že 
ich skúsenost je iná ako 
naše poznatky. Súci 
obchodník v jednom 
"krámiku" predával koňaky a 
iné krajové špeciality, ako 
kokosový a mandrový likér a 
iné - aj za naše koruny, na čo 
upozorňoval nápadnou 
reklamnou výveskou pred 
obchodom na ulici. 
Pochopiterne, že sme túto 
možnost po predchádzajúcej 
koštovke aj využili. 

Cesta zo San Marina 
zostúpila k prímorskému 
pobrežiu, popri ktorom 
pokračovala až k 
rekreačnému mestu Pescara. 
Tam nás na dohovorenom 
mieste čakal pán profesor 
Kačurov. Po srdečnom zvítaní 
nás viedol svojím autom do 
ciera našej cesty. Po strmých 
kopcoch a nekonečných 
množstvách ostrých zákrut. 
sme si konečne vydýchli, ked 
sme zastavili nad úpätím 
strmej skaly v dedinke San 
Felice. Hrôza nách 

Novoveščanom či už 
staro-usadlíkom, ale i novším 
obyvaterom iste netreba 
pripomína(. že súbo~ ROSICA 
tu pôsobí päf rokov. ale 
vznikol vlastne z bývalého 
mládežníckeho súboru, ktorý 
sa na 35 rokov odmlčal. Po 
obnovení jeho činnosti, 
zásluhou dobrého nápadu 
vtedajšieho predsedu MNV 
Ing. Jána Cvečka, doplnil sa i 
o mladších členov. Túto 
históriu spomínam. aby si 
každý vedel predstavi(. že 

. Z vystoipenia Rosici na V. festivale chorvátskej ku/tury v DN V. 

takúto šancu sme ešte 
nemali, i ked sme už 
niekorkokrát boli v susednom 
Burgenlande v Rakúsku a tiež 
i v Chorvátsku v Labine. 

Po dôkladnej príprave, z 
hradiska dramaturgického. 
umeleckého, ale i náročnej 
technickej príprave, ktorú na 
jednotku zvládli naši "peljači", 
najmä Gustáv a Štefan 
Besedovci, Jurko Cvečko, 
Richard Ružovič a 101 
nemenovaní, - nastal deň "D" 
5. mája 1993. 

K plánovanému času 
odchodu sa každý dostavil s 
patričným predstihom v 
očakávaní nepredstaviterných 
zážitkov. Čakala nás, s 

otvorený bufet a či 
reštaurácia i obchodík so 
suvenírmi, ale všetkými 
možnými vecičkami 
potrebnými na cestu; úrak a 
následný úsmev v nás 
vyvolala perfektná komická 
"hajzelbaba" samozrejme 
socha, ktorá sedela s 
nalrčenou rukou pri vchode 
do sociálneho zariadenia. 
vybaveného všetkým možným 
- i pohodlnými priestormi na 
prebarovanie batoliat. 
Hraničný priechod cez 

Vielach a Tarvisio, ako i 
cestu popri Benátkach sme 
prešli za tmy, utešujúc sa. že 
túto prekrásnu krajinu uvidíme 
po ceste naspäf. 

Na tejto dlhej ceste sme si 
nenechali ujsf príležitost 
zastavi( sa na chvíľu v 
republike San Marino. O 
kráse tohto malebného kúsku 
sveta sme mnohí ani 
nesnívali. Kamenné 
"mestečko" v kopcoch, s 
rozhradom do šírych diarav je 
preplnené všetkým možným, 
najmä suvenírmi. ale pre 
priemerného našinca cenovo 
málo dostupnými. Popri 
úvahách, či je vôbec možné 
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obchádzala z obavy, ako si 
prenesieme svoje batožiny po 
týchto skalných kopcoch. 
pretože na prvý pohrad sa 
muselo predpokladal, že tam 
končí svet. kde sa ísf ináč 
ako peši nedá. Prekvapenie 
pre nás bolo ešte väčšie, ked 
nám pán profesor ukázal 
další vrch, samozrejme s 
patričným zrázom a 
následným stúpaním do 
kopca, kde bolo naše 
dočasné sídlo dedinka 
Acquaviva (Živá vodal. Túto 
cestu by som s nadsázkou 
prirovnala, že ideme ako z 
Ďumbiera na Kráľovu horu. Pre 
nás bolo prekvapením, že 
dedinky sú na kopcoch. a nie 
v dolinách, ako napríklad u 
nás na strednom Slovensku 
pod Nízkymi Tatrami. 
Uvažovali sme. že sa asi tí 
Chorváti uchýlili do bezpečia 
tak vysoko, aby sa Turkom 
až tam nechcelo. · 

V dedinke Acquaviva nás 
už čakali miestni obyvatelia 
na čele s čiperným milým 
Patrom Petrom, ktorý zrejme 
okrem duchovného poslania 
je i organizátorom a dušou 
obce. V tejto dedinke. ktorá 

má do 900 obyvatel 
pôsobí už desaf rokov, po-:-v. 
l\t1Ll.lťolov, fJVLood 111 ;.,., né, 
pomery a každý zre/''"' 
rešpektuje ~eho: Privítali n~e 
v skromneJ m1estnej škol s 
menším občerstvením e 
obsluhovali iba muži. Tu s a 
zatiaf ženy spoločensk a 
neangažujú a podaktorí / 
čudovali, že v našom súbora 
sú • niektoré _ ~e!"y . be~ 
manzelov. Nuz: my kraJ - iny 
mrav. 
Dočasný domov nárn 

poskytli tamojšie rodiny 
ktoré si nás rozobrali d~ 
svojich príbytkov na nocfah i 
stravovanie. V nikom z nich 
sa nezaprela povestná 
slovanská pohostinnos(. 

Pozvanie nášho súboru 
na tento termín bolo pri 
príležitosti tamojších 
miestnych sviatkov "Sancta 
Maria Ester" - čosi ako naše 
hody. "Festa" slávnos( 
začala už v piatok ráno. 

Málokto z miestnych 
obyvatefov. i tých. ktorý sú 
zamestnaní mimo obce. v 
tento deň išiel do práce. 
Rezké tóny pochodov 
vyobliekaných muzikantov, 
kráčajúcich celou dedinkou, 
pozobú-dzali i najväčších 
spachtošov. V uzulinkých 
kamenných uličkách, kde 
sused môže podaf ruku 
náprotivnému susedovi z 
dverí svojho príbytku, bola 
ich ozvena ešte výraznejšia. 
Zastavujúc sa pri niektorých 
domoch. gazdiné odmeňovali 
hudobníkov za túto 
pozornosf. Občania. najmä 
muz1, postávajúc a 
posedávajúc sviatočne 
vyobliekaní už od rána. sa 
pomaly, okolo desiatej, začali 
presúvaf do kostola. kde bola 
slávnostná svätá omša. 
koncelebrovaná tromi kňazmi. 

V samotnom skromnom 
kostolíku sme udivene 
pozerali najmä na dve sochy: 
Panny Mária a sv. Michala. 
patrónov obce - ovešaných 
nespočítatefným množstvo~ 
zlatých prsteňov a retiazok l 
s príveskami, venovaných 
kostolu ako milodary. Po 
svätej omši sa konala 
procesia po celej dedine ~ 
hudbou. sochami i vlajkami: 
ktorá sa zastavila v kamenneJ 
uličke nad hlbokým skalný~ 
údolím, odkiaf vypafov_ah 
salvy a ohňostroj, až nam 
zaliehalo v ušiach. Po návrat~ 
do kostola súčasfou slávnosti 
bol i krátky koncert 
mládežníckeho súboru z 
Maďarska a detskéhO 
speváckeho súboru z~ 
Záhrebu na vysokeJ 
umeleckej úrovni. Po tejto 
cirkevnej slávnosti sme sa 
rozišli po domácnostiach. kd~ 
boli pripravené bOhate 
hodové hostiny. . el 

lpokr~čovanie nab_uduc"; 
Márie Slelll0 

Z
áujmom som si prečítal • so . 'f 

vá~ pokus rozh~~o_r:1 k sa_ oh 
olužití nás. ...1nz1a ovyc 

sP luobtanov. Ak by som 
s~o mal napísaf o vlastných 
varn . t h h . enostiach 1 pos re oc , 
skUS . 

el by som vyče.rpaf celu 
mus . 
plochu vášho časop1 1su. _

1
a 

ešte by som ma ma o 
. storu čo by som však pne · 

docielil? Ak by som sa 
odpísal, podpísal by som 

P žno koniec bývania v 
mo . l d' oevínskej ak nie horšie. . u la 
roste voči istým živlom dnes 

p N . emajú šance. erozum1em 
n ' . k . tomu. ale uvolneme. tore 
nastalo. neveští nič dobré. 
Tento zhluk rodín v 
panelákoch. zachovávajúcich 
anonymitu, obavy o vlastnú 
bezpečnost. nútia poriadnych 
rudi nevidief. nepočuf. Ak 
policajti povedia výtržníkom 
no no!. tak potom sa nemožno 
čudovaf. Načo sú, ak nemajú 
právo riešif a hned. Píšete. 
že právomoci policajtom treba 
uzákonif. čo vám bráni. Či 
potrebujete istý počet činov. 

najmä tých najhorších, aby sa 
ktosi prebudil? Ozaj iba 
štatistika privedie zákono
darcov k rozhodnutiu? 
Veď spravodlivý sa nemusí 
obávaf trestu. 

ml 

1. Ako sa volal autor Dobro
družstiev Toma Sawyera? 
2. čo sa meria podfa Beau
fortovej stupnice? 
3. V akom stavebnom slohu 
je postavený milánsky dóm? 
4. Ako sa volal indický politik 
a filozof Mahatma? 
5. Ktorí dvaja horolezci 

• Nedávno som stretla 
skupinku vari dvanášfroč-

ných. Ked som ich 
napomenula za nevhodné 
správanie, osopili sa na mňa, 
že ved je demokracia a oni 
môžu robif. čo chcú. žasla 
som nad drzosfou, ked tvrdili, 
že rodičia o tom vedia a v 

rámci "slobody" oni ozaj 
môžu, čo chcú. 
Hovorí sa tomu medzery v 
právnom vedomí. 
Zamyslela som sa nad tým. 
Tie deti predsa musia čerpaf 
od dospelých. Kde potom 
začat? U detí, či u 
dospelých? Hádam súbežne. 
Ale ako. to vám neporadím. 
Iba tofko, že netreba otáfaf. 
Kým nie je neskoro. 

VS 

• Nechcem navádzaf pesi
mistické nálady. Ale tiež sa 
mi vidí, že kdesi je chyba. 
červené hviezdy sa snažili 
zamenif za krížiky a bez
úspešne. Mantinelizmus nie je 
riešením. Práca kvapná, málo 
platná. Na narodenie diefafa 
čakáme deväf mesiacov a 
potom nasledujú povinnosti za 
povinnosfami. Ak sme nevy
chovali fudí k úcte k 
povinnostiam, takto musíme 

zdolali najvyšší vrchol sveta? 
6. Ktorí archeológ identifiko
val miesto, kde sa nachádza 
Trója? · 
7. Ako sa volá japonský spô
sob aranžovania kvetín v 
nádobách? 
8 . Vymenujte aspoň dva 
umelé jazyky? 
9. Ktorá európska hora je 
najvyššia? 
10. čo je menhir? 
11. Kedy bola založená OSN? 

Nie ie škode zatvorených priestorov bývaleho mäsiarstva a zelovocu ? 
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začaf. Viem, že mnohí 
namietnu, že to robia, ale 
celkový výsledok znamená, 
že kdesi robíme chyby. 

jm 

• Mám jeden skromný návrh. 
O fudoch. čo vedia riadne 
znepríjemňoval život a často 
sú za hranicou normálnosti, 
sa síce vera hovorí, ale nik a 
nič nekoná. Na základe IQ 
testov navrhujem takéto indi
víduá umiestni( do Liečeb

ných ústavov s pracovnou 
povinnosfou a výchovným 
režimom. Tofkokrát. kofkokrát 
si to vykoledujú. Iba systém 
môže napravi(. čo iný systém 
pokazil. 

gr 

• Neviem, či už niekto 
spomínal ono známe vŕtanie 
do panelov. Viem, že je nutné. 
Jednoznačne by som však 
stanovil 8 - 12 a 15 - 18 hod. 
Bral by som ohfad na malé 
deti, chorých a všetky 
ostatné okolnosti. ktorých je 
do sf. 

jh 

• Načrtli ste v jednom čísle 
otázky spolužitia, alebo 
medzifudských vzfahov. Dotý
ka sa to najmä nás. 
bývajúcich v panelákoch. 
Najhoršie je to, že si vlastne 
zvykáme na fahostajnosf. Po 
počiatočných snahách byf 

12. Kde má hlavné sídlo 
OSN? 
13. Ktorá reč na svete má 
najväčšiu slovnú zásobu? 
14. Aké je vlastné meno 
spisovatera Stendhala? 
15. V ktorom roku objavil 
Kolumbus Ameriku? 
16. Kto bol posledným ruským 
cisárom? 
17. Osobné vozy jednej 
značky sa nazývajú kráfov
ským šperkom. Ktoré? 

dobrými susedmi, nás mnohí 
odradia a nedokážeme nájsf 
východisko. Suseda si 
nevyberáme. toho nám pridelil 
systém. 
Prichádzam k výfahu obfaž
kaná taškami. Chlapci vo 
výfahu, sú dvaja, reku nech 
sa vyvezú. počkám. 

Nastupujem cestu po nich. 
Kabína popfuvaná evidentne 
po predchádzajúcich návštev
níkoch. Rodičia - aký otec. 
taký syn na sfažnosf 
reaguJU fahostajne, alebo 
agresívne proti mne. Sfažovaf 
sa na iných miestach vyvolá 
agresivitu voči mne a mojej 
rodine. Nasleduje apatia, 
rahostajnosf. obozretnosf... 
Prečo? Dokedy? Kto zastaví 
spolubývajúcich v ich 
nekultivovanom terorizovaní 
okolia? 
A darmo píšete články s 
výchovným zameraním. Čítajú 
ich tí, ktorí vedia čítaf a 
dokážu sa aj správaf. Sú 
rodiny, ktoré spôsobujú 
susedom pravidelne a trvale 
až nepredstavitefné problémy. 
Tí nečítajú, ich sa to 
nedotkne, oni majú vlastnú 
filozofiu, ktorú im systém 
toleruje, dovofuje, umožňuje. 
Tu hfadajte recepty! 

Vaša čitaterka 

18. Nobelova cene sa udefuje 
od r.1901 v 5 oblastiach. V 
r.1969 k nim pribudla šiesta. 
Ktoré sú to? ' 

<Za tri správne odpovede 
získavate bod.J 

Správne odpovede nájdete 
na 16.strane. 

Nevideli ste zlodejov ? 

V pondelok 12. júla v 
čase od 12.40 do 15.30 
hod. na Kalištnej ulici pred 
vchodom č . 9 neznámi pá
chatelia odcudzili krabice s 
obsahom cigariet určených 

do predajne v Devínskej 
Novej Vsi z uzamknutej 
bielej Škody 105. 

Prosíme obyvatefov, ktorí 
v tomto čase videli 

pravdepodobne dvoch 
mladých mužov. pohyboval 
sa v okolí centra, niesf 
krabice väčších rozmerov. 
alebo ponúkaf na predaj 
cigarety za nižšiu cenu, 
aby informácie (za 
odmenu) nahlásili na tele
fónne číslo 775 275. 

Ďakujeme! 



dpad •• humna i 
Vážení spoluobčania, vera 

krát sme sa spoločne za
mýšlali nad čistotou a 
poriadkom v našej mestskej 
časti. Nedá mi, obzrief sa 
späf a konštatovat že 
vykonali sme vera. Podarilo 
sa zabráníf výstavbe skládky 
škváry a popolčeka blízko 
našej obce. Doriešili sa 
niektoré čierne skládky v 
chotári. odbúrali sa určité 
nedostatky v čistote von
kajších priestorov. Teda aká 
taká spokojnosf. 

Nepodarilo sa nám skon
taktovaf a konečne vyrieši( 
nelegálnu skládku odpadu na 
Tehelní! Na tejto skládke sa 
trestuhodne objavujú zdraviu 
škodlivé odpady, je bez 
akéhokofvek technického za
bezpečenia proti možnosti 
výskytu epidémií a pravde
podobnos( nákazy okolitých 

sídlisk je viac - menej istá. 
Nebezpečie predstavujú rôz
ne odpady z plastov, térov. 
freónov a pod., proti čomu 
sme bojovali pred dvoma 
rokmi na spoločných manifes
táciách. 

Nakofko zákaz používaf 
skládku nevyriešil ani miestny 
kontrolór, musíme sa obrátif 
na Úrad životného prostredia 
Bratislava IV, resp. mesta a 
cestou Ministerstva životného 
prostredia tento prípad spolu 
s Vami, občanmi Tehelne, ale i 
celej Mč, vyríešif. Je len 
samozrejmé, že skládku 
žiadame okamžite zastavíf. 

Novým semen~kom náka~ 
neporiadku a čiernej skládky 
sa stáva jama "ZA 
KOLAJAMI" oproti železničnej 
stanici NA VRŠKU. Tu nájdete 
odhodené vraky áut, špo
rákov, domového odpadu, 
konárov a pod. Veríme, že s 
tichým súhlasom náčelníka 
stanice. Prosíme, aby sí 
vedenie stanice vycestovalo 
do Marcheggu resp. 
Schloshoffu a odtíar sa 
pozrelo na našu Mč - nebyf 
našej terajšej peknej zelene. 
mali by sme obraz nečistoty 
a neporiadku ako na dlaní. 

V zmysle platných 
predpisov o nakladaní s 
odpadom, poriadkom pre Mč 

a mym1 VZN trváme na 
oboznámení sa cestou miest
neho kontrolóra a Ms polície 
s výsledkami šetrenia a 
výškou pokút. Samozrejme, 
že priestor treba okamžite 
rekultivovaf a zatrávníf. 

Podobne sa nám pomaly, 
ale iste. vytvára čierna 
skládka priamo v obci, medzí 
cintorínom a sídliskom Kostol
né. Po stavenisku GIBu ostal 
neporiadok. panely. neupra
vený terén a z tohoto sa 
vytvára smetisko s odpadom 
z bytov, a _všetkého nepo
trebného. Skoda len, že 
DENOVA o 50 m dalej denne 
upratuje a zametá ulice. 
udržuje poriadok. Podobne o 
malých i väčších skládkach 
môžeme hovoríf na sídliskách 
Podhorské medzi Pod 
lipovým i v lese. Na skale, 
Pod zdolincom, ale i na Grbe 

pri železnici (vraj Denova 
opraví plot!l. 

Pretože obzretie späf 
neprinieslo uspokojenie obča
nov. žiadame miestneho kon
trolóra o urýchlenú nápravu. 
vyrúbenie pokút a zdôvo
dnenie prečo nepotrestal 
vodičov, ktorí parkujú na 
peších komunikáciách v 
celom sídlisku HRADIŠTNA. 
Prečo nezastavil zo svojej 
moci skládky na Tehelni a 
železničnej stanici. Ako vy
rieši neporiadok pri cintoríne, 
ako rieši podnety občanov na 
udržiavanie poriadku v Mč a 
medziľudských vzfahov. V 
mene občanov. Trváme na 
písomnom vyjadrení sa v 
Devexe. resp. na vývesných 
tabuliach v obcí. 

Z podnetov občanov spra
coval 

F. Granec 
poslanec mesta 

Odpoved na časf listu p. 
Františka Granca poslanca 
mestského zastupitefstva, týkajú
ceho sa skládky odpadu v závode 
ZST, a.s. DNV 
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listu p. poslanca v časti 
dotýkajúcej sa skládky v závode 
ONV som nadobudol dojem. že asi 
sa vzájomne nachádzame v 
rôznych časopriestoroch. Pán 
poslanec sa totiž nevedel 
skontaktovaf ani so mnou ani s 
ostatnými členmi vedenia závodu 
a pritom sme tu každý pracovný 
deň a často aj v sobotu a nedelu. 
Zároveň máme k dispozicii viac 
menej fungujúci vynález p. Bella, 
ktorým sa dá nadviaza(, pripadne 
dohodnúf kontakt s ludmi, o 
ktorých máme záujem. Určite by 
sme pánovi poslancovi podali 
potrebné informácie a predišli tak 
tvrdeniam. ktoré sú obsiahnuté v 
uvedenom liste. Tolko na úvod. 

V ďalšom by som sa chcel 
vyjadrif k tvrdeniam p. poslanca o 
škodlivosti odpadov a technickom 
nezabezpečeni skládky. 

- Prevádzkovanie skládky sa 
riadi prevádzkovým poriadkom. 
ktorý povoluje zavážaf do objektu 
vyfaženej jamy hliniska len dva 
druhy odpadu: 

1. Stavebná suf a ostatný 
stavebný odpad. kód odpadu 
31409 

2. Výkopová zemina nekonta
minovaná, kód odpadu 31411 podla 
katalógu kategorizácie odpadov. 

- Dovoz uvedených druhov 
odpadu sa zabezpečuje po 
komunikácii mimo územia mestskej 
časti ONV. 

Vjazd na skládku sa 
uskutočňuje cez rampu vrátnice 
závodu, kde je prvá kontrola 
dovezeného odpadu a zároveň 
vykonaný záznam o dovozcovi a 
množstve. V prípade nevyhovu
júceho odpadu nie sú vozidlá do 
objektu vpustené. 

Priamo na skládke 
zabezpečuje zhŕňanie a zhutňo
vanie buldozér a zároveň buldo
zerista vykonáva následnú 
kontrolu dovezeného odpadu. 

- Závod zabezpečuje čistenie 
a polievanie komunikácie ako aj 
polievanie samotnej skládky. 

Každá organizácia 
vykonávajúca zavážku do objektu 
nášho vyfaženého hliniska je na 
uvedené skutočnosti upozornená 
a zmluvne zaviazaná ich 
dodržiavaf. 

V neposlednom rade chcem 
povedaf, že náš závod v 
uvedenom objekte vykonáva 
naďalej svoju hlavnú hospodársku 
činnost fažbu a úpravu 
tehliarskej suroviny, ·takže dovoz 
a uskladnenie škodlivých odpadov 

l\vntr-vh5r-a 
1. Skládka na tehelni je 

jediná skládka. ktorá je 
kontrolovaná. Príjazd do tejto 
skládky je cez bránu závodu. 
?iadosf o .le_galizáciu skládky 
Je na ObU ZP IV. V prípade, 
že by sa táto skládka 
uzavrela. spôsobilo by to 
rozširovanie dalších nelegál
nych skládok na našom 
území. Ved aj teraz likviduje 
ostatné nelegálne skládky 
DENOVA na základe uzatvo
renej zmluvy s Tehelňou. 

2. Dve divoké skládky pri 
trati boli odstránené v 
uloženom termíne, čo som 

hy hni~ v n$::.trnm rn,ľ\t\rA 
starosthvosfou o 
zamestnancov tehelne a 
záujmami ako občanov 
Novej Vsi. Takáto verejná 
je najlepšou zárukou dodržiav . 
uvedeného prevádzkova·n'a 
poriadku. V súčasnej dobe zá~ho 
zabezpečuje výstavbu Pevné Od 
betónového nepriehfadného pi hto 
t . t . o u esn.e . pn . ces neJ komunikácii 
veduceJ k zavodu, ktorý zamed . 
vstup nepovolaným osobám Zl 
kl 'dk t · · · na s a u, vy varan1u divých sklá 

doch a zároveň oddelí skládku Od 
bytovej zóny. 

Nakolko po zrušeni HZ 
dočasnom užívaní pozemku med~ 
OL<;>. š.p. a z.sr. a.s. zostala 
povmnosf prev1esf rekultiváciu 
vyfaženého priestoru hliniska na 
a.s. ZST je zavážanie uvede~Ými 
druhmi odpadu vyžadujúcimi 
skládku 1. stavebnej triedy a jej 
následná rekultivácia najlepším 
riešením pre občanov ONV ako aj 
zamestnancov závodu. 

Pretože celú genézu tohto 
vyfaženého priestoru hliniska až 
po súčasnosf, v ktorej a.s. ZST 
vypracováva a dáva na schválenie 
projekt riadnej skládky odpadu 
podla najnovšej legislatívy v 
oblasti nakladania s odpadmi, je 
fažké vtesnaf do jedného 
príspevku resp. stanoviska, 
prikladám Vám. vážená redakcia, 
fotokópie materiálov z koreš
pondencie medzi a.s ZST a OO 
ŽP. ktoré Vám ešte viac priblížia 
uvedenú problematiku a naše 
postoje. 

Každá aj najvyspelejšia spo
ločnost je producentom odpadu. 
úroveň nakladania s ním však 
závisi od vyspelosti ekologického 
myslenia a vytvorených práv-nych 
noriem v danej spoločnosti. 

V každom prípade je to vec 
nás všetkých, vec verejná. Z toho 
dôvodu v tejto otázke spolupra
cujeme od začiatku s MÚ DNV,pri 
hfadaní najefektívnejšieho rieše
nia. 

Zároveň chcem vyslovif 
presvedčenie, že sa nám v tomto 
príspevku podarilo vyvrátif obvi
nenia z vytvárania nekontrolo
vanej, zdraviu škodlivej a tech
nicky nezabezpečenej skládky v 
našom závode. ale naopak dúfam. 
že sa nám podarí využitím našej 
skládky v spolupráci s MÚ ONV 
zlikvidovaf divoké skládky v okolí 
DNV. 

Ing. Vladimír Kvassay 
riaditel závodu 

osobne skontroloval so zás
tupcami železnice 2.4. 1993. 
Ide o skládky pri podjazde 
pod trafou na Marcheg a 
skládka pod Padychom. km 
42 900. 

Za účasti zástupcu sta
rostu p. Moravca. riaditefa 
Denovy p. Durčeka a 
miestneho kontrolóra p. Tótha 
bola vykonaná obhliadka 
zameraná na skládky " 
ochrannom pásme železnice 
dňa 18.6.1993. 

Pri obhliadke bolí 
skládky odpadu: 

(Pokračovanie na 11. strane} 
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na CHarkovskej 

Skládka za kolajnicami 
staničnej budove 

Skládka pod Padychom, 
42 900 

železnicou za~neme 
správne koname. ~ 

správneho konama 
movaf občanov 

íctvom Devexu. 
sa týka opravy plotu 

Grbe. tak te~to bol 
~~ravený pracovníkmi Denovy 

v máji 1993 a priestor pri 
plote vyčistený. Pri kontrole v 
júni 1993 bolo však zistené. 
že plot je opäf poškodený a 
nečistoty prevažne domového 
odpadu sú tam navezené 
opäf. Mestská polícia bola na 
túto skutočnost viackrát 
upozorňovaná. ale vzhfadom. 
že tento odpad je tam vy
nášaný prevažne v nesko
rých večerných hodinách, k 
zisteniu znečísfovatera by 
mohli prispíef obyvatelia tejto 
lokality. 
3. Skládka priamo v obcí 

Železnice 
Skutočnost, ktorú ste opísali 

vo štvrtom odstavci Vášho listu. 
je naozaj pravdivá. Je bolestné sa 
pozeraf na túto "katastrofu". So 
všetkou vážnosfou a úc.tou k Vám 
a k všetkým obyvatelom Devín
skej Novej Vsi však prehlasujem. 
že nikdy sa nestalo aby vedenie 
stanice dalo súhlas k uskladňo
vaniu spomenutého odpadu. Je 
Práve opačná pravda. že sme 
velakrát odmietli všetkých. ktorí 
Prejavili záujem o spomenuté 
Uskladnenie. Ak už k spomenutej 
skutočnosti prišlo, tak prišlo 
naozaj, ako sa hovori "na čierno". 
Skládka ie v priestore. ktorý nie 

Pod priamou kontrolou pre-
pracovníkov, vizuálne 

vzorrate!ná. nie je možné iden
Prípadného previnilca ak 

tak stalo počas pracovnej 
Predpokladám. že k takýmto 

prichádza počas dní 
pokoja, ked kontrola 

Pracoviska vlastne ne-

raz zdôrazňujem. že zo 
železničnej stanice 

nikdy k porušeniu Vami 
".'"'JPOkla'r!"~ obvineniu, ked 

s tichým sú-

medzi cintorínom a sídliskom 
Kostolné bola odstránená 
pracovníkmi Denovy v júni 
1993 a stavenisko po GIBE 
bolo po odovzdaní stavby 
GIB-om očistené od nepo
riadku a terén bol upravneý v 
júli 1993. 
4. Parkovanie kamiónov v 
obcí sme riešili a stále 
riešime. Počet nákladných 
vozidiel v obcí značne pokle
sol a napr. len v priebehu 
posledných dvoch týždňov 
boli uložené organizáciám, 
ktorých nákladné vozidlá v 

mestskej časti parkovali, 
pokuty vo výške 151 tisíc Sk. 
O vyčíslenie výšky pokút, 
uložených majítefom vozidiel 
parkujúcích na ulici Hradištná, 
požiadam velítefa mestskej 
polície a v ďalšom čísle 
Devexu prínesíem kompletnú 
správu o svojej činností v 
prvom polroku 1993. 

Ing. Štefan Tóth 
miestny kontrolór 

hlasom náčelníka stanice". 
Nakofko funkcia "náčelník sta
nice" je prežitkom bývalého re
žimu zdôrazňujem, že pán pred
nosta železničnej stanice Devin
ska Nová Ves by sa nikdy 
neponížil k tomu, aby takýto 
opísaný prípad odsúhlasil. 

Pán prednosta je t.č. na 
dovolenke a vzhladom k závaž
nosti danej skutočnosti mi nedá 
svedomie, aby som na vašu výzvu 
neodpovedal v termíne do 
15.VII.1993, t.j. do uzávierky 
posledného čísla "DEVEX" - pred 
prázdninami. 

Narodil som sa na Slovinci. 
Nikdy by som nestrpel, ak by som 
toho bol svedkom. že mi (alebo 
nám) niekto robí neporiadok "v 
rajóne". Preto mám za to. že 
troška viny majú aj najbližši 
obyvatelia vyššie spomenutej 
lokality, ktorí na vzniklé neduhy 
neupozorňujú kompetenných. 
že moje vyjadrenie je naozaj 
pravdivé to dokazuje moje 
prehlásenie, že som sa tu narodil, 
bol vychovaný k úcte a láske k 
blížnemu a rodnej zemi. 

štefan Martanovič 
dopr.námestnik žst. Dev. Nová Ves 
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Skládky komunálneho od
padu 

Divoké skládky, vytvárané 
niektorými našími nedícíplí
novanýmí občanmi, ktorí sí 
poodhlasovalí svoje smetné 
nádoby sú dňom 1.8.1993 
legislatívne doriešené. Zo 
zákona za odpady je zodpo
vedná obec, v našom prípade 
hlavné mesto Bratislava. Na 
poslednom mestskom zastupí
tefstve bolo uznesením č, 462 
schválené Všeobecne záväz
né nariadenie hlavného mesta 
Bratislavy o nakladaní s 
"umu1uih1y11a ull!Jcu.Juou 111:1 
území hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré nadobudne 
platnosf dňom 1. augusta 
1993. V zmysle 2 uvedeného 
nariadenia je každý vlastník 
(správca) domu povinn 
ý najmä: 
"al vhodne umíestníf potreb
ný počet zberných nádob pre 
všetkých užívateľov v pries
tore, ktorý musí vyhovovaf 
hygienickým, estetickým a 
protípožíarnym podmienkam a 
byf prístupný pri nakladaní, 
vyprázdňovaní a odvoze 
komunálneho odpadu, 
bi udržíavaf čistotu v pries
tore umiestnenia zberných 
nádob. 
cl zabezpečit' prostredníc
tvom oprávnenej osoby 
odvoz a zneškodnenie 
komunálneho odpadu raz 
za dva týždne, a v prípade 
preplnenia zberných nádob 
aj častejšie, 
dl preukáza{ pracovníkom 
mestskej polície a povereným 
pracovníkom Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
na ich výzvu spôsob nakla
dania s komunálnym odpa
dom." 

Upozorňujeme, že t. č. 
oprávnenou osobou na 
odvoz komunálneho odpadu 
je Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s Bratislava. Ba
zová ul. 6. prostredníctvom 
ktorej je každý občan Brati
slavy povinný zabezpeči{ 
likvidáciu komunálneho odpa
du. 

Náš útvar architekta za
bezpečuje výzvy všetkým 
občanom. ktorí sí neplnia 
povinností v zmysle predmet
ného nariadenia a následne 
kontrolu zabezpečí mestská 
polícia. 

Podrobne problematiku 
komunálneho odpadu, ako ju 
plánuje ríešif Združenie 
mestských častí DNV. Devín, 
Karlova Ves a Dúbravka 
uvedieme v samostatnom 

článku - "'Separovaný zber 
jediná alternatíva naklada
nia s komunálnym odpa
dom".(na str. 13) 

Vstupné informácie o 
činnosti združenia pre 
separovaný zber sme uviedli 
v niektorých predchádzajú
cích číslach DEVEXU. 

Divoké skládky verkoroz
merové. 

Na zabránenie divokých 
skládok vefkorozmerového 
odpadu. ktoré máme hlavne v 
okrajových častiach katastra, 
Jt: llt:vyiiiiUlllt:O IJULII:OUIICÍ 

pomoc občanov. spoločenská 
kontrola. Musíme si uvedomí(. 
že pri likvidácií divokej 
skládky ide o spoločné penia
ze občanov našej mestskej 
častí. 

Žiadame nahlásíf "previnil
ca" na Miestny úrad <tel. 777 
250), alebo Miestnu políciu 
<tel. 779 815). 

Kontrolným orgánom sa 
podarí neporíadneho autodo
pravcu prichyti{ pri čine 
ojedinele. 

Postihnutej právnickej 
osobe. starosta uloží pokutu 
do výšky 200.000.- Sk, 
fyzickú osobu rieši priestup
kový referát Obvodného úra
du štátnej správy v zmysle 
zákona o priestupkoch. 

Skládka v tehelni Devínska 
Nová Ves. 

Po níekofkoročných útra
pách sa podarilo orgánom 
našej mestskej častí zlík
vídovaf tlak mesta na 
umiestnenie skládky škváry a 
popolčeka zo spafovne 
Bratislava do vyfaženej jamy 
pri Tehelní. V rámci koncepcie 
rozvoja Mč DNV je jama 
určená na stavebný odpad. 
Po rekultivácii sa priestran
stvo plánuje využíf na 
skleníkové hospodárstvo. 

Neuspokojivý stav na 
skládke mestská časf riešila 
opakovane správnymi kona
niami voči Tehelní. Zíadala: 

zabezpečit legalizáciu 
skládky stavebného odpadu -
kompetentný stavebný úrad -
Obvodný úrad žp Ba IV., 
- zabezpečíf dôslednú kon
trolu pri zavážaní priestoru, 
- vybudovaf bariérové oplo
tenie zo strany obytnej zóny 
v termíne do konca júla 1993 
pod pokutou 100.000.- Sk. 

útvar arch. Mč DNV. -
Ing. A. Krížová 

Nemôžeme sa zamýšfaf nad návodmi. Na to sú odborníci. 
Sme radí, ak môžeme pomôcf, upozorníf na problém, 
informova( o postupoch riešení, o likvidácii problémov. To 
posledné by sme najradšej. Budeme maf tú možnosf? 

redakcia 



Je skoré popoludnie a sl
niečko hreje. 
"Soňka. Petra," zavolala 
som pri bránke synovho domu 
na vnučky. Vybehli s malým 
plecniakom a v zápätí aj 
nevesta, so svetríkmi v 
rukách: "Tu máte. ak by bolo 
chladno" podáva ich 
najmladšej. "To vari netreba. 
veď nebudeme do tmy" -
odvetila som a odchádzame. 

Prešli sme Grbou poza 
cintorín a ulicou Pod lipovým 
stúpame popod horu Kobylu. 

"Aha, babka," ukazuje 
staršia, "tu býva moJ 
spolužiak Martin." Dom je 
nový, priestranný, s červenou 
strechou. Na okrasnom kríku 
pred ním spieva drozd a z 
hory sa zrazu ozvala 
kukučka. Celkom hore pre
chádzame malinčím smerom 
na Pieskovec, alebo ako ho 
voláme my po našom. na 
Ravnycu. Bolo tu vofakedy 
staré slovanské pohrebisko a 
pamiatkové múzeum v Bra
tislave má stadiar množstvo 
vykopávok, rôznych džbánov 
a predmetov z dávnych čias. 
Je o tom aj vefká kniha 
známych archeológov pod 
názvom: Devínska Nová Ves. 

No ale my prechádzame 
ďalej a celkom navrchu si 
sadáme na skalnatý 

výčnelok, odkiaf vidím dedinu 
ako na dlani. Dievčatká 
otvorili chlebník a vytiahli po 
jablku. "Vari ste už hladné?" -
opýtala som sa ich a oni, že 
nie, ale iba tak. Mamka ich 
vystrojila ako na týždeň. 

·Aha. babka, pozri," - drgá 
do mňa odrazu mladšia a 
ukazuje na pieskovú stenu 
pod nami. Je tam množstvo 
vyhfbených dierok. "Tam 
bývajú lastovičky - brehule" -
presviedča ma a veru je to 
tak, neúnavne vletujú neustále 
dnu a von a znovu sa vracajú 
s muškou v zobáčiku. Spod 
nôh nám vybehla jašterička. 
schovala sa v kroví a tu zase 
ticho bzučí nádherný čmeliak. 
No. pohoda ... 

"Pozrite tam," - ukazuje 

staršia smerom dolu. Nad 
kopcom zvaným Glavica, 
krúži vefký dravec. "To je 
kaňa, sliedi hraboše." 
poúčam ich. "A či deti viete, 
ako ten vrch tam vznikol?" -
pýtam sa a čakám. "Nanosili 
ho za tureckého vpádu vojaci 

na svojho vodcu, keď padol." 
povedala školáčka, 

"rozprával mi dedo Janko," -
dodala. posmutnela. Spomien
ka na deda ju vždy zarmúti, 
pretože tento ich cestou do 
v1mce všeličomu priúčal. 

Oboznamoval ich s prírodou a 
vštepoval im chránif ju a 
zvefaďovaf. 

"No a hoci dal každý jeho 
vojak iba jednu čiapku zeme 
na miesto, kde leží, vznikol 
tento vrch a podra toho 
vidíme kofko vojakov mal." -
dodávam. Tu prešla popri nás 
pani s dievčatkom, čo malo v 
rukách kyticu kvetov a tzv. 
vlasov. všetko chránených. 
"Natrháme si aj my?" 
opytuje sa mladšia. ale ja 

odvraciam ich pozornosf 
pokynom k odchodu a 
stáčame sa na chodníček 
pred nami. 

·Ale babka. veď ja viem, že 
sa to nesmie," - utvrdzuje 
moje rozhodnutie staršia - "aj 
pani učitefka nám povedala." 
"No ty aj tak všetko vieš. 
netreba ti ani zakazova(" -
postrapatila som jej hlávku a 
myslím na dedka, čo tak 
rozumel defom a prírode. 

Tak sme zišli k prvému 
domu, čo stojí najvyššie v 
dedine - na Skale. tak to tu 
volajú. Belie sa doďaleka. 
Vynovený, opravený, až 
radosf pozrief naň. Obohnaný 
je novým plotom a za ním 
vefký biely pes. slovenský 
čuvač. Len tak dolieha a 
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breše, sotva sme sa priblížili. 
V tom z dverí vychádza jeho 
pani, Balažkovie Fanka. 

"Kde sa ty tu berieš" -
oslovuje ma a chce otvorif 
bránku, volajúc ma dnu. "Nie, 
nie, išla som len tuto na 
prechádzku s defmi" - uka
zujem a s nedôverou poku
kujem na psa. 

"No. ale aspon na malú 
kávu." - namieta a zaháňa 
brecháča: "No, Ringo, do 
búdy, už." 

"Ale veď ty bývaš dolu" -
vyzvedám - "a tu máte vari 
chalupu?" "No vieš, ako sa to 
vezme," - smeje sa - "dali 
sme to do poriadku a teraz tu 
bývajú mladí," otvorila 
bránku dokorán a fahá ma 
dnu. "Ďakujem, veď hádam 
inokedy, chcem ísf ešte k 
Milke a o chvílu sa zvečerí, 
ale tak nabudúce." - sfubujem 
jej a schádzam s defmi dolu 
Slovincom - tak sa táto časf 
dediny volá. 

Poniže, na lavičke pred 
domom sedí zase môj 
bratranec lvečko. Tak ho 
volajú všetci v dedine, bol 
vorakedy poštárom. "Vitaj, 
moja, oslovil ma naradostený" 
a robí mi hned miesto na 
lavičke, aby som si sadla. A 
veru na chvíru si aj oddýchla. 
"čo teba priviedlo na náš 
koniec, už som fa tak dávno 
nevidel" - hovorí s úsmevom 
a volá na ženu: "Martinka. 
nože pod sem. pozri. kto ma 
prišiel pokukaf." A ukazuje mi 
nohy; spuchnuté ako vankúše. 
"To som si vyslúžil za tie roky 
na pošte" - hovorí a zostal 
smutný. 

"No to je dosf, že si 
pozrief rodinu" - karhá 
jeho žena. čo mcu.z•t.··-· 
vyšla. "Ale. veď vieš • 
ukazujem na deti. "No ~ed: 
prikyvuje a . cloniac si o~j 
rukou pozera na príchodz' 
- bt--k " IU zenu s a oz om. Odkiafž 
odkiar. teta lia" - opytuje se, 
"Ale to z vinohrad a" - hovoa: 
t • • 'l n a - a sem napa ená." "A to 
na koho a preč," - vyzved . 
prvá dialektom. a 

"Ná išla sem, že Pre 
krumple," - zastala starenka. 
"Nále z tých už hromadu 
vykopané. A šecko len ty 
najkrajší. Ale nechaj, šak iá 
vím" pohrozila paličkou 
smerom hore, "to druhý nebyl 
jak Lubert." - zaiskrÍ 
pohfadom a pokývala hlavou. 
"Prez deň si to po Skalí 
prehlídne a večér potom ide 
na hotové" - dušuje sa: "Ale 
šak nechaj, já si ho tam 
volakedy vystrihnem. ale ked 
ho prichycím," - hrozí zase 
hore - "potom bjeda mu!" A 
lvečko, že rád takéto, ešte 
prilieva: "No veru.len mu 
dajte" - žmurkal, štuchnúc ma 
lakfom odboku. A starenka 
šomrúc, pokyvuje hlavou a 
pobrala sa preč. 

A ja zasa dolu. lebo už 
naozaj bolo načase. Slnko sa 
nížilo, a ešte nakrátko sme 
zašli k mojej sestre. Aj tam 
sme sa na tetke zasmiali a 
potom už naozaj schádzame 
popri Morave. Plné dojmov a 
zážitkov z pekného slneč
ného dňa. 

Gizela Mlynárová 

I I / 

ilEVINSRE RIBEZJ:OVE 
Konečne nastal ten dlho 

očakávaný deň. Deň našej 
stužkovej slávnosti. Bála som sa, 
ako to vypáli, veď nie sme 
ktovieako dobrý kolektív. No 
nakoniec to dopadlo dobre, azda 
aj 'vďaka tomu, že mnohí 
spolužiaci boli pričinením 
devínskeho ríbezfového vína v 
povznesenej nálade. Teda za 
vydarenú stužkovú vďačíme 
tmavočervenej tekutine príjemnej 
chuti a vône, ako povedal 
spolužiak Mišo ... 

Pri pohrade na rad vypitých 
fliaš ma zrazu napadla velmi 
logická otázka Ako sa 
Devínčania dostali k ríbezliam? 
Veď pre celé okolie je typický 
vinič! Je to hanba, že mi táto 
základná informácia unikla, hoci 
Devín mám takmer pod nosom. 
Moja česf mi nedala. a tak som sa 
pustila do štúdia historických 
materiálov. Tu je výsledok mojej 

VÍNO 
práce: 

Vinič hroznorodý k nám 
priniesli Rimania. V 1. až 4. storočí 
nášho letopočtu mali na Devíne 
opevnenú vojenskú stanicu. Tak 
sa tunajšie obyvatelstvo dostalo 
do styku s vyspelou rímskou 
kultúrou a, samozrejme, aj s 
vínom. Slnečné svahy Karpát 
azda pripomenuli vojakom ich 
vzdialenú vlasf a chceli si ju 
nejakým spôsobom sprítomnif. 
Podarilo sa im to práve viničom. 
Nielen vďaka výhodným prírodný~ 
podmienkam. ale aj kvoh 
obyvatelstvu, ktoré prejavovalo 
kladný vzfah k tomuto rastlinnému 
druhu. 

Táto náklonnosf sa prenášala 
z pokolenia na pokolenie. Určit~ 
len málokto si nechal ujsf takU 

(Pokračovanie na 13. strane} 

(Ookončeneie z 12. strany) 

• nu spoločenskú udalosf ako 
kras . k černé posedente v rčme... No 
ve storočie znamenalo koniec 
16• idylickej doby. Prečo? Práve 

to . že to bolo nešfastné 16. 
preroČie - boje proti Turkom, 
sto . . k . • . 'bozenllke nepo OJe a pov!'~<Anta. 

~tak chlapi neleniví: schytili kosu, 
'dly a šup ho do boJa. 

Vl Až teraz ich ženy pochopili, čo 
. chlapská robota. Vinič si totiž 
J~žaduje vefkú starostlivost Je 
v amozrejmé. že žiadna žena 
s ebude na tol ko hlúpa, aby celý 
~eií strávila vo vinici. a nestačila 
reto obriadi( domácnost a 

~akŕmif haldné krky! A tak sa 
zrodila myšlienka vyhodif vinič a 
miesto neho nasadif ríbezle, ktoré 
si nevyžadujú tolko starostlivosti. 

Tento nápad medzi 
oevínčankami našiel priaznivú 
odozvu. a keď muži prišli z vojny 
domov. pochopili, čo znamená 
ženská logika - vinič zmizol a boli 
tu ríbezle. Skúste si predstavil 
duševné rozpoloženie úbohých 
Devínčanov! Určite to bol pre nich 
velký úder! Nuž, ale čo mohli 
robif? Zmierili sa s tým a dobre 
urobili. Lebo v 17. storočí devínske 
ribezlové víno dosiahlo v rámci 
Uhorska vysokú úroveň. Všetky 
generacte milovníkov vínka 
spomínali Devín len v dobrom! 

Devínske víno v prvej polovici 

18. storočia spomína aj Matej Bel 
vo svojej Historicko-zemepisnej 
vedomosti o novom Uhorsku. 
Spomína, ale už nie celkom v 
dobrom slova zmysle. Vraj 
Devínčanom stúpla pýcha do 
hlavy a začali uprednostňoval 
množstvo pred akosfou. Zrejme 
táto kritika zapôsobila, lebo 
Devínčania sa vrátili k starým 
dobrým spôsobom. a devínsky 
"ribizlák" opäf získal dobré meno. 

A ako je to teraz? Zistite si 
sami. V miestnej krčme vám za 
mierny poplatok predajú zopár 
deci. A ak máte na to, tak aj 
zopár litrov. Potom môžete v 
prírode popíjaf, veď dobré víno sa 
vypije aj bez viechy, ako vraveli 
stari Rimania. 

No nebola by som rada, keby 
vznikol dojem, že vás nahováram 
na alkohol. Veď viete. že s 
nadmerným pitím sú spojené 
určité nepríjemné následky... Ale 
nekazme si s tým teraz náladu. 
Všetko je dobré, pokia! to človek 
robí s mierou. Však aj apoštol 
Pavol písal Timotejovi: "Nepi už 
len samú vodu, ale užívaj aj trochu 
vína pre žalúdok a časté 

choroby." Tak teda - nech nám 
víno slúži vždy len a len NA 
ZDRAVIE!!! 

HP 

Separ()vaný zbe.-
SEPAROVANÝ ZBER - jediná alternatíva 

nakladania s komunálnym odpadom 
Všetci vieme, že naše 

životné prostredie, vlastne 
celá zem nie je na tom 
zdravotne dobre. Skodlivých 
vplyvov je privera. často sme 
bezmocní ako urobif niečo 
konkrétne pre zlepšenie sta
vu a ozdravenie životného 
prostredia. Aby sme prírode 
menej škodili a pre zdravší 
život možnosti máme. Je síce 
jednorazová, ale moze sa 
stat · súčasfou nášho života. 
Je ňou správne riešenie 
Problému - ODPAD. 

Odpad v našom ponímaní 
P~odukuje každý živý orga
nt~mus. Človek však produ
kuJe: odpad, ktorý príroda 
n!!vre "strávif" (sklo, plasty 
~!-> a ktorý často ohrozuje 
Zlvot na zemi. 

Odpad, ktorý produkujeme, 
~a n~zýva komunálny odpad. 

1.atchadza sa v ňom množstvo 
a o~: ktoré možno ďalej 
Vyuz•f a nie je potrebné ich 
VU~_If llu l:;IJI:dUVIlt:, Cl 111:1 
Skladku. Napriek tomu sa 
~n~s v zmiešanom stave od
c á~a a sparuje v nevyhovujú
ú eč! ksp~rovni so škodlivými 

rn amr na ovzdušie i na 

Voyzbdušie a životné prostredie 
o ec. 

r Aj Vaša mestská časf sa 
Ozhodla riešif tento prblém 

iným pokrokovým spôsobom, 
Nazýva sa SEPAROVANÝ 
ZBER. Jednotlivé zložky od
padu sa zbierajú oddelene a 
následne sa využívajú v 
spracovaterskom priemysle, 
Mestské časti Bratislavy, 
Karlova Ves, D.N.Ves, Devín a 
Dúbravka založili Združenie, 
ktorého cierom je pripravit 
zavedenie separovaného zbe
ru na svojom území, s 
perspektívou rozšírenia na 
celé mesto. Už od nového 
školského roka začíname so 
separovaným zberom v Z$. 
Deti budú v škole získavaf 
základné návyky a časf 
odpadov budú sami 
spracovávaf a využívaf pri 
prácach na šk. pozemku. 

Mestské časti založia spo
ločný podnik obchodnú 
spoločnost pre nakladanie s 
komunálnym odpadom. Jeho 
súčasfou bude aj prevádzko
vanie separovaného zberu a 
GaiSie SIUZDY V ODiaSU 
ochrany životného prostredia. 
So separovaným zberom za
čneme začiatkom budúceho 
roka. najskôr vo vybraných 
lokalitách. 

Poplatky za zneškodňo
vanie odpadu boli nedávno 
zvýšéné a v budúcnosti 
možno očakávaf ďalšie 

13 

O plávajúcaj užovka 
Bola. žila rodina užoviek na 

brehu rieky Moravy. Nedaleko 
sa vypínal Devínsky hrad. ale 
o tom užovky nič nevedeli. Ich 
svet hol malý, ale :7ili 
spokojne, netúžili poznaf viac. 
Iba jediná z nich bola vermi 
zvedavá. Lákala ju rieka a 
vermi rada plávala. Preto jej 
dali meno Vodomilka. Lenže 
jej nestačila rieka, ale chcela 
vedief. čo je za ňou, na 
druhom brehu. Mamička ju 
stále napomínala. aby netúžila 
za svetom za riekou. že tam 
číha verké nebezpečenstvo. 
Hovorila jej: "Prechádza sa 
tam človek, náš najväčší 
nepriater a vodí so sebou 
strašné zviera, psa. Pes 
šteká, má hrozné zuby a nás, 
hadov. nenávidí, aj ked my 
nikomu neubližujeme." 

Vodomilka namietala: "Ale 
ved aj tu. blízko nás často 
stojí človek, do vody niečo 
hádže a nám dáva pokoj - nie 
je zlý." - "To je rybár. odvetila 
mamička. Chytá ryby. Je 
smiešny, lebo si myslí, že ich 
chytí na ten špagát čo hádže 
do vody. A preto tu tak dlho 
stojí a stojí. Ale to sa mu len 

zvyšovanie. Je viacero dôvo
dov. Stále prísnejšia legisla
tíva kladie rastúce nároky na 
technickú úroveň skládok 
(izolovanie skládky proti prie
sakom do podzemných vôd>... 
Okrem toho dôležitú úlohu 
hrá aj ekonomika spoločnosti, 
ktorá zváža a spafuje odpad. 
Sparovňa ani skládka 
nevyhovujú súčasným požia
davkám a bude potrebné 
investovaf verké prostriedky 
na výstavbu a modernizáciu 
týchto zariadení. Ako sa 
može občan bránif ďalším 
prudkým nárastom poplatkov. 
Jediná alternatíva je, začaf o 
odpade rozmýšľaf už pri 
nákupe a zapojif sa do 
systému separovaného zberu. 
Takto sa zníži množstvo 
škváry a popolčeka. ktoré sa 
vozí na skládku, Spoločnost. 
ktoru založia mestské časti. 
bude presadzova( diferenco
vaný prístup k producentom 
odpadu. Obyvatelia, ktorí 
budú spolupracova( a budú 
spomínaným spôsobom "pra
covaf" s odpadom, zaplatia 
menej ako ostatní. Naj
dôležitejšie však bude to, ako 
tento system pnJmete vy, 
vážení občania. Veríme, že 
účasf v ňom vám umožní 
naplnif vašu snahu po 
konkrétnom čine, prospešnom 
životnému prostrediu. 

Ing. Ivan GROM,Július ROSA 

pracovníci Združenia 

zriedkakedy podarí. My vieme 
chytaf ryby overa lepšie aj 
bez špagáta. Nuž, nemusíme 
sa ho báf. lebo nás si 
nevšíma. A nemá so sebou 
psa." 

Vodomilka však bola zve
davá práve na toho psa. 
Chcela ho vidief. Aspoň 
trochu, aspoň zďaleka. Prosila 
mamičku, aby jej dovolila 
pláva( do polovice rieky, že 
potom sa hneď vráti. ked 
bude počuf toho psa. A vtedy 
sa mamička rozhodla poroz
práva( jej smutnú príhodu, čo 
sa udiala asi pred dvomi 
rokmi. 

"Počúvaj ma, dcérka. Tvoj 
starý otec bol tiež taký 
zvedavý ako ty. Prepláva! raz 
cez rieku, vyliezol na druhý 
breh a vtedy sa stala tá 
strašná vec. Zjavil sa tam 
človek v zelených šatách. Pri 
sebe mal psa. Pes zavrčal a 
začal štekaf. Chyf ho, chyf 
ho! Kričal človek. Pes sa 
vrhol na tvojho deduška a 
spolu s tým človekom ho 
zabili." ·Ako to vres. 
mama?" - pýtala sa Vodo
milka. - "Veď ty si tam 
nebola!" "Bola som dcérka 
moja. Ked sa môj otecko, 
teda tvoj dedko nevrátil ani 
na druhý deň, išla som ho 
hfadaf. Počuli sme až sem 
štekot psa a krik človeka. Na 
druhý deň som sa odvážila 
preplávaf rieku. Len čo som 
vyliezla na breh, zbadala som 
roztrhané a dobité telo môjho 
otecka. Naokolo boli stopy 
človeka a psa. Odvtedy sa 
nikto z nás neopovážil 
preplávaf rieku.· 

Dlho o tom premýšfala 
malá Vodomilka. Ale JeJ 
zvedavosf bola väčšia ako 
poslušnosf. Jedného dňa, ked 
mamička išla navštívif 
susedku, odhodlala sa k 
odvážnemu činu. Zošuchla sa 
do vody a plávala. Bolo to 
krásne. Hlavička nad vodou, 
štíhle tielko sa vyplnilo pod 
vodou. Netrvalo dlho a bola 
na druhom brehu. Opatrne 
vyliezla a obzerala sa na 
všetky strany. Nikde nikoho. 
Vtáčiky spievali v korunách 
stromov, rieka Morava tíško 
plynula. Preskúmala Vodomil
ka breh široko daleko, ale 
človeka so psom nevidela. 
Všimla si, že zmizli aj sUpy s 
ostnatými drôtmi? Asi nie, 
lebo také veci užovky 
nevnímajú. Vrátila sa naspäf a 
oznamovala mamičke: "Mama 
UŽ niet zlých rudí SO psami, 
nemusíme sa báf!" Viete deti, 
kedy sa to stalo? Iste viete. 
Pred dvoma rokmi. čo 
myslíte, nemusia sa už naozaj 
užovky báf zlých rudí? 

mt 



histórie 
pre mladfch a zvedavých 
(pokračovanie z minulého 
číslaJ 

Sme kdesi okolo roku 
1000 pred našim letopočtom. 
V Bratislave sa objavil 
bronzový meč, ktorý vraj 
ktosi priniesol až z Mykén 
(viď. Homérl. Ale naši boháči 
neboli ten formát, ako ich 
kolegovia v Babylóne a v 
Egypte. Pre tú trošku zlata, 
jantáru a bronzu nebolo treba 
robif vefké dobyvačné 
výpravy. Z rodín vznikali rody, 
z rodov kmene, z kmeňov 
zväzy a z nich možno mini 
ríše. Ale iba mini ríše. ktoré 
nemali silu sa ubránif cudzím 
agresorom. 

My ~A rlnA~ ~nA71mA 

tento svet pochopif z nálezov 
kostier, kostričiek, keramic
kých črepov, obsahu hrobov a 
zachovaných stôp po zem
ných prácach. Z takých 
poznatkov si skladáme 
mozaiku žitia fudí, ktorí tu boli 
pred tromi tisícmi rokmi. 
Nachádzame už na vyme
novaných fudských sídliskách 
stopy o príchode doby 
železnej. 

Ale o tom až nabudúce. 
pretože pán redaktor mi 
dovolil napísal iba 45 
riadkov ... 

Z histórie pre mladých a 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadá) 
04 - Služby (ponúka, hfadá) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti (kúpa, 

predaj) 
07- Rozličné 

O Predám dva kožušinové 
fusaky z pravej barančiny. 

Tel.: 775 321 <večer> 
O Predám rôzne málo nosené 
pánske šatstvo na vysokú 
postavu 

Tel.: 775 321 <večer> 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 239 
527, 220 005. 

O Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. Tel.: 

071777 095. 

O TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 983. 
8 Opravujeme chladničky, 

mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

zvedavých 
predsa pokračovanie bez 
prerušenia 

Priznám sa, že častokrát 
mám pri našich rozprávaniach 
výčitky svedomia. Trápi ma, 
že som málo konkrétny, že 
nemôžem písaf o všetkom. čo 
mám na srdci. Ale udalosti v 
poslednom tisícročí pred 
našim letopočtom sa rútili 
tempom, že náš DEVEX na 
ich zachytenie a popis 
priestorovo nestačí. Ale my 
chceme iba vzbudif vašu 
zvedavos{, prebudif zdravý 
lokálpatriotizmus a vedomie o 
tom, že v Devínskej Novej Vsi 
a okolí žije už po tisícročia 
rozumný človek a že na to 
máme dôkazy. 

Tak ako všetko v tých 
časoch. aj doba železná k 
nám preniká postupne. Až s 
príchodom Keltov v polovici 
tisícročia sa tunajš1 svet 
začína výrazne menif. Odkiar 
k nám prišli, nevedia doposiaf 
presne ani naši historici, ale 
bolo to určite z juhu. A 
možno, že z lstrosu po lsteri 
až na našu lstrijskú ulicu. 
Keby pán Eisner žil, ten by 
mohol rozprávaf! So svojimi 
priatefmi "vykopal" Keltov v 
Devínskej i Lamačskej bráne, 
v Stupave. v Devínskom 
Jazere a u nás dokonca dve 
osady. A čo všetko sa po 
nich našlo v Bratislave! Až 
pôjdete autobusom do mesta, 
pozerajte sa von. Všade 
okolo trás žili Kelti spolu s 

8 Vymením 3-izbový štátny byt v 
ONV za dva byty. Dohoda možná. 

Tel.: 071778 475 
Po-Pia od 15 - 18.30 hod. 
8 Kúpim menší byt. 

Tel.: 778 714 
8 Vymením družstevnú 
dvojgarsónku na Pečnianskej ulici 
za dvojizbový byt v ONV -
dohoda. 

Tel.: 843 785 po 20.00 hod. 

li Predám záhradu v DNV. 
Tel.: 07/230 533 

li Ponúkam do prenájmu 
vinohrad so záhradou nad 
Devínskou Novou Vsou v 
lokalite Glavica. K dispozícii 
je voda, pivnica. dielňa. 
murovaná chatka s 
možnosfou prístupu autom. 

Tel.: 612 18 po 21.00 hod. 

li Predám ošípanú 
Tel.: 779 763 
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rudom, ktorý si podmanili a s 
ním splynuli. Pripomeňme si. 
čo sa dialo v tých časoch v 
Grécku. 

Peržania prehrali bitky pri 
Marathone aj u Salamíny a 
rozlúčili sa so snom ovládnuf 
Európu. A Gréci bojovali, 
liečili, tvorili, filozofovali a 
hrali. Povedzme si iba 
niekofko mien z rokov 500 až 
200: Sofokles. Feidas, So
krates. Hippokrates, Platón, 
Alexander Macedónsky, Aris
toteles, Diogénes, Euklides. 
Archimedes. Co meno. to 
pojem! 

A keď rukou rímskeho 
vojaka zomiera Archimedes. 
začína sa zabíjanie fudí vo 
vefkom aj u nás. Darmo sa 
Kelti na svojich oppidách 
bránili, tlak Dákov, Sarmatov, 
Germanov a Rimanov bol 
príliš vefký. Veritelia si prišli 
pre svoje dlžoby a bolo čo 
brat Keltská ríša nebola 
chudobná. A nakoniec tu ako 
mocipáni ostali dvaja dávni 
súperi o nadvládu nad 
strednou Európou - Germáni 
a Rimania. Ze ich spolu
nažívanie okolo Limes 
Romanum nebolo jednoduché. 
svedčia archeologické nálezy. 
Devín šiel zrejme z rúčky do 
rúčky, v Stupave mali Rimania 
pevnosf, v Dúbravke si strá
žili Lamačskú bránu, po 
Germánoch nachádzame sto
PY aj u nás, v Devínskom 
Jazere a v Zohore. Nene
chajme bez povšimnutia, ako 

~~-
Katalóg obchodOv :'~~~ln5R~ 
Nov~ Vsi v...OOOV v prvom štvrťroku 
1993 sa rozchvtal. VznikQjú nové 
predqjne. v prvom vYdani chVba väčšia 
poruka remesiel. f"udia sa teda p.;.t:Qjú. 

pánsky 109,
dostanete v DEVEXe 

po-pia: 
a.oo - to.oo 14.00 - 18.00 

so: 
a.oo - 11.oo 

s~ . mená ~ýchto fudskyc 
s1dhsk_ y naš~ch rozprávaniac~ 
opaku]u. StoJa tu už dávno 
dávno a prežíval v nich ~ 
dávny fud z kamenných aJ 
bronzových čias. a 

Predstavme si my rud· 
Č • "h . la asu ozonove o. aké gén 
putujú ~ našej k_rvi. A to ešt~ 
nemenu]eme Hunov. Avarov 
Fra'}kov, . l!hrov, Turkov: 
hus1tov, Jezuitov. sovietov a 
čo ja viem kde koho! Ale 
netr~pme preto naše duše a 
p~znm_e sa ~ez Moravu. 
Panov1a Klest1i, Vranick~ 
Laci_na, Cáp._ Ku~ačka, Blechá 
ba 1 nebohy pan Krajský si 
určite niekedy s úsmevom 
zameditovali, ktorý hriešny 
slovanský pradedo ich splodil. 
Jeden z menovaných pánov 
sa pri tom úprimne chichoce 
Darmo. človekom sa človek 
rodí, ale osobnosfou sa stáva 
Vráfme sa z trochu humor~ 
ného exkurzu na počiatok 
nášho letopočtu. Vojnové 
napätie predsa len povolilo a 
Rimania prekročili Dunaj. 
Dokazuje to pán Eisner 
nálezom kôpky rímskych a 
keltských mincí na Devíne. A 
Carnuntum. hlavné mesto 
rímskej Panónie, je len 
niekofko kilometrov proti 
prúdu Dunaja. Ide tadiaf do 
Devínskej Novej Vsi slávna 
Jantárová cesta? Ano, či nie? 
Ale o tom až nabudúce. 

š. Šilhán 

kedY bude d"alšie vvdanie. 
Uz.ávierka druhého vYdania bude 30. 
októbra toho roku a na pultoch bude 
katalóg ngjneskôr 30. novembra 1993. 
T<lm. ktor<:m chVba prvé vc,>danie 
niekol"ko kusov - zdarma dostan.J ešte v 
Oevexe na Novovesk~ ulid člslo 14 !za 
poštou). r 

OVOCIE - ZELENINA 

l. Bukovčana 4 
(z dvora) 

Pondelok - Piatok: 
Sobota: 

Nedeľa: 

14.00-
8.00-

13.00-
15.00-

21.00 
12.00 
21.00 
21.00 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika, teraristika 
• Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
• Chovaterské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

• RYBÁRSKE POTREBY 

A 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.00_18.00 

so: g_oo_12.oo 

~778 475 
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I~ZE~CIA 

1 znak= 0,70 Sk 
1/4 strana = 989 Sk 
1 strana = 3900Sk 

1/8 strany= 495 Sk 
1/2 strana = 1970Sk 
1 cm2 = 8 Sk 

Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
zravy pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 % 
pri celoročnej objednávke- 20 % 

Ak ponúkate. alebo hradáte detské oblečenie. 
hračky. veci pre deti využite naše bezplatné 
služby. 

DEVínsky EXpres 
841 07 Bratislava. Kalištná 9, 

DEVEX - Novoselská 14 z dvora <za poštou). 

po-pia: 8.00 
- 10.00 14.30 

- 18?0 

so: 8.oo - 11.00 

Tel.-fax: 775 275 

DEVEX 
Novoveská 14 z 

dvora (nad poštou) 

ponúka 

tričká bavlna 47, 

podkolienky 14, 

punčocháče l~ 

obaly na videokazety 

20, 

zdravotné šlapky 

rámiky na obrázky 

filmy farebné a 

čiernobiele 

100, 

exkluzívne POHÁRE 
z dymového skla a 
perleťového skla 
Brigita a Diana 

dostanete v DEVEXe 

po-pia: 8.00 - 10.00 
14.30 - 17.30 

sobota: 8.00 - 11.00 



eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

"Tak aká bola dovolenka. 
dievča?" pýta sa matka 
dcéry. 
"Bezvadná. Jano so mnou 
vždy ráno vyšiel na more a 
späf som musela doplávaf." 
- A aaleKo s1 p1ava1aT· 
"Ušlo to. len mi vždy vefmi 
dlho trvalo. než som sa 
vypárala z toho zašitého 
vreca.· 

ÁNO, ,OVIDAL SOM .VYI'tut•, ALl DO 
UM'ŕVADLA. 

• 
Dve naše turistky v Grécku si 
chceli opálif tie najchúlosti
vejšie miesta, ale sa hanbia. 
Potom na to prídu. Skoro 
ráno vyjdú na pláž a zahrabú 
sa celé do piesku. len oné A 
miesta nechajú nezakryté. Za 
chvífu okolo nich prechádzajú B 
ich manželia a jeden zvolá: C 
- Vidíš to? K vôli tomuto som 
sa ja blbec ženil a tu to D 
rastie bežne pri vode!" 

• . E 
- Ty si naozaj inakšia ako 
ostatné dievky ! F 
- Aké sú ostatné ? 
-Pekné! G 

• 
Pán doktor, potrebujem H 

potvrdenie, že nemôžem 
pracovaf. l 
- A čo vám chýba ? 
- No predsa to potvrdenie. J 

K 

Objednávací lístok 

CENTRUM: 
6KOLA LAZ:Af'\I:T~KA .:l 

PRI DVOCH LEVOCH 
"8' 837100 

-AKCI-A 
6 týždňový kurz- 2970,- Sk 

rýchlokurzy od 3670,- Sk 
kondičná jazda 120,- Sk 

• 
Naši politici začali jasaf, že 
ceny a kriminalita sa ustálili. 
Ja som z toho kôň. Nevidia 
na akej vysokej úrovni? 

• 

Vodorovne: 
A. Trieda - zabaf do plienky -
výbojný turecký sultán XIV. 
storočia. - B. Nuž - rozvratníci -

l 2 3 4 5 6 7 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

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

Adresa: ......... . 

Dátum: 

Na konci roka vylo~eme troch predpatitefov o za~ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

-a es-a 
s~e wzdelanci 

1. Ako sa volal autor Dobro
družstiev Toma Sawyera? 
2. čo sa meria pod fa . Beau
fortovej stupnice? 
3. V akom stavebnom slohu 
je postavený milánsky dóm? 
4. Ako sa volal indický politik 
a filozof Mahatma? 
5. Ktorí dvaja horolezci 
zdolali najvyšší vrchol sveta? 
6. Ktorí archeológ identifiko
val miesto. kde sa nachádza 
Trója? 
7. Ako sa volá japonský spô
sob aranžovania kvetín v 
nádobách? 
8. Vymenujte aspoň dva 

čuv. - C. Osobné zámeno -
ozdobná keramika - SPZ Žiliny. 
- D. Nádoba na kúpanie -
vytláčate mlieko z vemena -
národ po nemecky. - E. Linaj -
topánka - starší prvohorný 
útvar. - F. Anglická spojka - útok 

8 9 10 ll 1213 14 

···· ·· ··································-······ 

štvrtročné pre~latné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatitea 

Využite možnos( faxoval: 775 275 

umelé jazyky? 
9. Ktorá európska hora ie 
najvyššia? 
10. čo je menhir? 
11. Kedy bola založená OSN? 
12. Kde má hlavné sídio 
OSN? 
1::t Ktnr.Ŕ rt:>/' nA "'""'t"' m<\ 

najväčšiu slovnú zásobu? 
14. Aké je vlastné meno 
spisovatera Stendhala? 
15. V ktorom roku objavil 
Kolumbus Ameriku? 

.16. Kto bol posledným ruskýrn 
cisárom? 
17. Osobné vozy jednej 
značky sa nazývajú kráfov
ským šperkom. Ktoré? 
18. Nobelova cene sa udefuje 
od r.1901 v 5 oblastiach. v 
r.1969 k nim pribudla šiesta. 

- organická zlúčenina - hlas 
vrany. žaby. - G. Kysličníková 
vrstva pri tavení kovov • 
turecký vrch tvrdý po 
nemecky. - H. Dlh - španielske 
mesto -program (zastaraleJ. - 1. 
Patriace Aronovi - meter dlhá. -
J. Zasnúbenie - chytila - siatie. -
K. Asanačný podnik - ženské 
meno - húdla. 

Zvisle: 
1. Začiatok tajničky. - 2. 
Sibírska rieka - záujem. - 3. 
Cudzie ženské meno - opera J. 
Foersta. - 4. Prítok Volgy -
francúzsky kritik. - 5. Rumunské 
mesto - značka pretlaku -
budhistická hrobka. - 6. Kôň 
hnedej farby prvá časf 
zložených slov s významom tlak 
- vojenský oddiel. - 7. Pás na 
krku psa - stromoradie. - 8. 
Dávate povely - mužské meno. -
9. flovitý nerast - egyptská 
bohyňa vojny - dievčenské 
meno. - 10. Cudzie mužské 
meno <Mikuláš) - boxerský úder 
- staroegyptský otec bohov. -
11. Ukonal - strach. hrôza. - 12. 
Udrel. buchol - podnik vo 
Vysokom Mýte. - 13. Tadžické 
mesto - uhovoril. - 14. Koniec 
tajničky. 

Pomôcky: 
3. Debora. - 9. Anat. - A. 

Murad. 

d 
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DEVínsky 
EXpre 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

37.~38. týždeň 

&Ji\ ... a teraz m6š šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
čitatelia 

Dovolenky i prázdni
ny máme za sebou. 
Noviny ·srubujú fažkú 
jeseň. nuž načerpaných 
síl nám bude treba. Vraj 
treba vydržaf. Radcov. 
ktorí vedia ako. je dosf. 
Väčšina tvrdí, že vedia. 
kde sú. či robíme chyby. 
Mnohí z nich žijú. 
Skúsení zahraniční pod
nikatelia vstupujú na náš 
trh. mnohí sondujú, 
mapujú, hradajú... A 
získavajú prehrad. Ne
ľutujú prostriedky. Bý
valý kolega získava 
prehrad o pohybe istého 
druhu sortimentu na 
našom trhu. Napohrad 
jednoduchá práca. Cho

dí z obchodu do 
obchodu a zaznamenáva 
si. NaŠi obchodníci... sa 
vraj ešte učia. Len ako a 
ako dlho. 

Náš časopis. zatiar 
bez okázalých osláv, 
Vstupuje do tretieho roku 
služieb čitaterom. Infor
muje, poskytuje priestor. 
Tvrdé ekonomické pod
lllienky ohrozujú jeho 
ďalšie účinkovanie. Ne
lostáva nám iné. len 
hfadaf riešenia. 

Váš vydavater 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

3.9.1993 Ročník: 111. Číslo: 17. 

• Co proti krádežiam • Autobus č. 61 • 
V súkromnej ambulancii • Nový seriál • 
Rosica v Taliansku • Šport 

Cena: 2,50 Sk 

llľadáme 
k()lp ()rtér()V 

Hfadáme stálych kolporté
rov dvojtýždenníka Devínsky 
Expres najmä z ulíc: S. 
Králika, J. Smreka, l. Bukov
čana, J. Poničana a z Kolónie. 
Ide o predaj časopisu De
vínsky Expr9s v každý druhý 
piatok - každý párny týždeň 
- vhodné pre žiakov a štu
dentov od 12 rokov. Každý 
kolportér dostane odmenu, za 
každý predaný časopis 0,50 
Sk. 

Prosíme rodičov, aby 
informovali svoje deti a po 
rozhodnutí takto využit vofný 
čas pred víkendom a zarobif 
si niekofko koruniek na 
drobné výdavky, aby ich 
prihlásili v obchode a služby 
DEVEX. Novoveská 14 - z 
dvora <nad poštou> -
- po-pia: 8.00 - 10.00 

14.00 - 18.30 
sobota: 8 .00 - 11.00 
alebo telefonicky na čísle . 
775 275. 

r 

Naše otázky miestnemu úradu v DNV 
1. Aké opatrenia prijíma 
radnica proti zvýšenému 
počtu krádeží v DNY? 

2. V štátnych bytoch na 
sídlisku Stred vymieňajú v 
komunálnych bytoch okná. 
Počuli sme, že okná budú 
vymieňaf aj v 
družstevných bytoch 
.vd'aka podpore MÚ DNY. Je 
to pravda? 

Odpovede prednostu: 

OTAZKA č. 1 

- Miestne zastupitefstvo Mč 
Dev. Nová Ves na svojich 
zasadnutiach pravidelne vy
hodnocuje činnost stanice 
mestskej polície v Mč DNV. 
pričom pripomienky občanov 
k bezpečnostnej situácii 
predkladajú poslanci MZ 
priamo velitefovi tejto stanice. 

- Veliter stanice mestskej 
polície pravidelne týždenne 
informuje starostu MČ o 
vykonaných zásahoch oddielu 

a o situácii ll Mč. 

- Z predložených analýz o 
situácii vo všetkých 
mestských častiach vyplýva. 
že podfa počtu zásahov a ich 
výskytov je situácia v Mč 
DNV jedna z najlepších. 

- Zvýšenie výskytu počtu 
krádeží súvisí i so zvýšením 
tohto výskytu v rámci celej 
SR, kde v porovnaní s 
rovnakým obdobím minulého 
roka vzrástol počet vlámaní 
·cca o 40 %. 

Dňa 31.8.1993 bude 
rokovanie starostov 
mestských častí so všetkými 
zložkami polície za účasti 

primátora Hlavného mesta 
Slovenskej republiky k bez
pečnostnej situácii. O 
výsledkoch tohto rokovania 
budú čitatelia informovaní. 

OTAZKA č. 2: 
NEPRAVDIVA INFORMACIA. 

Výmena okien na sídlisku 

STRED bola plánovaná a 
finančné krytie zabezpečo
vala MČ z tohto dôvodu, že 
ide o komunálne byty v 
správe mestskej časti. 

Výmena okien v družstev
ných bytoch je záležitosfou 
ich vlastníkov. teda SBD. 

Ing. V. MRAZ 

čo nezoberú zlodeji zostane 
majitefom. 
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e doporučila architektke mest
skej časti komplexné 
riešenie priestranstva a 
spojnice námestia 6. apríla 
- ul. Na hriadkach. Zároveň 
jej uložila predložif projekčné 
riešenie priestoru za cinto
rínom. Na najbližšie zasadnutie 
miestnej rady má pripravit aj 
návrhy ponúk riešenia infor
mačného systému v Devín
skej. 

• doporučila využif CO kryt 
pre verejnoprospešné účely. 

Možno očakávaf vypísanie 
verejnej súfaže na využitie 
objektu. 

e uložila miestnemu kontroló
rovi začaf správne konanie s 
porušovatefmi všeobecne zá
väzného nariadenia o čistote na 
Novoveskej ulici. 

Starosta MC DNV požiadal 
primátora Hlavného mesta 
Slovenskej republiky o pre
hodnotenie možnosti za
chádzania autobusovej lin
ky č. 61 do lokality Na 
hriadkach. 

Uvedenou problematikou sa 
MC zaoberala viackrát. pri
čom komisia dopravy, obcho
du a služieb MZ <miestneho 
zastupiterstval mestskej časti 
Devínska Nová Ves dopo
ručila požiadaf dopravný 

Od 18. mája funguje 
v zdravotnom stredisku 

na lstrijskej ulici <vedra 
pošty) súkromná zubná 
ambulancia. Manželia Vaše
kovi sa rozhodli otvorif 
súkromnú prax. Co to v 
dnešných zložitých pod
mienkach znamená, netreba 
osobitne rozoberaf. Po 

Dnešná návšteva 

podnik o prehodnotenie mož
nosti zachádzania predmetnej 
linky do uvedenej lokality. 
Vyjadrenie primátora Hlav
ného mesta Slovenskej repu
bliky: 

Vážený pán starosta, 

k Vášmu listu zo dňa 
19.7.1993 (č.j. 83/93) vo veci 
vedenia autobusovej linky č. 
61 do lokality Na hriadkach 
uvádzam nasledovné. 

inému, alebo k vám? 
- Štátne zdravotnícke zaria
denia trpia nedostatkom 
finančných prostriedkov. čo 
sa odráža v kvalite služieb. 
My sme kúpili kvalitnú 
súpravu, materiál aj 
nadštandardný zabezpečíme 
podfa želania zákazníka. 
Cakacie doby sa nedajú 
porovnaf. V krátkom termíne 
dokážeme daf pacientovi do 

e prerokovala platobné a 
dodatočné platobné výmery k 
dani z nehnutefností pre rok 
1993. 

V súkromnej ambulancii 

e schválila uvol"nenie finan
čného príspevku pre diagnos
tické centrum Homeopatia -
Meditera vo výške 10 316,- Sk. 

e doporučila starostovi mest
skej časti uchádzaf sa o pri
vatizované zdravotnícke zaria
denia na území DNV pre 
mestskú časf. 

vm 

ti Územie okolia rieky Moravy 
patrí medzi chránené oblasti. 
Množstvo plechoviek, fliaš, 
odpadkov však nesvedčí. že 

ročných peripetiách s 
vybavovaním, s riadnou 
dlžobou, ale s novou zubnou 
súpravou, rontgenologickým 
prístrojom a vyvolávačkou 
rtg snímok a predsavzatiami 
presadif sa a presvedčif 
začínajú. 

Poskytujú ošetrenia pre deti 
i dospelých od tých 
najjednoduchších až po 
náročné. 
MUDr. Jána Vašeka sme 
zastihli v ordinácii koncom 
augusta. 

ti Aký dôvod má človek 
pri rozhodovaní či k 

by toto územie ktosi chránil. 
Návštevníci sú nedisciplinova
ní, ochranára nestretnete, 
kontrola ... ? Neviem, či stačí 

MEDZINÁRODNÝ 
KULTÚRNO - ŠPORTOVÝ DEŇ 

DNV- VARAŽDIN (Chorvátsko) 
v Nedefu S.septembra 1993 

na štadióne a v Kultúrnej záhrade v DNV 

Program: 
o 15.30 hod. Futbalový zápas na štadióne 

LOKOMOTÍVA DNV 
-Nogometni klub OBREŽ zo Sv. Ilija 

o 18.hod. Kultúrny program v Kultúrnej záhrade 
Kulturno umjetničko družstvo železničara 
Varaždin a vystúpenie jeho súôorov 
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poriadku kompletný chrup, 
mostík napríklad aj do 
týždňa. Súkromný lekár má 
inú motiváciu. Je tu väčší 
predpoklad serióznosti. Kaž
dý pacient je vlastne 
reklamou ... 

ti Za každý úkon však 
zaplatí. 

Systém zdravotného 
poistenia je nedokonalý. Nie 
je stanovené napríklad, čo je 
štandardné a čo nadštan
dardné ošetrenie, spôsob 
preplácania ... , pravidlá hry sú 
nejasné. Náklady vložené do 

spoliehaf sa na kuitúrnosf 
návštevníkov. 
ti Na úbočí Devínskej Kobyly 
je na tabufke s nápisom 
Štátna prírodná rezervácia 
odkmasnutá väčšia časf 
štátneho znaku Slovenskej 
republiky. Co dodaf? 
ti Aj náučné chodníky 
dokazujú, že nielen kultúrni 
rudia navštevujú našu prírodu. 
To množstvo odpadkov 
svedčí o niečom inom. 
e V týchto dňoch začína 
priaf hubárom. Aj tohtoročné 
otravy hubami varujú. Ak nie 
sme stopercentne istí, či 

V Devínskej sú už tri 
Večierky, a tak niekedy 
moze dôjsf k omylu v 
otváracích a zatváracích 
hodinách. 

Pracovníci oddelenia 
prejednali túto op 
nanesenú požiadavku s 
lením dopravy Dopravn 
podniku Bratislava. V ro 
projekte DPB na rok 1994 
počíta s tým, že linka č. 
bude vedená cez lokalitu 
hriadkach. Táto Vaša 
davka nadväzuje však 
schválenie spomínaného 
ného projektu. 

súkromnej praxe boli 
vysoké, ponúkame služby 
nad bežnú úroveň. 
pravidlá národnej poisfovne 
nebudú jasné, uzatvára{ 
zmluvu je predčasné. 
Dovtedy každé · ošetrenie 
poskytujeme podfa sadzob
níka úkonov vydaného Slo
venskou komorou zubných 
lekárov i Ministerstvom 
zdravotníctva SR. Ceny sú 
však orientačné a nič nám 
nebráni ich zvýšif alebo 
znížif. 

4D Serióznosf, spofahli
vosf, kvalita sú atribúty, 
ktoré ponúka vaša ambu
lancia. 

- K nám prichádza pacient. 
ktorý vie, čo chce. Vie, čo 
potrebuje, čo mu môžeme 
poskytnút Zaplatí, ale má 
záruky. Detaily sa dozvie pri 
návšteve našej ordinácie. 
Kde a kedy sa dočíta v 
inzeráte uverejnenom v 
tomto čísle vášho časopisu. 

nájdená huba je jedlá, radšej 
sa poraďme, alebo ju nechaj
me v lese. 

Na ul. M. Marečka - pod 
terasou majú otvorené v 
týždni od 10.00 do 22.00 
hod., na ul. P. Horova od 
6.30 do 20.00 hod. a na ul. 
l. Bukovčana od 14.00 do 
21.00 hod. 

ali 
spievala v Taliansku 

enie z predchá-
dzajúceho čísla.) 

skladbe jedál - odlišn~j 
V šeJ· kuchyne - nechy-

na d"č . kopa šalátu s !ra 1 ny~ 
. . m olejom am čerstve 

piiVO~~ "ablká. hrušky, poma
ovog'e. ~le i pohárik fahkého 
ran ~ceho vínka a množstvo 
dornaanitých koláčov. . ror poludní sme za sp ne-

d~ Patra Petra od!šli z tejto 
vo inkY samozreJme, po 
d~~očnÝch kfukatých serpen
n_a ch do "vedfajších" dedi-
11!lk_ v Montemitr? sme . s.~ 
nie ··rni pesničkami vystup1h 
svOJI námestíčku a družne 
na · · t x debatovali v m1es nom e -
P~ese. neobiš_li. sme ani .. san 
~elíce. Vraca)uc s_a. spaf v 
podvečerných hodmach tra
sou cez Montefal_con~, 
obdivovali sme neuve!1te_fny 
vir-var: množ~t~o P?uhčnyc~ 
stánkov, hlas1ta pnslovečn~ 
vrava, spev, h~dba . ~ 
občerstvenie. . N_B:šl šofer.' 
naozaj preJavili vefku 
zručnosf, keď idúc s takýmto 
kolosom úzkymi uličkami, 
šfastlivo nenabrali niektorý 

zo stánkov: stačilo maf v 
autobuse otvorené okno a 
človek by bez problémov 
dočiahol na grilované kura. 
pečienku, či inú dobrotu alebo 
tovar. 

Po večeri v rodinách nás 
čakalo vystúpenie s pre nás 
nezvyklým, až prekvapujúcim 
začiatkom programu o 21.00 
hod. Diváci sa však začali 
schádzaf až po tomto čase. 
Improvizované javisko bolo 
Postavené za chrbátom kos
tolíka na miestnom námestíč
ku, klesajúcom z mierneho 
k?Pčeka, takže poskytovalo 
:VYborný rozhfad na tamojší 
Večerný život. Ohúrila nás 
svetelná výzdoba celého ná
mestia; bez nadsádzky bo
hatšia, ako naša bratislavská 
Predvianočná. Námestie, 
hemži~ce sa dospelými ruďmi, 
a~e a1. defmi i v buginách -
Posob1lo ako vefké hfadisko. 
kde fudia postávajúc sledovali 
Program, potom sa družne 
:c:a~ávali debatujúc a roz
Chadzali sa vlastne až okolo 
~~lnoci. Ci s defmil. Konča 
ľmest1a premáva! ako 

a rakcia vláčik voziaci 
Prevažne drobizg, tiež do 

hodín. 

Na nasledujúci deň nás 
autobus zaviezol do už 
spomínaného rekreačného 
mesta Pescara, kde sme mali 
tiež vystúpenie a stretli sme 
sa tam s niektorými členmi 
súboru TOMA-TOMA. Samot
né mestečko, zdobené 
olivami, oleandrami, mandľov
níkmi, palmami, poskytovalo 
príjemnú rekreačnú atmos
féru. Dobre nám padla 
prechádzka po jeho pekne 
upravených uliciach, kde sa 
už vilky a hotely pripravovali 
na nastávajúcu rekreačnú 
sezónu, ale i na rozteplenom 
jemnúčkom piesku na 
morskom pobreží, ba i 
ovlaženie aspoň nôh vlnkami 
mora. Po tamojšej slávnosti, 
končiacej vystúpením mažo
retiek, sme znovu odcestovali 
do Acquaviva. Tu oslavy 
sviatkov pokračovali znova 
do neskorých nočných hodín 
a program vyvrcholil vystú
pením skupín a speváčok 
pop-muzík, ktoré by sa bez 
rozpakov mohli prezentovaf i 
napríklad v bratislavskom 
Istropolise. 

Všetky spomínané akcie, 

poriadané pri príleži~ost! 
miestnych sviatkov, vyvolavah 
u nás údiv a obdiv nad tým, 
ako mozu takéto malé 
dedinky zorganizoval tak 
bohatý program, ale najmä 
družne, azda všetci, sa doňho 
zapojif a vlastnou spontán
nosfou vytvorit sviatočné a 
slávnostné chvíle, že sa na 
ne dlho nezabúda. Iste máme 
z tohto krátkeho pobytu 
zidealizovaná predstavy, ale 
v takomto spoločenskom, ale 
najmä kamarátskom spôsobe 
života ich nemôžeme ani 
zďaleka napodobni!. 

Z nášho príjemného 
trojdňo-vého pobytu v 
Acquaviva sa boli s nami 
rozlúčif niekofkí jeho občania 
na čele s Patrom Petrom. 

Z úprimných sŕdc sme im 
za tieto milé stretnutia po
ďakovali a rozlúčili sa s 
dobrými pocitmi. že 
vzdialenost nemôže byf 
prekážkou tomu, aby ~i rudi~ 
rozumeli a "Všetci fudm boh 
bratia". 

(pokračovanie v nasledu
júcom čísle) 
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Dnes začíname uverejňovať na pokračovanie príbeh od autorky 
Michaely Hutirovej 

"Áno 
mám' uplakanú tvár plnú 
tvojich zbytkov ... . 
Nežne, s malým poc1tom 
viny, 
po hladkom, vŕzgajúcom 
tele. 
čo sa mračíš ako uplakané 
ráno? 
Si náruživo zmyselná 
a stále nemáš dosť! 
Ty beštia!" 

Zbytočne som trápil jej 
dušu hlúpymi otázkami. Viem, 
priznávam si _chybu, !le~olo to 
ani na úrovm, nepreJaVil som 
sa zvlášť chápajúci a 
inteligentný. Keď sa to tak 

sl 

vezme náš vzťah sa zakladal 
na sex'e. So žiadnou inou som 
nezažil to, čo s ňou. V posteli 
sa nevedela ovládať, občas sa 
stávala krutou, kým nedosiah
la, čo chcela. 

V skutočnosti žila vo 
svojom sentimentálnom syete. 
Realitu nenávidela a reahstov 
sa hrozila. Netušil som, prečo 
si vybrala práve mňa. So 
smiechom tvrdievala, že mám 
najkrajšie pohlavie na svete. 
Zbožňovala moje dlhé prsty. 
Mával som v nich kŕče, ale 
prosby na ňu neplatili. Poto~ 
som fajčil a dusil JU 
nikotínom. Svoje monológy 
som považoval za zvlášť 
originálne a filozofické. Dával 
som pozor na jej odpovede a 
pri každej menej duchaplnej 
vete som jej strpčoval život 
uzávermi o jej intelekte. 

Bola velmi pekná a velmi 
dobrá a ja som bol blázon. 
Oháňal som sa svojimi argu
mentmi a predpovedal jej 
budúcnosť v kruhu intelek
tuálov. Cítil som sa na koni, 
ako jej pán, ako niečo viac. 
Bol som tupý a cynický, teraz 
už viem. Lenže ona sa viac 
nevráti. Ja blázon som si 
neuvedomoval, aká je naozaj. 
Mal som vedieť, že považuje 
za zbytočné presviedčať ma o 
pravosti svojej duše, ,o 
správnosti myšlienok. Bol som 
príliš obmedzený na to, aby 
som ju pochopil. 

"Uvedom si 
celok 
svojho bytia 
a ja zatial 
preskočím ti 
ponad hlavu 
a z diaiky 
ti zamávam ... 
Láska povznáša? 
Kdeže - potláča 
A že čo? 

Vrelú hlavu 
do zbytkov 
tvojho skonania ... " 

Myslím, že tvoj intelek!. sa 
rovná činnosti moJho 
konečníka. 
- To vravíš akurát ty? povedal 
som ironicky, chcel som jej 
dať pocítiť, akú mám prevahu 
nad ňou. 
- Pozri, nič si nepochopil. 
Láska a sex sú buď spolu, 
alebo samostatne. U koho sú 
spolu, tak ten dokáže naozaj 
milovať. Pochopila som, že ma 
považuješ len za nejakú 
dementnú osobu, s trochou 
zmyslu pre humor, ale ináč 
vygumovanou hlavou ... bola 
som pre teba len rohožka. A 
teraz si myslíš, že si si už 
dosť vyutieral nohy. Že som 
pre teba stará a ošúchaná ... 
- To si zistila len teraz? U 
mňa je každá len rohožka. 
- Takže je to pravda. 
- Ale zlatko, zas celkom tak 
som to nemyslel. S tebou sa 
milujem z lásky. 
- Z lásky! Z lásky k môjmu 
telu. Je mi jasné, o čo ti ide! 
- Demagógia. 
- Nehraj sa na mudrca! ~eď 
som niečo povedala, mkdy 
som nemala pravdu! Ty si mal 
naporúdzi tie svoje argumenty! 
- Mal som pravdu. 
- Nedaj sa vysmiať. Ide ti len 
o svoje dobro, o moje nie! Na 
mne ti záleží len keď 
rozkročím nohy! Rok si mi 
klamal vláčil si sa po pajzloch 
so šestnástkami! A ja sprostá 
som vysedávala doma a čakala 
na teba! 
- Bol som aj s chalanmi. 
- To mali zrejme priehladné 
telá! Žeby boli neviditefní?! 

"Vzbudzovať pohoršenie 
je lepšie 
ako čakať na lásku 
Tvoju 

Zviazal si ma 
k svojmu stromu 
Nechtiac? 
Veď volať o pomoc 
nepomáha 

Na oheň vodu 
A zasmejem sa posledná ... 
či ťa mám rada? 
Ach, do skorého 
vzbudzovania" 

"Prečo láska 
tak boli? 
Čas mi 
uteká 
a ja len 
čakám 

Na teba, 
na sneh 
ktorý 
dopadne 
a roztopí sa ... " 

(pokračovanie v nasled. čísle) 



Ján Pšenčík 
Nadežda Krajčírová 

Štefan lštvančin 
Beata Fojtti 

lubomír Majerník 
Drahomíra Vávrová 

Miroslav Muškát 
Renata Valentínová 

luboš lšpold 
Ivana Padychová 

Milan Habo 
Olga Sekerová 

70 - roční: 
Anna Vitalošová 
Hermína Krechňáková 
Mária Milošovičová 
Juliana Danihelová 
Emília Brbuchová 
štefan Daráž 
Jozef Ladislav 

75 -roční: 
Mária Gabrišová 

BO -roční: 
Otília Vachálková 
Mária Vlková 
Alžbeta Belaňová 

blahoželáme 

l V klube dôchodcov l 
oslávili v auguste narodeniny: 

Júlia Danihelová 
Štefan Grožaj 
Betka Belešová 
Viera Schreková 
Betka Šimovičová 
Mária Janošová 
Tonča Tollová 

Mária Kozelnická 
Jozef Mikulič 
Alžbeta .lánošová 

Favoriti 
poslední 

V sobotu 28. augusta sa v 
Devínskej uskutočnil ll. ročník 
súfaže požiarnych družstiev 
o pohár starostu DN\1. 

V Devínskej horelo 
· O zabránenie rozšírenia požiaru stohu slamy v poľno

hospodárskom družstve v Devínskej 3.8.1993 sa postarali 
jednotka mestského požiarného zboru · a dobrovoľný 
požiarny zbor z ONV. 

ISTRA CENTRUM. cen-trum pre vo(ný čas. 
lsi"rijská Z-6 

SEPTEMBER 

nede(a 
5 . .9. Sport'ovo-kult"úrnY deň s Varal:dínom 

-18.00 program Z:O.OO veseGc.a 

nede(a 
"1Z.9. Disko-téka 

rok" 
pre de-ti a mládež: "Ví-taj školský 

-15.00-Z:Z:.OO 

s-treda 
"15.9 . Večer s nár.o um. JúGusom Pán-tikom. D. L.aščiakovou. 
Terc.hovskou muzikou a ROSICOU 

VÝSTAVA PACOCH - TOMANOV.( do -1>'.9. 
(malba gra.fika) (objek-tY) 

RedukčnÝ kurz od Z:0.9. - Z:Z:~O. s c.vičením. saunou. 
masál:ami a zauj ímavÝmi prednáškami 3-krát' do f"ýl:dňa 

Vífazom súfaže spomedzi 
10 družstiev sa stalo druž
stvo DNY 111.. na dalších 
miestach skončili Dúbravka a 
Stupava. Stvrté miesto obsa
dili dorastenci z Devínskej a 
posledné favorizované druž
stvo DNV l. 

jd 
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-POLICIA -PAT RA 
Mestské velitelstvo PZ SR 

Bratislava sa obracia na občanov 
so žiadosfou o pomoc pri pátraní 
po: hladanom Jozefovi MORAV
ČÍKOVI, nar. 30.5.1962, bytom 
Bratislava ul. Poničana č. 1. 

Na menovaného vydal Ob
vodný súd Bratislava 4 príkaz na 
zatknutie. 

Hladaný sa v mieste svojho 
trvalého bydliska nezdržiava a 
jeho pobyt nie je známy. 
Navštevuje pohostinské zariadenia 
nižších cenových skupín a môže 
prespával u osôb, s ktorými sa 
náhodne zoznámil. Popis obleče
nia nie je známy. 

Akékolvek poznatky o 
pobyte a pohybe po hladanom 
môžu občania oznámit na najbližší 
policajný útvar. alebo na číslo 

te lefónu 158. 

N eza6uc!nite 
Meniny v nasledujúcich dvo h 
týždňoch oslávia: c 

3.9. - Belo, 4.9. - Rozália 
5.9. - Regina, 6.9. - Alica' 
7.9. - Marianna, 8.9. ~ 
Miriama, 9.9. - Martina 
10.9. - Oleg, 11.9. - Bys~ 
trík, 12.9. - Mária, 13.9. _ 
Ctibor, 14.9. - tudomil 
15.9. - .lolana, 16.9. ~ 
tudmila, 17 .9. - Olympia 

blahoželáme 

Celovečerné 
predstavenia: 
štvrtok, sobota o 19.45 
hod. a v nedelu o 17.15 a o 
19.45 hod. 

4.- 5.9. TANEC V SRDCI 
AUSTR./USA MP12 
č.v. 

Film patrí k takým hitom 
ako "Hriešny tanec" alebo 
"Horúčka sobotňajšej noci". 

9.9. SINGLES 
USA MP12 
č. l. 

Romantická hudobná ko
média. Dej sa odohráva v 
americkom Seatle, kde 
odznejú skladby domácich 
skupín. 

11.- 12.9. NESLUŠNÝ NAVRH 
USA ' MN č. l. 

Bohatý finančník <Robert 
Redford) ponúkne mladému 
manželskému páru závrat
nú sumu za jedinú noc 
lásky s mladomanželkou. 

16.9. 
l. 
Repríza 
paródie. 

HORÚCE 
USA 

známej 

STRELY 
MP t.l. 
filmovej 

Mládežnícke 
predstavenia: 
vždy v sobotu o 17.15 hod. 

4.9. TANEC V SRDCI 
AUSTR./USA č.v. 

11.9. DVOJCATA USA 

Detské predstavenie: 
v nedelu o 15.15 hod. 

5.9. 

12.9. 

šiPOVA RUlENKA 

SLOV. 
BOTA JMÉNEM MELI· 
CHAR CES. . 

POZNÁMKA: č.v. - česká 
verzia č.t. - české titulkY 

Tel.: 775104 

Chorvátsk~ kultúru šírili aj 
cez prázdn•nY 

Od 23. júla do 2~. júla 199~ sa 
detský fol~lorny . subor 
·Grbarčieta" zučastnd 27. Me
dzinárodnej prehliadky folklóru v 
Záhrebe. . . 

Už samotne pozvame na 
festival bolo pre Grbarčieta 
vefkým "prázdninovým prekva
pením". Ale prekvapením, ktoré 
stálo za to! Okrem velkolepého 

2 km sprievodu. ktorého trasa 
viedla cez najznámejšie časti 
hlavného mesta. sme mali 
možnosf vystúpil pred Zágreb
skou televíziou a v ten istý deň 
nahraf aj kazetu s prekrásnymi 
chorvátskymi piesňami. ktoré 
máme v repertoári. 

Zverili sme sa so svojimi 
zážitkami aj nov1narom a 
nechýbali sme ani na prijatí u 
prezidenta a Matici Chorvátskej. 

Naším najväčším prekvape
ním bolo večerné vystúpenie na 
Gradci pod holým nebom s 
vyhliadkou na celý Záhreb. O 
tom. že sme reprezentovali na 
najvyššej úrovni, svedčil 
spontánny potlesk divákov. tiež 
pozvanie na budúci ročník 

Detský folklórny súbor Grbarčieta pri ZŠ I. Bukovčana l 
festivalu. Stretli sme sa so 
súpermi z Maďarska, Oslo. 
Talianska. Rumunska. Nemecka. 
Oaklandu a s množstvom 
chorvátskych súborov a fol
klórnych skupín. 

Boli sme tam jediným 
detským folklórnym súborom 
zastúpeným defmi vo veku od 5 
- 15 rokov a s takou krátkou 
dobou trvania. 

Zážitkov a skúseností sme si 
teda priniesli domov neúrekom. 
Určite budú vždy aj povzbu
dením pre našu ďalšiu prácu. 

A čo v auguste? 
Od 8. - 15. augusta sme mali 

možnosf sa zrekreoval. 
načerpal novej energie a 
dozvedie( sa o histórii 
Chorvátska na týždennom 
pobyte v Kučišdorfskej doline. 

Co to bolo? 
Stretnutie 130-tich chorvát

skych detí z Maďarska a zo 
Slovenska (z Jaroviec. Cunova, 
Chorvátskeho Grobu a z 
Devínskej Novej Vsil. 

Počas týždňa si vedúci 
detských folklórnych súborov 
<DFSl. ale i samotné deti, 
vymenili skúsenosti i adresy. 
Dozvedeli sa o nových tancoch, 
piesňach a mali možnosf 

zdokonalil sa i v chorvátskom 
jazyku za pomoci pani učitelky 
Tonkv zo Záarebu. 

Vďaka patrí najmä tým, ktorí 
nám to umožnili. t.j. 
Chorvátskemu spolku v DNV a 
ochotným rodičom: p. Hanyovej, 
p. Maderovej, p. Krajčírovi, p. 
Hujsevej, p. Dvoranovej. 

To treba vidieť a zažiť. 
Srdečnosť hostiteľov a 
atmosféra festivalu sa 
nedajú opísať. A tie naše 
deťúrence zo súboru? 
Koľko s dojatia sme 
videli na tvárach divákov. 
Aj naše pocity, keď sme 
videli naše deti 
reprezentantov Devínskej -
žať potlesk a vytvárať 
radosť v divákoch a 
poslucháčoch... Môžeme 
byť skutočne na ne hrdí. 

Ani sme sa nenazdali a už sú 
prázdniny za nami. V detskom 
folklórnom súbore "Grbarčieta" 
to boli také "pracovné 
prázdniny" plné zážitkov a 
prekvapení. 
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Veď vedúca súboru Nika
leta Krajčírová dokázala 
za päť rokov vychovať z 
detí neobyčajne života
schopný súbor. Iste i jej 
patrí vďaka a uznanie. 

Všetci sme z festivalu v 
Zágrebe odchádzali plní 
dojmov a krásnych zážit
kov, na ktoré budeme dlho 
spomínať. 

Chcete, aby aj vaše deti rozdávali krásu 
chorvátskeho folklóru a pritom 

sa tešili zážitkom a prekvapeniam ? 
Dávame možnosf všetkým defom 

od 6 - 14 rokov. 

K4!dy? 7. a 9. septembra 1993 <utorok a štvrtok> 
od 16-tej do 18-tej hodiny. 

Kde? V ZS l. Bukovčana 1 

Už sa na Vás tešíme! 

*** šport [iť] šport ~ šport ~ šport rtl šport [«] šport ri! šport ~ šport ťtl *** 

Na 
turnaji mladších 
organizoval TK LOB ONV. sa 
zúčastnilo 43 chlapcov a 23 
dievčat z klubov: TK LOB ONV. 
Slávia STV Bratislava. Slávia 
Právnik Bratislava, Slávia Trnava. 
Lokomotíva Bratislava. Spoje 
Bratislava, Slovan Bratislava, 
šamorín, Tenis Aréna Bratislava. 
Tesla Bratislava. Kúpele Piešfany, 
Matador Bratislava. Calex Zlaté 
Mor~vce. VSl Košice. športmal 
Brat1slava. Matchball Bratislava. 
Tatran Stupava. Klempo Rimavská 
Sob?ta, Tatran Hydrostav 
Bratislava a Danubius Bratislava. 

Vífazi jednotlivych kategórií: 

- Mdvojhra chlapci: HÚDZIK Roman 
- atador Bratislava 
Ň· dvojhra dievčatá: PAULE NOVÁ 

lna - Slávia Právnik Bratislava 
R štvorhra chlapci: . HÚDZIK 
A~mF,I!n - Matador Bratislava 

uLOV Juraj- TK LOB DNY 
Ň·:tvorhra dievčatá: BAROŠOVÁ 
S~Rieta - Slovan Bratislava 
B .USSOVÁ Martina - Slovan 
/ahslava 
J~~kzstvo v štvorhre umocnil náš 
dv ?h ALFOLDY účasfou vo finále 

OJ ry 
Xtsledky našich hráčov: 
AL~gtoy - Trebatický 6:0, 6:0 
ALFtj DY - Čapkovič 3:3, :0 
ALF LDY - Michalko 6:4, 6:0 

. ALF tjLDY - Ondrášek 6:2, 6:1 
KU tjLDY - Húdzik 5:7, 3:6 

RINA- Babiš 7:6, 7:5 

KURINA - Havlík 3:6, 7:5, 
3:6 
JURČÁK- Chrastina 2:6. 2 :6 
PÁNIK - Jančuška 5:7, 2:6 
ZLOCHOVÁ - Valentovičová 0:6, 
0:6 
CHOVANOVÁ - Gogová 0:6, 
0:6 
ALFOLDY. Húdzik šramko, 
Čapkovič 6:1. 6:0 
ALFOLDY. Húdzik - Draškovič. 
Drinka 6:4. 6:1 
ALFOLDY. Húdzik - Sebäk. Csano 
3:6, 6:4, 6:3 
ALFOLDY. Húdzik Zrelák, 
šesták 6:3, 6:1 
KURINA, Cisár - Korman. Levsky 
6:0, 6 :4 
KURINA. Cisár Ondrášek, 
Dvoráček 1:6, 2:6 
JURČÁK. Staňo - Grunert. Barák 
4:6, 2:6 
PÁNIK, Havlík -Ondrášek. 
Dvoráček 1:6, 1:6 
ZLOCHOVÁ, CHovanová 
Svobodová, Garayová 1:6, 2:6 

novú sez6nu 
15.septembra 1993 stret
nutím svojich členov. prípadne 
záujemcov o šach o 16.30 
hod. v priestoroch ISTRA 
CENTRA na lstrijskej ulici č. 
4. Pravidelné tréningy budú 
vždy v stredu a piatok o 
16.30 hod. Na tréningy 
výkonnostných hráčov sa 
podarilo zabezpečil p. 
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SEFCA - bývalého vynikajúce 
hráča publicistu šachovej 

literatúry a špičkového 

111. kolo - štart - DNY 3:1 

STARŠ( DORAST 
ll. kolo - Sväty Jur - DNY 1:1 slovenského trénera. 
111. kolo - Baz - DNY - odložené 

mj MLADŠ(DORAST 
111. kolo - DNY - Trnávka -
odložené 

A . 
l. kolo - Lamač - DNY 0:0 
ll. kolo - VTJ Bratislava - DNY 2:2 
111. kolo - DNY - Trnávka 0:0 

MUli B 
l. kolo - volno 
ll. kolo - Maringues - DNY 3:2 

STARš( liACI A 
Spoje - DNY 0:1 
STARš( liACI B 
Spoje - DNY 3:0 
MLADšlliACI A 
Spoje - DNY 3:2 
MLADŠ( liACI B 
Spoje - DNY 12:0 

PITi[1zwi\'7c®v m®t®rfizLffiu 
pozýva Motorsport racing team Stuad Bratislava v 

dňoch 
l. - 3. - októbra 1993 

na medzinárodné preteky automobilov do vrchu 
Majstrovstvá ČR, SR a Rakúska 

Alpsko - Dunajský pohár 
SLOVAKIA '93 Matador 

ktoré sa uskutočnia na trati Pezinok - Baba. 

ms 

Preteky Alpsko Dunajského pohára patria popri 
Európskom šampionáte medzi najzaujímavejšie a 
najatraktívnejšie. Preteky sú rozdelené do šiestich tried 
a priaznivci motorizmu budú mať možnosť vidieť od 
produkčných vozidiel cez cestovné vozy až po skupinu E 
- voľné formuly . 

Motorsport racing team Stuad pozýva všetkých 
priaznivcov motorizmu na 
prostredí Malých Karpát. 

preteky v prekrásnom 



INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka. 

hfadál 
04 - Služby (ponúka. hradá) 
05- Byty 
06 - Nehnuternosti (kúpa. 

predaj) 
07 - Rozličné 

111 Predám hlboký detský 
kočík Exkluziv. Cena 
dohodou. Tel.: 775 728. 
e Lacno predám zachovalé 
pekné detské šatstvo do 1 
roka (vyše 80 kusov). Tel.: 

778 "109. 
111 Predám kočík ZEKIWA. 
cena loOO.- alebo dohodou. 

Tel.: 777 795. 
111 Predám 2 kožušinové 
fusaky z pravej barančiny. 

Tel.: 775 3lU - večer. 

111 Predám rôzne málo nosené 
pánske šatstvo na vysokú 
postavu. Tel.: 775 321. 
111 Predám detský bicykel pre 
diefa do 9 r. lacno. Tel.: 

775 550. 
e Predám palivové tvrdé 
drevo 6 pm. Tel.: 779 255. 

8 Stavebná firma zamest
ná murára a murára 
obkladača. Tel.: 775 822. 

tirma PRESSKAM 
Vápenka 4 

841 07 Bralislava- D. Nová 
Ves 

prijme 
vyučeného elekhikčha 
s praxou min. 5 rokov (po 

ZVS) 
Tel., 169 340 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 239 
527, 220 005. 
e Firma MERIDIÁN oprava 

automatických práčok. Tel.: 
071777 095. 

111 TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 963. 
e Opravujeme chladničky. 

mrazničky. montáže chlad. 
zariadeni. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

e Oprava - predaj šijacích 
strojov. Tel.: 777 523. PRESSKAM s .. r .. o .. 
e Obklad drevom a textilom 
<kuchynské linky, skrine. atd.l. 
Tel.: 775 708. Vápenka 4 

841 07 Bratislava 

111 Vymením 3-izbový štátny 
byt v DNV za dva byty. 
Dohoda možná. 

Tel.: 071778 475 
Po-Pia od 15 - 18.30 hod. 
Inzertné rubriky 

e Vymením pekný družstevný 
byt v Ovsišti za podobný v 
DNV. Tel.: 779 883. 

Ili Vymením 2-izbový štátny 
byt v Dúbravke za 2 menšie 
bytové jednotky. Tel.: 

784 251. 

e Vymením 2-izbový byt v 
Petržalke za 1.5 alebo 2-
izbový v DNV. Tel.: 777 783. 

pcnuika za výhodných podmienok 

- odpredaj odpadového plechu rôznych formótov 
ó 2.60 Sk/kg 

- vofné kapacity na autožeriav 28 L autocisterny, 
nókladné vozy liAZ 

prijme do zamestnania 

- brusič na plocho a gurato s praxou 

111 Vymením 2.5 izbový štátny 
byt v DNV za 3 izb. v DNV. 
Tel.: 779 487 večer 

- pracovníka do exped. skladu 

- vodiča motor. vozíkov 
111 Vezmem do prenájmu 1-2 
izb. byt v Bratislave max 
4000.- Sk + telefón. Tel.: 776 
953 

Bližšie Informácie: tel.: 769 604 

111 Mladomanželia kúpia alebo 
vezmú do prenájmu 1-2 
izbový byt alebo garsónku. 

Tel.: 351 741-5, kl. 25-01 

111 Prenájmeme rodinný dom v 
Biskupiciach (pivnica. 
prízemie, poschodie, cca 360 
m2l na podnikanie. Značka: 
najmenej na 5 rokov. 

e Dám do prenájmu záhradu 
v DNV. Tel.: 775 203. 

111 Kúpim menší byt. Tel.: 
778 714. 

e Prenájmem garáž na ul. $. 
Králika. Tel.: 775 550. 

111 Ponúkam do prenájmu 
vinohrad so záhradou nad 
Devínskou Novou Vsou. v 
lokalite Glavica. K dispozícii 
je voda. pivnica. dielňa, 
murovaná chatka s 

· možnosfou prístupu autom. 
Tel.: 512 18 po 21.00 hod. 

AKCIA
gramoplatne LP 

za 1,- 5,- 10,-
v DEVEXE 

~~~ 
obchody a služby pre obyvateiov DNV 

Po skúsenostiach s prvým vydaním Katalógu obchodov a služieb pre 
obyvateľov DNV sme sa rozhodli vydaf druhé vydanie. 
V snahe poslúžif obyvateľom. podnikateľom. obchodníkom. 
remeselníkom .... všetkým, čo môžu ponúknur svoje služby. 
Texty a grafické návrhy Vašich ponúk zašlite na adresu DEVEX. 
Kališlná 9, 841 07 Bralislava (fax. 775 275) do 30. októbra 1993. 

Cennik, 

1 slrana- 998 Sk. 1/2 strany- 499 Sk. 1/4 strany- 250 Sk. 1/8 slrany 
- 130 Sk. L cm2- 9.93 Sk. 1 riadok- 39 Sk 

Využite možnosr vianočných ponúk. Katalóg bude na trhu 30. 
novembra 93. 
Troch inzerentov vyžrebujeme a ich reklamu uverejníme zdarma v 
dvojlýždenníku Devínsky Expres. 
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Obchod a služby 

E E 
ponúka 

gramoplatne LP 
1-5-10,

fotoaparát Zenit 
12xP 1180,-
fotoblesk 240,-
kávovar ETA 749,-
fritovací hrniec l l 

1690,
vysávač ETA 
3403 2669,-
obaly na 
videokazety 20,-
sklo ' 
súpravy pohárov od 
209,-
cukorničky 69,-
svietniky 65,-
olejové svietniky 
kalkulačka 170,
kalkulátor - diár 350,
pánske dáždniky109,
videorekordér SONY
SL-C7F 3000,
na malé kazety (a typ) 

Váš čas 
nestrácajte cestovanim 

• Akvaristika. teraristika 
• Drobné zvieratá. exotické vtáctvo 
• Chovaterské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

• RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.00-12.00 

~778 475 
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I~ZE~CIA 

1 znak= 0.70 Sk 
1/4 strana = 989 Sk 
1 strana = 3900Sk 

1/8 strany = 495 Sk 
1/2 strana= 1970Sk 

Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
zravy pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 o/o 
pri celoročnej objednávke - 20 % 

Ak ponúkate. alebo hradáte detské oblečenie. 
hračky. veci pre deti využite naše bezplatné 
služby. 

DEVínsky EXpres 
841 07 Bratislava. Kalištná 9. 

DEVEX - Novoselská 14 z dvora (za poštou). 

po-pia: 8.00 
- 10.00 14.30 

- 18?0 

so: 8.oo - noo 

Tel.-fax:: 775 275 

V zubnej ambulancii v ZS 

na lstrijskej č. 20 

MUD:r. Jely Vašekovej 

a 

MUDr. Jána Vašeka 

môžete byf ošetrení v 
čase, 

Po-Pi 7.30-12.30 a 
13.30-19.00 

sobotu 10.00-16.00 

Tel., 789 217 - večer 

... ... pomoze 1 

Blíži sa jeseň a budem 

potrebova{ pooraf záhradu 

malotraktorom. Kto ponúka 

takúto službu? 
Hradáme opravovne obuvi v 

DNV. Všetky už zrušili? 



Z histórie 
pre mladfch a zvedavfch 

Dnes už vieme.---- že 
obchodný život v našom kraji 
bol gj prod dvomg ti.:ícročigmi 

vermi rušný. Z predmetov a 
mincí, ktoré nachádzame na 
nám známych rudských 
sídliskách a ktoré nemohli byf 
vyrobené u nás, usudzujeme. 
kadiar a kam kupecké družiny 
putovali. Samozrejme, obcho
dovali so všeličím, ale my sa 
dnes venujme jantáru. 

Jantár je skamenená 
priesvitná až priehradná 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

- Aká bola dovolenka? 
-Dážď, dážď, dážď ... 
- Ved si pekný hnedý .. . 
- Hrdza, hrdza. hrdza .. . 

••• 
- Nepôjdete tohto roku na 
dovolenku do Talianska? · 
- Do Talianska sme nešli 
minulý rok, tento rok 
nepôjdeme do $panielska. 

••• 
- Ja ti mám peňaženku ako 
ciburu. 
- ? 
- Vždy, ked do nej pozriem, 
slzia mi oči. 

••• 
Naši politici sa uspokojili, že 
kriminalita a ceny sa ustálili. 
Nevšimli si, na akej vysokej 
úrovni. 

svetlohnedá živica pravekých 
ihličnatých stromov, ktoré rástli 
v krajine, tvoriacej dnes dno 
Baltického mora. Preto sa 
najrahšie nachádza na jeho 
pobrežiach pri odlive. Jeho 

· oomenovanie ie litovského 
pôvodu. A maf krásny jantá
rový náhrdelník bolo vtedy 
zbožným želaním bohatých, a 
preto aj márnivých Rimaniek i 
Grékyň. 

Vyberme si jedného kup
ca, pozhŕňajme naše vedo
mosti, vyzbrojme sa trpezlivos
lou, automapou a trochou 
fantázie a vydajme sa s ním na 
jeho jantárovú cestu. 

Je krásne ietné ráno roku 
"100" nášho letopočtu a my 
opúšfame Carnuntum. Dunaj už 
odviedol alpské snehy do 
Cierneho mora, usadil sa vo 
svojich korytách. umúdrili sa aj 
krútňavy pri Devíne, a tak na 
obed sme už mohli byf na 
križovatke v Devínskej Novej 
Vsi. U Subínov aj u Michala mali 
ešte zatvorené, ·a tak náš 
kupec dlho nerozmýšral. 
Napravo mohol ísf po Eisnerke 
do Lamača na Bratislavskú 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

2 3 4 5 

cestu. dorava po lstrijskej cez 
Devínske Jazero, Zohor. Leváre 
a Kúty na južnú Moravu, ale on 
chcel nocoval · u svojich 
rímskych kamarátov v Stupave, 
a tak sa vydal rovno za nosom. 

A mv si už otvorme 
automapu! 
Zo Stupavy ideme na Plavecký 
Mikuláš, Jablonicu a Branč, 
odkiar je už iba kúsok do 
Starého Mesta. Tam sa 
rozlúčime s poslednými Riman
mi a cez Hostýn a Stramberk 
vykračujeme do Moravskej 
brány. To sa už na nás napojili 
cesty z Trstína. Trenčína a 
Cadce a spoločne smerujeme 
cez terajšie Porsko k Baltu. 

Verme automape. Cesty, 
po ktorých sa dnes rútime sto 
- aj viackilometrovou rých
losfou, existovali už vtedy, iba 
ich vozovka je pohodlnejšia a 
pribudol dajaký ten most. 

Všimnime si. že naša 
družina nemusela .po splavení 
Dunaja až po ústie Visly 
prekonáva( ani jeden väčší 
vodný tok. A korko rudských 
sídlisk sme prešli! A nebolo to 
vždy rahké. Vera kupcov sa zo 
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Príde k žene muž a zdvihne 
jej sukňu. 
- Co robíte? skríkne ona. 
- Sústružníka v zts. odpovie 
on pohotovo. 

Objednávací lístok 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko Cfirmal: 
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Na konci roka vy~eme troch predpatiteJov o zat.límavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

ätvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využite možaotJl la~ova(: 775 275 

podpis !pečiatka) predplatitea 

svojej jantárovej 
nikdy nevrátilo. 

Ale naši sprievodcovia bor 
stat?~~í a skú~ení. Dobre sm~ 
nakup1h, s rudm• sa porozprávar 
a cez územia Slovanov, Keltov

1 

Markomanov a Kvádov sme s~ 
v čase dozrievania jab ok 
vrátili domov. 

Za odmenu dostáva každý 
z nás slzičku jantáru a náš 
kupec odchádza cez Dunaj k 
svojmu Jadranu. 

A mne sa natíska otázka 
či k nám práve po Jantárovej 
ceste neprišli o tristo rokov 
neskôr prví Slovania. 

S. Šilhán _., 
Vodorovne: 

Al Dohonilo. BI Začiatok 

tajničky. Cl Obrazom znázorni 
- upil si <básn.l. Dl Mesto v 
strednom Japonsku - mäso po 
česky - mesto v Japonsku. El 
Pekárenské výrobky - skratka 
registrovanej tony . - mesto a 
pohorie v Bulharsku. FI Koniec 
tajničky. GI Predpona 
označujúca predvídaný prvok -
medzere po česky - hrešif. 
nadával po česky. Hl Struk -
rora (nár.> - úzka doska. ll 
Ojazdila po česky - chem. 
:značka titánu - druh zamatu. Jl 
Prísažne odmietnuf po latinsky -
robím záplaty. Kl Stred 
tajničky. 

Zvisle: 

11 Dostalo chuf. 21 Dokoneí 
šlukovanie. 31 Dráždi, dotiera -
bytie po nemecky. 41 Opracujem 
- švajčiarsky maliar a grafik. 51 
Stud, hanba po chorvátsky -
škandinávsky praobor 
súostrovie v Indonézii. 61 Eso -
kto arizoval. 71 Informačno-

propagačné oddelenie 
vypustilo strelu. 81 Pyšne -
morka po chorvátsky - lákaj. 91 
Obuvnícke remene poletuje 101 
Vytŕčal zuby - rascový likér. 111 
Koneený výstražný návrh. 121 
Zdravotník. 

Pomôcky: Dl Seta. GI Eka. Jl 
Eiero. 
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&;,. ... a teraz.m6š šancu! 

~ · Volkswagen Bratislava 

Vái•ni 
čieae•lia 

Pred rokmi sme si do
volili ísf večer. či v noci u
licami sami, neozbrojení, 
bez ochranky. Pred mno-_ 
hými rokmi vraj rudia nemu
seli zamykal ani svoje 
príbytky. 

Bola lepšia doba? 
ludia boli lepší! 

Naše generácie zažili 
niekorko prelomových dôb. 
Každá priniesla niečo no
vé, niečo lepšie, niečo hor
šie. Aj dnes nás zachvátili 
vlny. Podnikania, erotiky, 
novej techniky, zvysenej 
kriminality, nových informá
cií, radosti i obáv. 

Coraz viac sa stretá
vame s verkými rozdielmi v 
chápaní súčasnosti. Každý 
hradá to svoje miesto. 

každý volí iné prostriedky. 
Znehodnotený pojem jed
noty stratil svoj pôvodný 
zmysel, každý sa ženie tou 
svojou "najsprávnejšou", 
najschodnejšou cestou. 

Na duchovnú obrodu 
niet času. Aj ideály v tejto 
Oblasti podrahli devalvácii. 

Škoda, že človek musí 
často najskôr klesnúf, aby 
rnohol vstaf. Škoda času. 

Isteže môžeme už 
dnes. len treba chcief. A 
V'l· 0 1 vytvoril podmienky. 

Váš VYdavater 

----------------~ 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti · 

r e S DEviNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

17.9.1993 Ročník: 111. Číslo: 18. Cena: 2,50 Sk . 

Morava sa zbláznila ? 
V ostatných dvoch týž

dňoch pozorujeme zaují
mavý a pozoruhodný jav v 
našej pohraničnej rieke -
sýtozelenú farbu vody a 
miestami plávajúce zelené 
ostrovčeky. Po prvom po
dozrení, či nejde náhodou 
o znečistenie rieky che
mickými farbivami, sme 
boli informovaní Ing. Ko
váčom a Dr. Valúchovou z 

••• 
• Poeas víkendových dní 11. a 
12.9.1993 mali možnosf Brati
slaveania, ale aj obyvatelia 
Devínskej vidief medzinárodnú 
výstavu lokomotív pri príleži
tosti 145. výročia zaeiatku 
parnej prevádzky. 
• V nederu 12.9.1993 sa u
skutoenili v Devíne s bohatým 
programom Dni európskeho 
kultúrneho dediestva pod pa
tronátom Rady Európy. 
• V stredu 15.9.1993 bol v 
lstracentre veeer s národným 

dispečingu povodia Duna
ja, že ide o tzv. vodný 
kvet, tvorený zelenou ria
sou, pochádzajúci z vodnej 
nádrže na rieke Dije. Za
tiar nie je dôvod znepo
kojova( sa, pretože pokles 
množstva kyslíka vo vode 
doteraz nebol spozoro
vaný. 

K. Zlochová 

umelcom Júliusom Pántikom, 
Darinou Laščiakovou. Ter
chovskou muzikou a Rosicou. 
• V piatok 17.9.1993 je po
sledným dňom výstavby 
malieb a grafiky Pacúch -
Tomanová 
• Sme položili otázku pred
sedovi SBD Bratislava IV 
JuDr. P. Zemanovi. či uvažuje 
SBD s výmenou okien aj v 
družstevných bytoch na sí
dlisku Stred. Predpokladáme, 
že odpoved budeme môcf 
uverejnif až v budúcom Císle.p 

@MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVA VES 

Máte záujem uplatni( sa v 
speváckom zbore? Miestny 
odbor Matice slovenskej má 
zauJem založil matičiarsky 
spevácky zbor. Záujemcovia 
prihláste sa 1.10.1993 o 
18.00 hod. v lstracentre 
lstrijská 2, alebo na stretnu
tiach výboru 17.9., 1.10., 
15.10., 29.10., 12.11., 
28.11. Tiež na tel. Císlach: 
775 275, 775 322. 

Pozvánka 

V sobotu 9. októbra 1993 
usporiada miestny odbor 
Matice slovenskej 

oberačkovú zábavu 

vo verkej sále lstracentra. 
Vstupné &O Sk. V ·ponuke 
občerstvenia: kačacina, lokše, 
burc~iak. Návštevníci, ktorí 
prídu v krojoch, budú maf 
50 % zravu na vstupnom. V 

tombole určite nebude 
chýbaf pečená kaeica, 
burčiak 
a ... 

Vstupenky si môžete za
bezpeCif v piatok 8.9. 
1993 v lstracentre od 18.00 
hod. alebo v sobotu 9.10. 
1993. . 

CD®uéUJllDzz ([) CCDéUJ 
Vzhľadom na zvýšený 

výskyt potkanov v naš~ 
mestskej časti žiadame 
občanov o prísnejšie do
držiavanie poriadku a či
stoty, najmä v priestoroch 
skladovania odpadkov 
(smetné koše a ich 

·okolie). 

V prípade, že spozo
rujete týchto hlodavcov, 
prosíme, nahláste ich vý
skyt okamžite na miestny 
úrad. Správcovia objektov 
už boli vyzvaní k de
ratizácii. 

K.Z. 



Váieni spoluobčania 

pred krátkym časom 
dostal nás Miestny úrad list. 
ktorého znenie uverejňujeme. 

Kedže list sa dotýka histó
rie našej mestskej časti a 
mnohé z udalosti. o ktorých 
sa v ňom hovori. zostávajú 
dodnes bielymi miestami (i 
ked v tomto prípade by 
azda viac zodpovedalo 
označenie "čiernymi škvrna
mi") osudov našej obce a jej 
obyvaterov. rozhodol sa náš 
Miestny úrad pokúsif sa v 
spolupráci s prokuratúrou 
SR a Ministerstvom vnútra 
SR uvedenú záležitosť ob
jasniť a podaf svedectvo o 
dobe a osudoch fudí v 
nhrlnhí. lu=!rl" !':::1 11 nŔ!': 7::~r.::~l 

rodif systém nerešpektujúci 
základné fudské hodnoty a 
podstatu človeka. 

Vieme však. že bez 
spolupráce s Vami. najmä s 
pamätníkmi pohnutých čias. 
nemôžeme tento problém 
vyriešiť. Prosíme Vás preto o 
uvedenie bližších podrob
ností. objasnenie okolností a 
miesta, na ktorom sa stali. 

Jeden z príslušníkov ŠTB. 
ktorý tieto kruté činy spá
chal. žije dodnes medzi nami. 
Kedže však trestné dô
sledky z jeho činu pre 
premlčanie už dnes vyvo
dzovať nemožno a tiež 
preto. že na rozdiel od 
vtedajšej doby rudské hod
noty a práva dnes opäť 
podliehajú náležitej úcte a 
rešpektu, dovolili sme si v 
liste vynechaf jeho meno. 

Za spoluprácu (i ano
nymnú) Vám vopred da
kujeme my i príbuzní, lira
dajúci posledné miesto od
počinku svojich blízkych. 
Veríme. že sa nám s Vašou 
pomocou podari zistiť sku
točnú pravdu, lebo len jej 
poznanie môže zabrániť 
opakovaniu podobných uda
lostí v budúcnosti. O výsled
koch Vás samozrejme bu
deme informovať. 

Miestny úrad 

Vec: Pátranie po našich 
príbuzných 

Pred dvoma rokmi r. 1991 v 
deň Pamiatky zosnulých sme 
navštevovali vďaka Vašej 
nežnej revolúcii Dev. Novú 
Ves. aby sme položili kytičku 
kvetov na hrob našich 

Pátranie po prí6uznýcfi 
príbuzných. ktorí boli zá
kerne zavraždení v r. 1945. 

Pri obchôdzke cintorínom 
sme hrob nenašli. a tak sme 
sa opýtali okoloidúceho ob
čana z Dev. Novej Vsi. aby 
nám prezradil miesto. kde by 
mohli byť pochovaní pán 
Walter. pi. Walterová, ktorí v 
r. 1945 bývali na Tehelni v 
Dev. Novej Vsi. 

Spomínaný občan z Dev. 
Novej Vsi nám ochotne 
vyrozprával celý priebeh. čo 
sa stalo s touto rodinou ·v r. 
1945. 

Hovoril. "Márne budete 
hfadať miesto. kde by boli 
pocllovanr vasl prfbuznr:· 

"Mám ešte v živej pamäti", 
rozpráva nám nemenovaný 
občan z Dev. Novej Vsi. Bolo 
to r. 1945 (máj - jún), ked 
naši dvaja občania z Dev. 
Novej Vsi (vtedy sa im 
hovorilo milícia) priviedli z 
Tehelni skupinu osôb ne
meckej národnosti (bývalých 

nachádza. 
Po dlhej dobe sa jej syn 

tiež nevrátil a ako som 
počul, aj toho mládenca kru
to zbili a po tomto výsluchu 
všetkých odviedli v noci 
smerom na Vápenku a tam 
ich všetkých zavraždili a 
zakopali. 

Táto udalosť pravdepo
dobne má svoje pozadie. 
prečo došlo k zavraždeniu 
týchto nemeckých občanov. 

Mám ešte v živej pamäti. 
ked v r. 1945 sa hromadili na 
koľajniciach na železničnej 
stanici v Dev. Novej Vsi na 
niekoľko nákladných vlakov 
transport so ZldovsKyml 
občanmi. ktorí sa vracali z 
koncentračného tábora. So
vietske vojská, ktoré sa 
vracali z Rakúska a další 
vlakový transport s nemec
kými zajatcami - vojakmi. 

Ako som potom neskoršie 
počul a dozvedel sa. vraj 
niekto postriefal sovietskeho 

správcov. úradníkov> sem do vojaka do ramena z 
dediny, kde ich odovzdali revolvera. 

. mne neznámym osobám v Následkom toho sa vojaci 
jednom dome občana z Dev. Sovietskej armády vrhli na 
Novej Vsi. Išlo vtedy o nemecký transport. pootvá
nasledovných občanov z rali dvere na jednom vagóne 
Tehelni: pán Walter. pi. transportu a kruto začali 
Walterová. pán Šturz a pán hlava nehlava svojimi puška
Peško. mi s nasadenými bajonetmi 

Priviedli sem ich. ako som zabíjať niekofko nemeckých 
už spomenul. bývalí milicio- vojakov na mieste a potom 
nan. tak sa im vtedy ostatných vyvliekli cez 
hovorilo. Bol to ešte teraz kofajnice nedaleko železnič
žijúci pán ..... a ešte jeden ného hradla. pod svah. a tam 
člen tejto eskorty. ktorý už si museli žijúci nemeckí 
medzičasom zomrel. Kedže vojaci vykopať hrob a potom 
sa manžel pi. šturcovej dlho všetkých rad radom 
nevrátil, poslala svojho 13- automatickou zbraňou za
ročného syna do dediny, aby strelili a zahrabali. Tento 
vypátral. kde sa jeho otec masový hrob nebol 

2 

dostatočne hlboko VYko
paný, a ;preto v dôsledku 
tepla a letného počasia bolo 
cítif hnilobný zápach. v 
dôsledku toho priviedli 
miestni milicionári t.J, ktorí 
už. ako som uviedol 
medzičasom. zomrel, pána 
Waltera. pána šturca a pána 
Pešku na miesto činu. ktorí 
museli nútene hrob otvoriť, 
mŕtvoly vtiahnuť a na 
pripravený hrob znovu 
mŕtvoly zakopali a zaliali 
vápenným mliekom. 

Toto všetko videl na 
vlastné oči nemenovaný 
občan z Dev. Novej Vsi, 
ktorý v tej dobe pôsobil ako 
posunovač na železničnej 
stanici v Dev. Novej Vsi a 
llltlllll::l uujl::llll, Zl::l ::;k.u!Jillu 

nemeckých občanov z 
Tehelni zavraždili preto. aby 
sa stratila stopa po 
zavraždených nemeckých 
vojakoch z vlakového 
transportu. 

Masový hrob zavražde
ných nemeckých vojakov 
ešte stále spočíva na 
pôvodnom mieste a na
chádza sa pri železničnom 
hradle smerom na Marchegg 
pod svahom. kde do 
dnešného dňa nebola 
urobená exhumácia. 

Tento priebeh udalostí sme 
stručne opísali už v r. 1992 a 
zaslali na Vaše Vefvysla
nectvo k rukám pi. ver
vyslankyne Vašáryovej so 
žiadosťou o pomoc pri 
pátraní tohto zločinu. 
Žiadosť bola anonymná, lebo 
sme neuviedli odosielatera 
listu preto, lebo hranica 
medzi Rakúskom a Slo
venskom je otvorená a 
obávali sme sa. že nám 
niekto podobný osud pri
praví. 

Kedže sme doteraz 
nenašli zverejnenie tohto 
prípadu v tlači Slovenskej 
republiky, obraciame sa 
znovu na Vaše vervysla
nectvo o prešetrenie uve
deného prípadu a ak by 
došlo k odhaleniu tohto 
zločinu. sme ochotní ex
humáciu uhradiť. 

Vopred ďakujeme! 

Príbuzní rod. Walterových 

Na vedomie: 

Miestny úrad 

Dev. Nová Ves 

na Taliansko 
f?OSICA spiev~la . v 
-r. ransku (dokoncenae ll: 

'
8 1

dchádzajúceho čísla) pre . 

Na záver nášho zájazd';! 
si vyvolili obchádzkovu 

sme u a "odskočili" si na 
t~as kovú prehliadku Ríma. 
bcesta viedla utešeným 
e~om kde sme na 

k~ašJkov'itom teréne mali 
vr d" f ,. . možnosf vi te o 1vove . 
mandfové sady, ale . aJ 
domčeky a v. mesta_<;:h 
činžiaky. ktore. SV?J•m 
harakterom ostah verne ~ 

c vybočili od povestneJ 
ne · •- · h"t k vkusnej tahans .. eJ are 1 e -
túry. . R' . 

Na predmest1 1ma nas 
čakala naša milá rodáčka 
Zdenka rod~ná Poláková, 
ktorá žije už mekofko n?ko~ v 
Ríme a poc!ujala sa ~ob1f _r:Jam 
sprievodkynu. Je zname, ze v 
Ríme je čo obdivovaf 

najmenej dva týždne, ale my 
sme mali za niekofko hodín 
možnosf vidief Vatikán, 
Koloseum. fontánu De Trevi, 
niektoré svetoznáme chrámy 
a iné pamiatky, za čo sme jej 
vefmi povďační. Znova nás 
odprevadila až k predmestiu 
Ríma, odkiaf sme vyšli až za 
šera. Na rozlúčku sme za
spievali niektoré naše 
pesničky. Po únavnej rýchlej 
prehliadke večného mesta 
nám bol vzácny odpočinok a 
nočný spánok v autobuse. 

Cestou späf sme sa ešte 
zastavili v talianskom meste 
Udine už blízko hraníc, kde 
sme tiež mohli obdivovaf 
vkusnú modernú architektúru, 
ale naJma nevefké, ale 
prekrásne historické centrum. 

Všimli sme si 
Posledný augustový 

deň vykonávala mest
Ská polícia na koňoch 
kontrolu rybárskych o
Právnení pri rieke Mora
ve. Kontrola nielen o
Právnení, ale aj dodržia
yania čistoty a poriadku 
Je v tejto lokalite na
najvýš žiaduca. 

V ostatnom čase sme 
svedkami <tu často 
svedkami po čine> 
VYkrádania a krádeží 

Krátkou zastávkou v Udine 
sme prakticky dali bodku za 
naším krásnym zájazdom. Po 
ceste domov už sme mali len 
nevyhnutné krátke prestávky. 
l ked unavení, ale s vefkou 
pozornos{ou sme sledovali 
prekrásne okolie predierajúc 
sa masívmi hôr, skál i tunelmi. 
O nič menej obdivuhodná 
cesta bola i cez krásne, až 
"gýčovito" upravené a čisté 
Rakúsko. 

Napriek nesmiernej spokoj
nosti už len naša mládež -
"hudobníčky z Rosice" 
prejavila svoju neúnavnú 
mladosf niekofkými pesnička
mi. 

Z nášho päťdňového 
zájazdu. kde sme pre-
cestovali asi 3.800 km, sme 
sa chválabohu vrátili všetci 
zdraví. bez najmenšej 
nepríjemnosti. Na únavu, ktorú 
sme prekonali, sme už 

zabudli. Bohatší sme však o 
neuveritefne krásne zážitky, 
na ktoré sa nezabúda. Možno, 
že takúto cestu. i ked azda 
pohodlnejšiu, by nemohla 
zorganizova( žiadna cestovná 
kancelária. Videli sme život v 
takom kraji, kde sa asi na 
atraktívne zájazdy necestuje, 
videli sme život v rodinách a 
tieto poznatky a milé zážitky 
nám budú doživotne krásnymi 
spomienkami. o ktoré sme sa 
chceli aspoň čiastočne 
podelif s našimi priaznivcami 
a všetkými čitatefmi. 

Mária Slámová 

automobilov. Je pocho
piterné, že majitelia sa 
bránia. Systém auto
alarmov sa mi zdá ne
dokonalý. Nielen preto. 
že zlodeji už dokážu 
zneškodniť protivníka. 
ale nás na sídlisku 
hnevá spúšťanie týchto 
systémov často bez 
zjavnej príčiny. Stáva 
sa. že rámusu je naraz 
vera. zlodejov nikde a 
potom naopak. 

r.p. 
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Pokračovanie z minulého 
čísla 

"V myšlienkach 
som 
pri tebe 
ale moja 
ruka 
zachytila 
len tvoje 
Zbohom .. : 

Večer čo večer kráčam po 
ulici a pozorujem po uši 
zarúbených milencov. Držia sa 
za ruky a s láskou si 
pozerajú do očí. Nehanbia sa 
ukázaf lásku verejne a stále 
zostávajú sami sebou. 

:Posled11á 
' s poved 

Michaela HUTIROVA 

Niektorí kašlú na spôsoby, 
rnhi~- i'n c:~ mÁ i niOmÁ A j~Q 

na nich vidiet akí sú šfastní. 

Ai ona chcela, aby som jej 
stískal dlaň. prejavil sa. 
Pokladal som to za detinské. 
Všetko krásne a práve je 
detinské. Ten pocit vedia 
precítif najmä herci. Chcel by 
som byf zopár hodín Šípovou 
Ruženkou alebo princom. 
ktorý ju zachráni. Kráčali by 
sme po ulici a ja by som ju 
objímal a bolo by mi jedno. čo 
si myslia druhí ... 

Bývam v Devínskej Novej Vsi, 
v paneláku, na druhom 
poschodí. Ako malý chlapec 
som staval domčeky z krabíc 
a zariaďoval 11 nich izby. 
Všetky boli rovnako kockaté 
a rovnako fádne. Presne taká 
je moja izba. S pocitom 
neukojeného samca pozývam 
dievčatá a opíjam ich vínom a 
sladkými rečičkami. Odplata 
ma neminie! Pred týždňom 
som sa na ne vykašfal. 
Radšej si založím slepačiu 
farmu a po smrti pôjdem do 
raja. Nie. najprv do očistca, 
zmyf zo seba zaschnutú bielu 
stopu, čierne kiahne na duši. 
Tam sa s ňou stretnem. 
Posadíme sa pod strom. ako 
Adam a Eva. Budeme maf 
viacero výhod, napríklad 
pozemské auto. Ved načo by 
som šfapal. A tiež elektrickú 
pílu. Odpílim strom s jablkom 
poznania. Vyhnem sa 
pokušeniu. Ona by to tiež 
urobila. Nezáležalo jej na 
peniazoch, po obchodoch sme 
zháňali duševné bohatstvo -
v rámci finančných možností. 
Skupovala všetko. Od 
komerčnej literatúry po 
vedecké diela. Vravieval som, 
že plytve možnosfami 
rozhliadnu{ sa po okolí ako 
laik a zbytočne sa zafažuje 
potratovou literatúrou. 

Nakoniec sme kúpili knihu pre 
mňa a spokojní a 
zabezpečení odchádzali na 
pivo. Necítim sa dobre v 
strojených reštauráciách, 
radšej idem do Umelky, medzi 
seberovných. Tam sú moji 
priatelia. Púšfame si Kiss a 
ohovárame okoloidúcich. Ked 
už nie je do čoho rypnúf. 
posfažujem sa na nedostatok 
sexu v rámci emancipácie. 
Stiahnem sedem litrov a 
spokojný, s 
novonadobudnutým 
sebavedomím zháňam pipky. 
Potešia dušu a možno ich 
každý deň menif. 

Aj ona bývala v Devínskej. 
Susedia boli vždy opálení -
možno len pohradom na ňu. 
Nahovára! som si, že nie je 
zdravé byf s ňou každý deň. 
Dostaf ju tak pod čepiec, 
môcf dokázaf svoju chlapskú 
silu. Vzrušením červeniem. no 
zdržím sa. Aby si 
nenamýšfala. Nie som predsa 
zviera. 

- Zvieratá sú v mnohom 
lepšie ako ludia, povedala. 

- To si zase vytreskla! A 
vôbec, dávaj pozor na to, čo 
povieš! Tiež by si sa mohla 
inak obliekaf. Iným kočkám 
nezáleží tak na oblečení, to 
len ty musíš byf za každú 
cenu výstredná! 

Človek človeka zabije 
otrasným spôsobom. Bud ho 
duševne utýra, alebo 
zavraždí, aby ho to čo 
najviac bolelo, aby mal 
príležitost precítif bolesf. 
Nevšimol si si? 

-čo? 

- Počúvaš ma vôbec?! 

- Ale áno. pokračuj ... 

- Nevšimol si si, že sa zo mňa 
stáva duševný samovrah? 

- Duševný samovrah? čo je 
to za sprostosf? 

- Ty si príčina rozkladu môjho 
ja, lenže samovrah je človek. 
ktorý sa zabíja sám, a to ja 
robím. 

- Nerozumiem. 

- le som ešte, no, že si 
nechám kakaf na hlavu. 

- To bola fraška. 

- Zdá sa mi. že ku mne cítiš 
lásku skôr kamarátsku. 

- Bez komentára. 

-Prečo? 

Bola to otázka 
oznamovacia. nie opytovacia. 

- Rada by som vedela, ako to 
~kračovanie v budúcom čísle 



JuDr. Alexius Podhajakj a 
JuDr. Alena Kaššová 

Csaba Tornai a Iveta Lysá 

Ing. Milan Kuliffay a 
Alexandra Balážová 

70 rokov 
Eduard Vlašič 
Mária Čaplová 

Mária Kralovičová 

75 rokov 
Alojz Stachovič 

85 rokov 
Emília. Sečkárová 

blahoželáme 

l V klube dôchodcov l 
oslávili narodeniny 

Eduard Vlašič 

Jozefína Fabšičová 

blahoželáme 

ISTRA CENTRUM. 
ls-trijská z-s 

18.9. Móctla prehliacka o 17.00 
19.9. Detské civadelné predstavenie AMOO a PSVCH~ 16 . .30 
24.9. Súfaž v púSfanl š<rkaJov 15.00 
25.9. Detská súťaž v stohan tenise 'Xl.OO 
26.9. Kvetinová ciskotéka pre mládež 17.00 
.310. Detské civadelné predstavenie 5A5<PRA\1<V 16 . .30 

Red.JkčrN kLrZ pre Žen<J od 20.9. - 2210. 
cvičenie. masáže. SCIU1a. zaljínavé prednáškv o starostlivosti o 
plef. zcrav~ v.:éive. haneopatii . 

vyhradená 

1-iľadáme 
kolportérov 

Aj letné dni, okrem pravidelných stretnutí v klube. 

Hradáme stálych kolporté
rov dvojtýždenníka Devínsky 
Expres najmä z ulíc: S. 
Králika, J. Smreka, l. Bukov
čana, J. Poničana a z Kolónie. 
Ide o predaj časopisu De
vínsky ExprQS v každý druhý 
piatok - každý párny týždeň 
- vhodné pre žiakov a štu
dentov od 12 rokov. Každý 
kolportér dostane odmenu. za 
každý predaný časopis 0.50 

využili naši dôchodcovia ak tí v ne. 
Najskôr usporiadali zájazd do Bojníc za prírodnými 

krásami a kultúrnymi pamiatkami, potom loďou navštívili 
Gabčíkovo. Presvedčili sa nielen o veľkoleposti stavby 
vodného diela. videli i upravené okolie a veria v užitočnost 
celého projektu. 

Postrehy 
lasnem často nad 

zmýšľaním podaktorých rudí. 
Pritom mnohí pracujú v 
úradoch, či na postoch. kde by 
bolo prinajmenšom vhodné. aby 
uvážili skôr, než niečo vyslovia. 

"Máte fažkosti s vydávaním 
novín? Tak nevydávajte." 

Nie je tu v Devínskej 
opravovňa toho či onoho? Ved 
do mesta nie je daleko. 

Vykradli obchod? Ved 
poisfovňa zaplatí! 

jm 

Je mi rúto. Som ovbchodník 
a nepríde mi ani na um posielal 
rudi pre tovar. ktorý môžem 
zabezpečil. inam. Je mi 
skutočne rúto, že .... 

z rozhovoru s pt. 

Vari sa zlodeji presúvajú do 
Devínskej? Počas dvoch 
letných mesiacov vraj vykradli 
trikrát potraviny na lstrijskej 
(nie vraj, ale skutočne - pozn. 
red.l, raz priemyselný tovar, 
reštauráciu na štadióne. 
diskont pri stanici. bufet ... 
dalšie pokusy zaznamenali 
neúspešné. Korko áut ukradli a 
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Sk. . 

vykradli pivníc a bytov, neviem. 
To sa nedá nič vymyslief? 
liadna pasca? A potom 
kapitálne tresty? 

tm 

Pozor! V inzerátoch 
ponúkajú vreckový odpudzovač 
komárov na tužkovú batériu za 
288 Sk. Vydáva ostrý piskravý 
zvuk. že človeka prejde chuf to 
počúval. ale komárom, najmä 
pri prechádzke pri Morave 
vôbec nevadí. 

r.v. 

Neza6udnite 
Meniny v n!lsledujúcich dvoch 

týždrioch oslávia 

17.9. - Olympia. 18.9. - Eugé
nia, 19.9. - Konštantín, 20.9. 
- tuboalav, tuboslava, 21.9. 
- Matúš, 22.9. - M6ric, 23.9. 
- Zdenka, 24.9. - tuboi 
tubor, 25.9. - Vladislav' 
26.9. Edita, 27.9. ~ 
Cyprián, 28.9. - Václav 
29.9. - Michal, Michaela' 
30.9. -.Jarolím, 1.10. -Arnold 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia 

štvrtok, sobotu o 19.45 hod., 
v nederu o 17.15 a 19.45 hod. 

18.-19.9. Snehulienka a 
sedem trpaslíkov USA, 
MP s.v . 

Kreslená rozprávka z dielne 
Walta Disneya. · 

23.9. Nepočujem zlo 
USA MP č.t. 

Zúfalý boj za záchranu 
vlastného života s 
bezohradným zabijakom. 

25. - 26.9. Pasažier 57 
USA MN č.t. 

Dobrodružný film o boji proti 
teroristovi na palube lietadla. 

30.9. Neuveriternj deň 
USA MP12 

Sci-fi komédia 

Mládežnícke predstavenia 

v sobotu o 17.15 hod. 

18.9. Snehulienka a 
sedem trpaslíkov USA 

25.9. Beethoven USA 

Detské predstavenia 

19.9. Bolek a Lolek na 
Divokom Západe Por. 

26.9. Hrdinovia z druhéhO 
vchodu Rum. 

Poznámka: s.v. - slovenská 
verzia, č.v.: česká verzia. č.t. 
- české titulky 

Tel.: 77 5 104 

*** šport f:(] šport ~ šport ~ šport ~ šport [I(] šport ~ šport ~ šport ·tt] *** 

v nedcru G.9.90 v rámci 

Medzinárodného kultúrno-špor
tového dňa ONV - Varaždín sa 
predstavil na futbalovom 
štadióne v Devínskej Novej Vsi 
Nagometski klub OBREl zo Sv. 
Ilija účastník župných 
majstrovstiev Chorvátska. Aj 
keď počasie podujatiu neprialo. 
videli diváci bojovný futbal na 
dobrej technickej úrovni. V 
závere stretnutia sa na 
domácom mužstve P.rejavila 
únava zo sobotňajšieho 
majstrovského stretnutia a 
podfahli súperovi najtesnejším 
rozdielom 1 :O. 

Slávnostný rámec špor-
ového i spoločenského po
ujatia dokumentuje i účasf 

generálneho konzula Chor
átskej republiky, župana Varaž
ína a dalších oficiálnych hostí. 
Vďaka patrí sponzorom 

podujatia Jozefovi Štermenské
u. Borisovi Fratričovi. Vladimíro
i Pokornému. Petrovi Ebringe
ovi, Jozefovi Cechovi a 
Jozefovi Dobríkovi za finančné 
a vecné príspevky. 

Okienko 
mestskej 
poli cie 

Ani cez víkend 

ms 

V sobotu 28.8.1993 sa 
vybral vodič osobného 
motorového vozidla vari 
za krásami prírody. Po
rušil zákaz vjazdu moto
rovým vozidlom do chrá
nenej krajinnej oblasti. 
Udelená bloková pokuta 
mu bude pripomínať. čo 
sa Patrí a čo nie. · 

Nielen alkohol, 
ale aj dlhé prsty podnietili 

~ ~ederu. 29.8.1993 vo 
eč.lerke Jednu podnapitú 

Paniu zadarmo zobraf 
tovar - alkohol. Bdelé oko 
Personálu - a prípad 
skončil blokovou pokutou. 

Reprezentanti z Devín

kej 

Historickými možno nazval 
chvíle. ked hráči futbalového 
klubu Devínskej Novej Vsi 
reprezentovali Slovensko. V 
roku 1992 nastúpili vo 
výberoch Slovenska hráči 

Beleš a Nemčík. Prvého 
septembra 1993 v oficiálnom 
medzištátnom zápase hráčov 

do 18 rokov SLOVENSKO -
MAĎARSKO (2 : ll hral v drese 
Slovenska hráč FC Devínska 
Nová Ves M. NEMCIK. 
Táto skutočnosf môže naprňaf 

· hrdosfou nielen tých. ktorí 
systematickou prácou s 
mládežou začali. trénerov, ale 
aj všetkých občanov našej 
mestskej časti. 

predohr6nné f 5. kolo 
D.N. Ves · Pezinok 1 : 1 
IV. kolo 
Muži A 
Spoje · D. N. Ves 2 : 1 
Muži B 
D. N. Ves · Cunovo 3 : 1 
Starší dorast 
D. N. Vu · Trnávka 2 : O 
Mladši dorast 
Spoje · D. N. Ves 1 : O 
Starši žiaci A 
D. N. Ves · Vajnory 1 : 3 
Starší žiaci B 
D. N. Ves · Inter O : 11 
Mladší žiaci A 
D. N. Ves · Vajnory 5 : 1 

Úrádoval alkohol 

ms 

· V sobou 4.9.1993 v 
neskorých večerných 
hodinách na ul. š. Králika 
podnapitý manžel vyvalil 
vchodové dvere a poroz
bíjal zariadenie celého 
bytu. Pri riešení prípadu 
nechýbali hliadka mest
skej polície a hliadka 
MoPZ Dúbravka. ktorá si 
alkoholom posilneného 
občana predviedla na 
"návštevu" svojho odde
lenia. 

Nočný kfud 
Asi prekážal dvom 
mladíkom v pondelok 
6.9.1993 na Eisnerovej 
ulici a ďalším na ulici l. 
Bukovčana. Oba prípady 
skončili blokovou poku
tou. 

p 
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Mladší žiaci B 
D. N. Ves - lnler O : 6 
V. kolo 
Muži A 
D. N. Ves · Matador O : 1 
Muži B 
Dubravka - D. N. ves 4 : 4 
Starší dorasl 
Rapid · D. N. Ves 1 : O 
Mladší dorast 
D. N. Ves · Ekonóm 3 : 1 
Starší žiaci A 
ŠKP - D. N. Ves O : 1 
Starší žiaci B 
Devin · D. N. Ves 1 : O 
Mladší žiaci A 
ŠKP · D. N. Ves 1 : 1 
Mladší žiaci B 
Devin · D. N. Ves 1 : 1 

TABLE TENNIS CLUB Devínska Nová 
Ves zohral medzinárodný zápas v 
stolnom tenise s TUWI ADENAU z 
Nemecka. 
TTC ONV vyhral 12 : 3 
Body za TTC: 
tukan - 2 
Dufek 2 
Kneckj 2 
Fratrič 2 
termU 1 
latula 1 
štvorhra: tukan - Fratrič 
latule - Kneck; 

Pozv6nh 
ISTRA CENTRUM A TABLE TENNIS 
CLUB Devinska Nová Ves usporiadajú 
25.9.1993 lsobolal turnaj v stolnom 
tenise pre žiakov základných šk ôl. 
Zaeialok o 9.00 hod. vo Velkej sále 
ISTRA CENTRA. 

G.F. 

Bio humus 
Výroba biokompostu a 
superkompostu 

V šiestom čísle "Devexu" 
uviedli sme si, že cez leto 
budeme si zhromažďoval v 
záhradke odpady zo záhrady, 
prípadne i z kuchyne. Tieto 
odpady použijeme na založenie 
si biokompostu, alebo aj 
superkompostu, ako významnej 
a zdravotne nezávadnej 
veličiny na pestovanie zeleniny. 

·prípadne i ako hnojiva k 
ovocným stromom a tiež pre 
pestovanie kvetov v byte. 
Biokompost: 

Pre založenie biokompostu 
sú najvhodnejšie jesenné 
mesiace. Dôležité je vybral si 
správne miesto. Vhodné sú 
kúty záhrady, kde neprekáža a 
dá sa prípadne zakryl 
okrasnými krami. 

Na prípravu potrebujeme 
dostatok organickej hmoty, 
ktorú baktérie premenia na 
kompost. Baktérie pre svoju 
činnosf potrebujú dostatok 
vzduchu a mierne teplo. 
Organickej hmoty nájdeme v 
záhradke dostatočné 
množstvo. Môžeme použil 
zemiakovú vňaf, burinu bez 
semien. zdravé zvyšky 

Ďalším zo sene turnajov 
poriadaných tenisovým 
klubom LOB Devrnska Nová 
Ves bol turnaj dorastencov. 
Zúčastnilo sa ho 18 chlapcov 
a 8 dievčat z klubov: Slávia 
STV Bratislava, BTC Danubius 
Bratislava. TK LOB Devínska 
Nová Ves. Slávia Právnik, TJ 
Spoje, Tenis Aréna. Top tenis. 
Matador (všetky z Bratislavy), 
ŠTK šamorín, Hydrostav 
Bratislava a tenisový klub 
Stupava. 
V dvojhre zvífazil Igor 
ACHBERGER z TK STV 
Bratislava, ktorý zvífazil aj 
vo štvorhre s kl4bovým 
partnerom Jifím OLICOM. 

Výsledky našich hráčov: 
L. Jurčák - Paluš 6 : 4, 6 : 1 
L. Jurčák - Struhár 1 : 6, 4 : 6 
Garaj - Roth 1 : 6, O : 6 

V dvojhre dorasteniek 
zvífazila Katarína DVORSKA 
z Hydrostavu a spolu s 
Andreou MAJARYKOVOU zo 
Slávie Právnik vyhrali 
štvorhru. 
Krízu v dievčenskom 
Devínskej Novej 
dokumentuje aj 
našich dievčat na 
turnaji. 

tenise v 
Vsi 

neúčas( 

tomto 

mj 

zeleniny, zdravé lístie zo 
stromov. odpadky živočíšneho 
pôvodu, ale aj minerálne látky, 
bez ktorých sa činnos( baktérií 
nezaobíde. Ornicu. bahno. kaly, 
popol z dreva a pod. Ak 
chceme zvýši( činnosf baktérií. 
môžeme kompost naočkovaf 
maštarným hnojom, fekáliami 
alebo močovkou. 

Z priemyselných hnojív sa 
odporúča mletý fosfát - 20 až 
30 kg; draselná sor 10 - 30 kg 
a 50 kg mletého vápenca. na 
každých 1 000 kg rastlinných 
zvyškov. Pri zakladaní 
kompostu postupujeme tak, že 
vrstvu asi 20 cm organickej 
hmoty prikryjeme 10 cm vrstvou 
ornice, obohatenej priemysel
ným hojivom alebo zvyškami 
haseného vápna. ktoré, ak je 
vermi tvrdé, rozdrvíme. 
Vrstvenie niekorkokrát opa
kujeme tak. aby v konečnej 
fáze bola na povrchu ornica. do 
ktorej po bokoch upravíme ryhy, 
ktoré nám umožnia vlhčil 
založený kompost vodou. 
močovkou alebo fekáliami. 
Dôležité je kompost dvakrát do 
roka prehádzaf. Podra 
charakteru základnej hmoty je 
za rok alebo dva vhodný k 
použitiu. 

(pokračovanie v budúcom čísiel 
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ponúka 

prenájom motorových 

Škoda Favorit, Dácia, Volga s 
vodičom), Š-1203- valník (aj s vodičom) 

v pracovnom čase: tel.: 293 944 
fax: 221560 

od 18.00 do 21.00: tel.: 777 l 819 669 

VeTa kilometrov s firmou CAR line 

Perfektné husle V. FARKAŠA 
rozprávky 
a dalšie 

Po zakúpení 3 kusov ziskate 
kupón - možnosť vyhrať 

PEUGEOT 

Na kupóny posledný deň 17. 9. 
1993 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Voľné miesta !ponúka, 

hrad á> 

r::::"-::----~--:-::-----:,..---:-, Vymením 2,5 izbový št. byt v 
Prijmem predavačku, zároveň DNV za 3 izbový v DNV. Tel.: 
vedúcu oredaine SECOND 779 487 - 'I~Eečer 

04 - Služby (ponúka, hľadá) 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti <kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

Predám papierové platidlá 
SPECIMEN CSR a Slov. Zn.: 
rôzne 

HAND na lstrijskej 84. Tel.: 
'175 854, 775 8511 

Hľadám opatrovatefku pre 21 

mesačné dievčatko. Tel.: Manželia kúpia 2 _ 3 izbový 
'1'16 953 domček v Devínskej a okolí. 

Vyučená krajčírka hradá 
zamestnanie. Môže byf aj 
upratovanie. Tel.: 776 570 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. Tel.: 239 
527, 220 005. 
• Firma MERIDIÁN oprava 

automatických práčok. Tel.: 
0'111771 095. 

• TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 116 963. 
e Opravujeme chladničky, 

mrazničky, montáže chlad. 
zariadeni, elektrospotrebiče. 

Tel.: 7717 762 

Drahovský. Na grbe č. 4 

Prenájom 

Prenajmem garáž na ul. Pod 
lipovým. Tel.: 775 322 

• Prenájmeme rodinný dom v 
Biskupiciach (pivnica. 
prízemie, poschodie. cca 360 
m2l na podnikanie. Značka: 
najmenej na 5 rokov. 

~1m1~ 
obchody a služby pre obyvateľov ONV 

Máte. u.ž ~e 
wzid.l& epaáené 
~ 

~ 
značktKL SK? 

nie., \J- De.~ 
~kúpiť 
~e. 
znač~ SK 

zn 8 kMim. 
Obchod a služby 

DE EX 
ponúka 

gramoplatne LP 1 - 5 -

10 Sk 

fotoaparát Zenit 12 x 9 

1180 Sk 

foto blesk 

kávovar ETA 

240 Sk 

749 Sk 

fritovací hrniec 11 1690 Sk 

obaly na videokazety 

20 Sk 

súpravy pohárov dymové a 
perlefové od 209 Sk 

cukorničky 

skla 

z dymového 

69 Sk 

pánske dáždniky 109 Sk 

drevené rámiky na 

obrázky · od 21 Sk 

olejomafby od 120 Sk 

zarámov. reprodukcie 

Bratislavy a iné od 42 Sk 

vizitkáre od 42 Sk 

Po skúsenostiach s prvým vydaním Katalógu obchodov a služieb pre obyvaterov DNV sme sa rozhodli vydaf 
druhé vydanie. 

V snahe poslúžif obyvaterom, podnikaterom. obchodníkom. remeselníkom ...• všetkým. čo môžu ponúknuf 
svoje služby. 

Texty a grafické návrhy Vašich ponúk zašlite na adresu DEVEX. Kalištná 9. 841 07 Bratislava (fax, 775 275) do 
30. októbra 

1 strana - 9 98 1/:l - 499 114 -250 1/B - ., 30 
1 - 9!193 !i 1 riadok - 3 9 

Využite možnosf vianočných ponúk. Katalóg bude na trhu 30. 
Troch inzerentov vyžrebujeme a ich reklamu uverejníme zdarma v dvojfyždenníku Devínsky Expres. 

6 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika. teraristika 
8 Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
• Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

Krmivá. vitamínové a veterinárne 
prípravky 

8 RYBÁRSKE POTREBY 

RE 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.00-12.0° 

~778 475 

7 

I~ZE~CIA 

1 znak= 0,70 Sk 
1/4 strana = 989 Sk 
1 strana= 3900Sk 

118 strany = 495 Sk 
112 strana = 1970Sk 

Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100% 
za uverejnenie na inej strane ako 6-7 + 50% 
zravy pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 % 
pri celoročnej objednávke - 20 % 

Ak ponúkate. alebo hradáte detské oblečenie, 
hračky, veci pre deti využite naše bezplatné 
služby. 

DEVínsky EXpres 
841 07 Bratislava. Kalištná 9, 

DEVEX - Novoselská 14 z dvora (za poštou>. 

po-pia: 8.00 
- 10.00 14.30 

- 18?0 

so: a.oo - 11.00 

Tel.-fax: 775 275 

V zubnej ambulancii v ZS 

na lstrijskej č. 20 

MUDr. Jely Vašekovej 

a 

MUDr. Jána Vašeka 

môžete byf ošetrení v 
čase, 

Po-Pi 7.30-12.30 a 
13.30-19.00 

sobotu 10.00-16.00 

Tel., 7'19 304 

Kio pomiie 1 

Blíži sa jeseň a budem 

potreboval pooraf záhradu 

malotraktorom. Kto ponúka 

takúto službu? 

Hradáme opravovne obuvi v 

DNV. Všetky už zrušili? 



z histórie 400 odchod rímskych légií od 730 moslimovia prehrávajú 
nás bitku u Poitiers 

pre mladých a zvedavých 
My si teraz, po návrate z 
putovania za jantárom, tristo 
rokov oddýchnime. Rimania a 
Germáni sa tu po celý čas 
pofahujú o hranice svojich ríš a 
ako to už býva, doplácajú na 
to obaja. 

Pozrime sa zatiar do nášho 
hi~torického minikalcndára a 
skúsme zrekonštruoval beh 
udalostí, o ktorých dnes bude 
reč. 

Nie je to vôbec jednoduché, a 
preto pri letopočtoch "s nulou" 
tolerujme 5 až 50 rokov. 

eeeee@H!H~ee 

KORENIE ŽIVOTA 

Pane Boža vzdychá 
muž pri hádka so ženou. 
Bol si tŕňom korunovaný. 
týraný. ukrižovaný. ale 
ženatý si nebol. 

- Bol si už v zoologickej 
záhrade? 
-Bol. 
- A korka rokov? 

Ja to v detskej 
postiafke a je to čoraz 
čarvenšie a červenšie. 
Co ja to? 
- Diefa žujúca žiletku. 

Ak bol Adam prvj · tvor. 
potom Eva bola prvá 
potvora. 

Do trafiky príde opitý 
muž a hovorí: 

Dajte mi jedny 
bavlnené ponožky. 

Tu predávame iba 
potreby pra fajčiarov. 
- Ved ja som fajčiar. 

Objednávací lístok 

410 príchod Húnov 

450 príchod prvých Slovanov 

451 Húni prehrali bitku na 
Katalánskych poliach 

453 zomiera Attila, ústup 
Húnov 

t>UU postupne expanzia 
Slovanov do nášho kraja 

550 príchod Avarov 

600 intenzívne . prenikanie 
kresfanstva do Európy 

610 vznik Samovej ríše 

630 Mohamed zakladá islam
skú ríšu 

-VODOROVNE: 
Al ŠPZ Rimavskej Soboty -
prvá časf zložených slov s 

l 2 3 4 5 

A 
B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 
K 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma>: 

799 Avari prehrávajú bitku s 
Karolom verkým 

800 vznik ríše Verkomoravskej 

Tak teda: Západorímska ríša 
slabne a postupne zaniká. 
Germánske elita utiekla pred 
Húnmi do západnej Európy a 
na niekorko desafročí sa u nás 
Húni U:SI:lll:lSili. Pu :;mrli Allilu uu 

nás odchádzajú a zo severu 
prichádzajú naši. To sme sa ale 
nečakali, že? 

Určite sa im tu páčilo. Rieky tu 
boli plné rýb, v stupave* mali 
dedinčania každú chvíru jeleňa 
či diviaka, podnebie priaznivej
šie ako na severe, a tak sa 
nečudujme, že o sto rokov 
neskôr už bol náš kraj výrazne 

významom jeden 
vokalizovaná · predložka. - BI 
Štvrté časf tajničky. - Cl 
Pravdepodobne tesanim 
opracoval príslušník 
židovského národa. D> 

6 7 8 9 10 ll 12 

Adresa: ······----·- ·-·---··------·-··--··--·-·-- ····----··---···---···--·-·---- ·········-·-·--·--··-·--·-·--···-··-·-----··--· PSC --·-··-·--···---··--·--·--·-···-----·-··-·-·-······ 
Dátum: -·····-··-·-·----·-·····-·-··--·---··---···-··-·---·-----··--···-···-·--····--·--·---·····-··--··--··-·····--···--·----- ······-·-·-··-··---····-···--·-··-·---·--·-··-·········-------··········-

Na konci roka vy~eme troch predpatiterov o za..-ímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

ätvrtročné predplatné 16 Kčs 

Využite možnotJ( lax.ova(: 775 275 

podpis (pečiatka! predplatite8 

slovanský. Svedčia o toro 
archeologické nálezy 

11 
Devine a Qevinskom Jazere a 
Stupave, Záhorskej Bystric~ 
Dúbravke, vo Vysokej P:: 
M . l 

orave a samozreJme, u nás v 
Devínskej Novej Vsi. ' 

Ale história nie je až zasa tak 
dobroprajná, človek musi stále 
o svoje "ego" bojoval. 

Nečudujme sa preto Húnom aj 
Av !:ll Ulll, Z. ti UIJÚS(I:lli :SVIJj~;~ 

stredoázijské vyprahnuté stepi 
a hradali obživu tam, kde iu 
príroda poskytovala. Je len 
samozrejmé, že nájazdnik 
nehradá iba chlieb. 

A o tom a aj o mnohom inom sa 
porozprávame v. budúcom čísle 
DEVEXU. 

S. Šilh'n 
• stupava - lovná jama 

Poznáte - čínske platidlo -
značka fotoaparátov. - El 
Ceské chlapčenské meno -
rieka v Itálii - výstavnejší 
dom. FI ŠPZ liliny -
strakatá vrece. GI 
Gruzínska národná hra 
stará čínska minca - žiada. -
Hl Hody lásky po grécky -
ŠPZ Brna-mesto - slovenský 
básnik. - ll Vyčnieva - obloha 
- ručí. - Jl Olej po anglicky -
skladba pre osem nástrojov -
našu osobu. - K) Koniec 
tajničky. 

Zvisle: 11 Súhvezdie - treti• 
časf tajničky. - 21 Kropila -
maďarský spisovater so 
skratkou mena na konci. - 31 
Stopoval - ak len po česky. -
41 Najmenší prírodný životný 
priestor - súhvezdie. - 51 
Matky - slabo. - 61 Rieka v 
Rusku - cudzie ženské meno. 
- 71 Priradovacia spojka -
druhé časf tajničky. - BI 
Ceské mužské meno - obec v 
okrese Opava. - 91 Banské 
mesto pri Ostrave - pôrod po 
česky. 10) Zači•tok 
tajničky - vlna spojená s 
kožou. 111 Ovanula 
napodobňujem hlas tetrova. -
121 Dievčenské meno 
turecký žandár. 

Pomôcky: Dl Le. - El Ripa. -
11 Pavo. - 21 Egri V. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves .. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel./fax: 775 275. 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). Uzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaCI
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., nábr. L. Svobodu 20, 8$1 02 Bratislava. Registračné číslo: 103/80 - A. 
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-~ ... a teraz m6š šancu ! w Volkswagen Bratislava 

Váiení 
čieaeelia 

Radi by sme vyhovief 

každému. Na relatívne ma

lej ploche poskytoval infor

mácie i ·priestor od ško-

lákov po dôchodcov. 

Vyhovief každému je 

zložité. Ani z ekonomického 

hladiska si nemôžeme do

volif úzko sa špecializoval. 

Snažíme sa zachoval istú 

tvár i obsah. Iste nie vždy 

sa nám to dari. Spoločnos( 

je rôznorodá a vyhradil 

priestor iba jednej skupine 

znamená zúž if priestor ·a 

vytváral obraz jednostran

nosti. Výhrady k niektorým 

materiálom akceptujeme, 

Ponúkame priestor na re

akcie i opozícii. Protichod

né názory však musíme 

najskôr poznaf. potom 

možno posúdil (či odsúdifl. 

reagoval, vplýval, ponúknu( 

iný názor. pohrad ... 

Pri komplexnom pohrade 

nám iste nevyčitate zámer 

dezinformoval. alebo vplý 
va( nevhodne. 

Radi privítame Vaše 
Príspevky podnecujúce. 
Oslavujúce všetkých, dáva
iúce. 

Váš vydavater 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

1.10.1993 Ročník: 111. Císlo: 19. Cena: 2,50 Sk 

• Sociálne odkázaným • Pozvánka na obe

račkovú zábavu • Slovo majú novovešfania 

• Program matičiarov • Z histórie 

Uzávierka materiálov do 
dnešného čísla bola 
23.9.1993. Uzávierka do 
nasledujúceho 
bude 7.10.1993. 
vyjde 15.10.1993. 

čísla 

číslo 

Obrov•lrý prie•tor na ulici š. Kr.Hira, medzi "'Unimezom• a gar.žami je nevyužitý. Zatiar ho "'zdobí" 
iba burina a tento vralr (vravo}. Vralr na obr.zlru vpravo je "dobre• ukrytý medzi parlrujúcimi autami a 
b..-inou. 

Rieka Morava 
Predsa 
šarapatHa 
Správa o šetrení havarijného 
znečistenia Moravy v 36. a 
37. týždni 1993 

Silne do zelena zafarbená 
voda Moravy bola Povodiu 
Dunaj hlásená 3.9.1993 v 
popoludňajších hodinách. 

Pracovníci odboru ochrany 
akosti vôd prešetrili skutočný 
stav na toku ešte v ten istý 
deň . 

Zistili, že zelenú farbu vody 
spôsobujú silne premnožené 
sinice - fytoplanktón. ktoré 
boli do Moravy prinášané 
vodami Oyje. 

Pri odbere vzoriek vôd boli 

namerané nasledujúce para
metre akosti vody: 

teplota 16,2 C 
pH 7,4 
o. 10,3 mg/l 
nasýtenie 
29,7 mS/m 

104,8% 

Hydrobiologickým vyšetrením 
sa zistilo. že dominujúcim 
organizmom z množstva 
premnožených druhov je 
Microcystis ef. incerta. 

Telefonickou cestou sme sa 
na Povodi Moravy v Brne 
dozvedeli, že pôvodným 
miestom premnoženie fyto
planktonických organizmov sú 
nádrže Nové Mlyny v povodi 
Dy je. 

V čase šetrenia 3.9.1993 sa 
už v úseku pod zaústením 
Rudavy !v r.km 40,51 až po 
ústie Moravy do Dunaja 
prejavoval značný úhyn 

Magistrál hlavného mesta SR Bratislavy 

ponúka prenájom 

nevykurovaných skleníkov v areá li bývalého záhradníckeho závodu na 
Ivánskej ceste č. 32 v Bratislave 

za výhodných podmienok. 
:Z:iadosf o prenájom je možné uplatnif na oddelení hospodárskej politiky 

-telefónne číslo 331 384 

organizmov a ich sedimen
tácia. 
Možno predpokladal. že 
rozvoj fytoplanktónu bude v 
nádržiach Nové Mlyny po
kračova( dovtedy, pokia! sa 
nezmenia niektoré činitele 
podmieňujúce rozvoj. Pravde
podobne to bude zníženie 
teploty. 

Povodie Dunaja, štátny podnik. 
podnikové riaditelstvo 

,."orba 
...... rozpoc1u 

MESTSKEJ · CASTI ONV 
pre rok 1994 

Miestne zastupitelstvo 
Mestskej časti Dev. Nová 
Ves bude na svojom 
nasledujúcom zasadnutí 
prerokovávaf návrh roz
pottu Mestskej časti pre 

· rok 1994. 
Podnetn~ návrhy 

možno predložil na 
Miestny úrad MC ONV do 
15.10.1883. 

Ing. Mráz 



JTI)Jľ®WIIDTI ~ I[y 
LZ lľ [l cQ]I]l TI~® 

Miestne zastupitefstvo na 
svojom zasadnutí 23.sep
tembra prijalo: 

e schválilo uvornenie 
príspevku z fondu mládeže 
vzdelávania a športu vo 
výške 150 tis. Sk na nákup 
kopírovacieho stroja pre 
potreby školských zaria
dení na území mestskej 
časti DNV, príspevok na 
zakúpenie videorekordéra 
pre potreby Základnej 
školy l. Bukovčana 1 vo 
výške 20 tis. Sk 

e uložilo architektke mest
skej časti DNV vypracovaf 
návrh ponukového konania 
na využitie objektu CO -
krytu 

e tiež uložilo architektke 
mestskej časti zapracovaf 
do návrhu rozpočtu pre rok 
1994 investíciu na vy
tvorenie podnikaterského 
centra v bývalých zber
ných surovinách objekt č. 

33 

e kultúrnej komisii a pove
renej riaditefke lstracentra 
uložilo: 

vypracova{ návrh zriaďo

vacej listiny pre súbory a 
kolektívy .zriadené IC 

vypracovaf návrh dohôd 
medzi IC a súbormi so 
samostatnou právnou sub
jektivitou 

vypracova{ zásady činnosti 
pre súbory zriadené IC a 
predložif ich nasledujúcemu 
zasadnutiu miestneho za
stupiteľstva 

e schválilo 
Ing. Dušana Pavlicu za 
člena ekonomickej komisie 
Ing. Petra Kováča za člena 
komisie životného prostre
d~ vm 

Nová ce•ta do kameňolomu 
/bude zanedlho 1111lúiiif" 
zamestnancom Preaskamu, 
návštevníkom autoservi1111u, 
záhradkárom, turistom. Je 
to príkladný príspevok 
firmy mestskej ča1111ti. 

Miestny úrad sociálne 
oddelenie v Devínskej Novej 
Vsi poskytuje sociálnu výpo
moc pre sociálne odkázané 
rodiny s maloletými defmi a 

~ôéUOcnB 
®il8!83c~J])Vill 
pre starých, sociálne odkáza
ných občanov. 

Za obdobie január - jún 1993 
doporučila komisia spolu so 
starostom kladne vybavif 54 
žiadostí, zamietnutých bolo 31 
žiadostí. 

Miestny úrad poskytuje 
jednorazovú finančnú výpo-
moc, to znamená, · len 
jedenkrát v kalendárnom 
roku. Táto výpomoc sa 
poskytuje občanovi, ktorého 
finančný príjem podľa 

Zákonov o životnom minime. 
o sociálnej odkázanosti, o 
pôsobnosti orgánov štátnej 
správy sociálneho zabez
pečenia, neprekračuje 

opakovaný finančný prís
pevok, ktorý sa poskytuje 

opakovane, t.j. mesačne, si 
sociálne odkázaní občania 
môžu požiadaf na Obvodnom 
úrade Bratislava IV. 

Za l. polrok 1993 doporučila 

sociálna komisia 
finančné čiastky na: lie 
pobyt chronicky chorých 
a detí zo 
odkázaných rodín vo 
25.300,- Sk, liečebný 

pre deti s dg. se 
ínfekty dýchacích ciest 
výške 14.700.- Sk. 
zakúpené liečebné 
didaktické pomôcky 
s rizikovým vývojom. 

nemaJuca záujem 
má dojem, že štát je "dojná 
krava", alebo že výpomoc je 
nároková. Ešte že jednotlivé 
prípady posudzuje komisia. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi 
Vás pozýva na 

v sobotu 2. októbra 1993 
vo veľkej sále lstracentra od 19.00 hod. 

V ponuke občerstvenia: kačacina, lokše, burčiak 
Vstupné: 50 Sk, návštevníci v krojoch budú maf 50 % zravu. 

V tombole nebude určite chýbaf pečená kačica, burčiak. 
Predaj vstupeniek: 1.10.93 o 18.00 - 20.00 v lstracentre. 

llliemla 
~ne sls lei 
ma lia ie 

Priprava na víkend 

V piatok 11.9. oznámil občania 
na ul. P. Horova o 0.50 hod. 
rušenie nočného kfudu. 
Hliadka zistila, že v jednom z 
bytov v DNV sa hlučne 
zabáva majiter s priatefmi. 
Návšteva vyvrcholila osob
ným konfliktom, taktiež museli 

2 

privolaf lekára na ošetrenie 
majitera bytu. Kedže nešlo o 
prvý prípad rušenia kľudu, po 
oznámení bude prípad dalej 
riešený. 

Niekedy aj náhoda 

V sobotu 11.9. o trištvrte na 
deväf si všimla hliadka 
mestskej polície spiaceho 
muža vo vozidle na ul. J. 
Jonáša. Pri kontrole zistili. že 
nemá pri sebe žiadne 
doklady. Pri preverovaní 
totožnosti zistili, že dotyč-

ného už dlhší čas hfadajú. 
Odovzdali ho miestnemu 
oddeleniu policajného zboru v 
Dúbravke. · 

Nič sa nestalo (?) 

V nederu 12.9. o 1.45 
telefonicky oznámili ~"'·"•c•1<"'''21 

polícii, že na Mlynskej 
bijú nejakú ženu. Po príchode 
hliadky priater dotyčnej 
uviedol, že ju naložili do auta 
Rómovia a odišli. Po vozidle 
začali pátraf a objavili ho na 
parkovisku pri BAZ-ke. žena 
však vypovedala, že ju zbil 
jej priater a nechce naň 
podaf trestné oznámenie. 

Opif Diskont 

V nedefu v noci o 2.30 
hliadka pri výkone pravidel: 
ných kontrol spozorovala pn 
predajni Diskont na Ople
talovej ulici osobné m 
vozidlo bez ŠPZ. 
mestskej polície 
vyrušila obsadenie vozidl~, 
lebo sa dali na útek. Prítomna 
hliadka MoPZ však prípad 
ihneď prevzala. 

·-0 maJU Sl 

n 
y ' • vovesfan1a 

* V sobotu 18.9. sme chceli 
odovzdal žele.zny šrot. ". 
berných surovmach sm_e b<:>h 

~ 10.30 hod. <otvarac1e 
hodiny o.oo - 12.oc;». Vi!l:>tky 
bránY boli zatvorene a dovod 
ebol uvedený. Chceli by sme n . 

vysvetleme. 

E. Neubergová 

* Na ulici M. Marečku nielen 
na terase .. a.l.e po ~elej. ulici 
bývajú, naJma. ked J~ v1etor, 
porozfukovane pap1ere .a 
krabice po obchodn1koch. N1e 
je to možné riešif 

kontajnerom a včasným od
vozom? 

* Vo Večierke Včielka na P. 
Horova nedostaf niekedy cez 
Víkend chlieb. Je to iba 
náhoda, alebo príde k 
zlepšeniu zásobovania? 

* Písali ste, že niet opravovní 
obuvi. Na ul. J. Smreku veru 
ie a zákazníci sú s opravami 
spokojní. 

* V dome na ul. P. Horova, 
kde ie materská škola, akoby 
bývali ... , no nechcem sa 
vy~adrit Smetí vari sypú 
Prramo z okien na ulicu a do 
Priestorov materskej školy. 
Človek síce žasne ale 
neexistujú opatrenia' na 
zamedzenie takýchto činov? 

rp 

* Píšete v Devexe o 
v~~ličom. Nás by zaujímalo, či 
0 tde Privatizácia našu 

mestskú časf a čo sa vlastne 
bude privatizovaL 

Aký je osud rybníka, čo ho 
čo.ká o. kedy :50. zo.čne 

využívaf. 

Hnevá nás nová mánia 
psíčkarov na Grbe. Najmä 
verkí psi každý večer vorne 
pobehujú po uliciach. Človek 
pri stretnutí s nimi zažíva 
šok. Majiter je na druhom 
konci ulice a jeho miláčik sa 
pohybuje bez náhubku bez 
doprovodu. Sú fudia, ktorí sa 
ich boja a radšej 

nevychádzajú na ulicu. Nedá 
sa s tým niečo robif? 

* Píšete často o Devínskej 
Kobyle. Náučný chodník však 
nepatrí asi nikomu. Už od 
spodnej časti v priestore 
odpočívadla Pod lipovým je 
už dlhší čas polámaný 
odpadový kôš, odpadky 
porozhadzované v okolí 
druhej i tretej zastávky 
náučného chodníka. Aj 
orientačné tabule nesú stopy 
vandalov. Kto nám odpovie 
ako skultúrnif túto našu časf 
prírody? 

rp 

* Prečo zrušili potraviny pri 
BAZke? Budú niekedy ešte 
slúžif? 

mu 
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Pokračovanie z minulého 
čísla 

- Bola to otázka oznamovacia, 
nie opytovacia. 

- Rada by som vedela, ako to 
je. 

- Ja neviem, čo chceš, o čo ti 
ide! 

Ne rev. 
obecenstvo. 

nepotrebujem 

- Komediantka ... 

- Ja viem, o čo mi ide. Lenže 
neviem čo chceš ty. 

- Zariadim sa podla teba. 

fosledqá 
' s poved 

- Nemáš vlastný názor? 

- Chcem momentálne zostať 
sám a chcem, aby si aj ty 
zostala sama. 

Otočila sa a odišla. Viac som 
ju nevidel. Chcel.som sa s ňou 
rozísť, pretože mala vlastný 
názor a nechcela byť podo 
mnou. V ten deň som s 
kamarátmi oslavoval. A na 
druhý deň mi jej priateika 
povedala tú zvesť. 

Ležala na nemocničnej 
posteli, biela ako krieda. 
Netúžila vidieť m?j~ tvár. 
Priniesol som JeJ dva 
pomaranče. Nemusel som sa 
vyhrážať prizabitím tých 
surovcov, čo ju tak doriadili, 
už mi nepatrila. Načo som 
tam išiel? Presvedčiť sa o 
víťazstve? Primitivizmus. No 
predsa to bolo tak. Ležala s 
modrinami, so zlomenými 
rukami a poranenou sánkou a 
ja som sa škodoradostne 
usmieval. 

"S pôžitkom myslím stále na 
seba 

Som egoista 

a moje 
myšlienky 

nadpozemské 

nenachádzajú ciel 

Pýtam sa minulosti 

a kladiem otázky o budúcnosti 

Chce to čas! 

Má to však ešte zmysel?" 

Na druhý deň zomrela. 
Krvácanie do mozgu, klinická 
smrť, oživenie a potom 
koniec. Niet jej pomoci, niet 

mi pomoci. Hradám príčinu jej 
smrti, fyzickej i duševnej. 
Mala by prísť odplata, no ja 
nie som samovrah. Lutujem, 
čo je nenávratne preč, niet čo 
naprávať. V Devínskej je 
drzých chalanov plno, 
nemôžem prizabiť každého a 
seba mám rád, Iútosť postačí. 
Nie som narcisista. ale ani 
blázon. 

Drahá, odpusť. Drahá, prepáč. 
Nemali sme sa spolu stretnúť, 
bola by si šťastnejšia. 

"Venušina tvár 

a krásna postava. 

A pritom pritučné nohy. 

Rád pozerám z okna nášho 
bytu 

a rozdávam pozvánky 
hviezdam 

ako svedkom o dokonalosti 
našej spálne. 

Som muž a ty si žena. 

Počúvam rozprávky 

o svojej dobroprajnosti 

a ty si stále nemáš na kom 

liečiť komplexy. 

Dosť! 

Dosť prozaického rozprávania. 

Sentimentalita vylúčená 

z obehu nášho kolobehu. 

A pokus o prevrat duší skončil 
" 

Záver 
Záver príbehu a... Boli 
pripomienky proti. Nuž, 
redakcia nemusí súhlasi{ s 
názormi autora. 

Starší sa vždy snažili, 
prirodzene, vplývaf na mladú 
generáciu. 

Poznáme ju? Ako uvažuje, 
ako koná? Alebo sa 
dozvedáme o nej od susedov, 
z novín. z čiernej kroniky? 

Dali sme priestor aj tejto 
poviedke, výpovedi, nie preto, 
aby sme kazili. Preto, aby 
sme poznali a hradali príčiny i 
cesty. 

redakcia 



na Obvodnom úrade Bratislava 
IV - matrika Devínska Nová Ves 

Jozef Mišik 
Henrieta Prokopová 

Emil Šnb 
Viera Ciliková 

Zosobášili sa na Farskom úrade 
v Devínskej Novej Vsi: 

Marek Čermák 
Renata Kenerešová 

Peter Pittner 
Nora Patzeltová 

Jaroslav Otava 
Ingrid lvičičová 

lO-roční: 

Eduard Ščepán 
Ernest Koubek 
Justína Kralovičová 

75-ročná: 
Mária Milošovičová 

85-ročná: 

Ludmila Schifferová 

ISTRA CENTRUM. cen-trum pre 
ls-trijská Z..6 

v ok-tóbri budú rekonš-truova-ť verkú 
sálu ls-tracen-tra. pre-to poče-t akci í 

bude obmedzenÝ. 

Z-:10. Obaro~kovO zObava 

~o. SašoprávkY 

varkO sOlo 
"'19.00 

'16.30 
de-tské divadelné preds-tavenia 

'17.10. (.ub omír l=aldak 
krasl í dai'om 

'16.30 

hos-t' .folk. súbor KobYlka 

Z~O S-tolno-tenisovÝ -turnaj 
pra naragis-trovanÝch 

Yrelá wcl'aka 
Chcem sa týmto po

ďakovať v mene všetkých 
prítomných za pekný 
večer s večne mladou 
Darinkou Laščiakovou a 
národným umelcom J. 
Pántikom. Patrí za to 
naša vďaka jeho organi
zátorom a aj účinkujúcim. 

Hrajúce. teplé slová pána 
Pántika a spev pani 
Darinky boli skutočne 

okúzľujúce. Aj spev a 

za krásny Yečer 

Burčiak 

muzika bratov Muchovcov. 
to všetko bolo naozaj 
prekrásne. "A pozri." 
džugla ma suseda. "tí 
nepotrebujú ani noty." A 
veru tak bolo. Spievali a 
hrali aj bez nich. A ako 
nádherne! Poďakovanie 
patrí aj malému Miškovi 
Čiernemu, ktorý nás 
svojím zvučným hláskom 
prišiel pozdraviť. No a 
nakoniec som si nechala 
našu Rosicu. Chcem 
týmto poďakovať najmä p. 
Pokonému. ktorého 
prenádherný spe,v počuť. 
to je naozaj zážitok. 

Je tu a nedá sa utajiť. 

Burčiaková sezóna. Vraj 

treba za ňu vypiť toľko 

burčiaku, koľko človek 

váži. Nuž... Iste prospieva 

zdraviu, pokiaľ človek 

pozná mieru. A ked je 

ešte dobr~ ponúkaný v 

pravú chvífu. ked je plný 
energie ... 

Skutočne kvalitný sme 

koštovali na slávnostiach 

vinobrania v Rači v sobotu 

18.9. Práve "pracoval", bol 

ešte teplý, a taký akurát. 

Liter stál dvadsaťtri .korún . 

Kým sme prešli všetky 

ponuky slávností, stretli 

sme sa s rôznymi chuťami 

i rôznymi cenami. Od 
dvadsaťtri až po 

tridsaťdva. Hned človek 

vedel. kto je výrobca. kto 

priekupník, kto obchodník. 

Aj v Devínskej sme 

· skúšali. V nedeľu 19.9.sme 

nemali šťastie v reštaurácii 

Rolando. ani v ďalšej. V 

týždni sme koštovali " v 

družstevnej predajni, u 

pána Valkoviča i ten, čo 

ponúkali na "trhovisku" na 

terase ulice M. Marečka. 

Ten ostatný nám "robil 

kyselinu". Neponúkali 

pestovatelia. Ceny sa 

pohybovali okolo 30 korún. 

Ponuka však potrvá 

ešte niekoľko dní. Všetko 

obísť nestihneme. aby sme 

vedeli poradiť zodpovedne. 

Nik neponúka prostredníc

tvom nášho časopisu. nuž 

nezostáva iné. len hľadať a 

skúšať. 

pk 
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A preto iba tofkoto: 
všetkým účinkujúcim, i tým, 
ktorí sa o toto vydarené 
vystúpenie zaslúžili orga
nizačne. patrí naša 
úprimná a srdečná vďaka. 
Bolo nám dobre a budeme 
si dlho na tento večer 
spomínať. Hádam len toľ
koto nakoniec. že to malo 
mať. toto prekrásne 
vstúpenie. väčšiu propa
gáciu, aby sa druhýkrát 
zúčastnilo viac obyvateľov. 
pretože účinkujúci a aj 
organizátori si to naozaj 
zaslúžili. 

Mlyn árová 

Neza.6uánite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

1.10. - Arnold, 2.10.- Le
voslav, 3.10. - Stela, 4.10 _ 
František, 5.10.- Vie~a 
15.10. Natália, 7.10. ~ 
Eliška, 8.10. - Brigita, 9.10 
- Dionýz, 10.10. - Slavo~ 
mira, 11.10. - Valentina 
12.10. - Maximilián, 13.10. ~ 
Koloman, 14.10. - Boris, 
15.10. - Terézia 

blahoželáme 

Celovečerné 
predstavenia: 
štvrtok, sobota o 19.45 
hod, nedera o 17.15 a 
19.45 hod. 

2.-3.10. NABITÁ ZBRAŇ 1 
USA MP 12 

7 .10. ARCHA NEVINIATOK 
USA MP 12 

9.-10.10. PONORKA USA 
MP 12 

14.10. HORKÝ MESIAC 
Fr/GB MN 

Mládežnícke 
predstavenia: 
vždy v sobotu o 17.15 
hod. 

2.10. NABITÁ ZBRAŇ 1 
USA 

9.10. PONORKA USA 

Detské predstavenia: 
v nederu o 15.15 hod. 

3.10. 

10.10. 

GALOŠE ŠTASTIA 
SLOV. 
A ZASA TA LUCIA 
CES. 

Tel: 775 104 

Bez obáY 1 
"TVRDO DEMENTUJEM 
CHÝRY, že cestovné v 
mestskej hromadnej doprave v 
hlavnom meste by malo byť 
vyssie," odpovedal na otázku o 
zvýSení cestovného v MHD 
primátor Bratislavy P. Kresá
nek. "Po prvé, dodržiavame 
slovo, že cestovné nezvýširoe, 
po druhé, nič také by 
neodsúhlasila mestské zastu
pitelstvo a po tretie, socio
logicky a psychologicky sa 
dokázalo, že terajšia výš~~ 
cestovného je už na hraniCI 
únosnosti pre väčšinu cestu
júcich občanov." 

(TA SR - Smena 21.8.1993) 

Biohumus 
Výroba 

biokompostu 
superk~mpostu 

(dokončenie z minulého čísla> 

superkompost 

Pri zakladaní superkompostu 
postupujeme podobným spôso
bom ako pri biokomposte. V 
tomto prípade musíme použi(, 
ako "spracovatera· dážcfovku 
hnojnú. Dážďovky sa stávajú 
vermi užitočným pomocníkom 
tam. kde je potrebné odstránil 
organický odpad rastlinného 
pôvodu. Popri likvidácii odpa
dov vyprodukujú aj vermi kva
litný humus. nazývaný super
kompost. V zahraničí bola roz
pracovaná technológia · chovu 
dážďoviek s trojakým úžitkom, 
a to: 

likvidácia odpadov; 
produkcia superkompostu; 
produkcia biomasy červov 

bohatej na bielkoviny. 

Pokiar by sme chceli využil 

TABLE TENNIS CLUB a 
ISTRA CENTRUM DEVINSKA 
NOVA VES usporiadali turnaj 
pre deti z Devínskej Novej 
Vsi. 

Výsledky: 

Dievčatá: 
1. miesto - Frohlichová Lenka 
2. mi_esto - Zigová Ivanka . 
3. m1esto - Klačanová Micha
ela 

Mla~ší chlapci: 
1· m1esto - Martinka Ivan 
2. miesto - Brna Branislav 
3· miesto - Kubal Peter · 

Starší chlapci: 
~ mi!'lsto - Vizváry Alexander 

· miesto - Stefek Michal 
3· miesto - Simko Juraj 

TABLE TENNIS CLUB a 
~6~ CENTRUM DEVINSKA 
23 VES usporiadajú 
81~~0.1993 <sobota> turnaj v 
n no_m tenise pre 
n:h~g!~lrovaných <ktorí 
De .a1u ~úfažne) občanov z 
z v~nske1 Novej Vsi. 
v 8 1':1a!ok o 9.00 hod. vo 

efke1 sále ISTRA CENTRA. 

G.F. 

dážďovky na "výrobu" 
prípravu superkompostu, musí
me si ich sami nazbieral a 
rozmnožil. Pre tieto úť:ely je 
vhodný len jeden druh. a to 
dážďovka hnojná Eisenie 
foetida. Jej prednosti spoť:ívajú 
v tom. že konzumuje viac 
organického odpadu než 

rovnako verké iné druhy a 
dáva overa viac potomstva. 
ktoré rýchle dozrieva. Nájdeme 
ju bežne vo vornej prírode. Jej 
výskyt je obmedzený len na 
miesta. kde sa nachádza 
dostatok rastlinných odpadov. 

Dážďovka hnojná má telo na 
. chrbtovej strane ť:ervenohnedé 
až ť:ervenofialové, brázdy 
medzi ť:lánkami tela sú 

· oranžovožlté, čo je nápadné 
hlavne pri natiahnutom tele. 

Posledným zo sene turnajov 
poriadaných tohto roku TK 
LOB DNV bol turnaj 
dospelých. Startovalo v ňom 
28 mužov z klubov: Geológ 
Rožňava. Cervenica, Texicom 
Ružomberok. ZTS Martin, 
Inter, Slávia Právnik, 
Hydrostav. Spoje, Strojár. 
Spoje, VSK Ekonóm z 
Bratislavy, TK Zohor, LOB 
DNV a Agrostav Nové Zámky. 

Vo finále dvojhry mužov 
zvífazil Marián POLOMA zo 
Slávie Právnik Bratislava nad 
VILAGIM z TK Inter 
Bratislava, ktorý zvífazil i vo 
štvorhre spolu s HASAJOM 
zo Slávie Právnik Bratislava. 
Výsledky našich hráčov: 

GARAJ - Kapolka 1:15, 0:15 
JURČÁK L. - JURČÁK B. 15:1, 15:2 
JURČÁK L. - Lipták 1:15, 5:7 

Vzhradom na nízky počet 
účastníčok (6) odohrali ženy 
len súfaž v dvojhre, v ktorej 
zvífazila Andrea ONDRISOVA 
zo Slávie Právnik Bratislava. 
Vo finále porazila SVECOVÚ 
z VSK Ekonóm Bratislava. 
Jurť:áková z TK LOB DNV 
podrahla budúcej vífazke 
hned v prvom kole výsledkom 
0:6, 0:6. m.j. 
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Brušná strana je špinavožltá. 
Dospelé červy sú 40 až 140 
mm dlhé. Mladé jedince po 
vyliahnutí merajú len 10 - 15 
mm. 

Podmienky: 
Optimálna teplota pre život -
16 - 22 •c; kritické teploty +35 

oCa viac. 

držka života - do 950 dní; 
potomstvo jedného jedinca - 1 
000 jedincov za rok; 
hustota výskytu v hnoji - až 
100 kusov v 1 dcm3

• 

Osadenie 
červami: 

kompostoviska 

Na 1 m• (pri hrúbke vrstvy 60 
cm> nasadif 0,5 až 2 kg červov 

7. kolo 

MUli A 
ŠKP jun. - D. N. Ves 2:0 
MUliB 
D. N. Ves - Slávia Ekonóm 15:0 
STARŠ[ DORAST 
D. N. Ves - Spoje 2:2 
MLADŠfDORAST 
Lok. Rača - D. N. Ves 5:0 
STARŠ[ liACI A 
D. N. Ves - Polygraf 0:3 
STARŠ[ liACI B 
D. N. Ves - Polygraf 0:4 
MLADŠ[ liACI A 
D. N. Ves - Polygraf 0:3 

dážďovky hnojnej. Cervy 
konzumujú denné množstvo 
hnoja, ktoré sa rovná ich 
hmotnosti. teda 0,25 - 1 kg 
denne. 

Kompostovisko zavlažovaf 
aspoň jedenkrát týždenne. 

Skončenie spracovania 
približne po 3 - 5 mesiacoch 
(podra množstva tervov a 
teploty>. 

Po skonť:ení spracovania tervy 
oddelif od kompostu a využil 
ich v novej hromade. 

Pri založení oboch tangova
ných druhov výroby kompostov 
som použil brožúrku: 

• Biozáhradkárenie". 

Nech sa nám všetkým darí v 
pestovaní zdravších druhov 
zeleniny a ovocia. 

.lozef Jurčák 

MLADšf liACI B 
D. N. Ves - Polygraf 0:5 

8. kolo 
MUli A 
D. N. Ves - Krasňany 3:0 
MUliB 
Dunaj. Lužná - D. N. Ves 4:4 
STARŠ[ DORAST 
Danubius - D. N. Ves 0:3 
MLADšfDORAST 
D. N. Ves - Krasňany 1:4 
STARŠ[ liACI A 
Doprastav - D. N. Ves nehralo sa 
STARŠ[ liACI B 
Doprastav - D. N. Ves 5:0 
MLADšf liACI A 
Doprastav - D. N. Ves nehralo sa 
MLADšf liACI 8 
Doprastav - D. N. Ves 8:0 

PITi mzmiwc®v m® t ®rfiz@ u 
pozýva Motorsport racing team Stuad Bratislava v 

dňoch 
l. - 3. - októbra 1993 

na medzinárodné preteky automobilov do vrchu 
Majstrovstvá ČR, SR a Rakúska 

Alpsko - Dunajský pohár 
SLOVAKIA '93 Matador 

ktoré sa uskutočnia na trati Pezinok - Baba. 

Preteky Alpsko Dunajského pohára patria popri 
Európskom šampionáte medzi najzaujímavejšie a 
najatraktívnejšie. Preteky sú rozdelené do šiestich tried 
a priaznivci motorizmu budú mať možnosť vidieť od 
produkčných vozidiel cez cestovné vozy až po skupinu E 
- voľné formuly . 

Motorsport racing team 
priaznivcov motorizmu na 
prostredí Malých Karpát. 

Stuad pozýva všetkých 
preteky v prekrásnom 



@
IESTNY ODBOR 

MATICE 
SlOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVA VES 

Miestny odbor Matice 
slovenskej v snahe priblížif 
obyvatefom našej mestskej 
časti zvyky z iných re
giónov Slovenska usporia

da stretnutia rodákov 
(východné Slovensko, 
stredné Slovensko, Záhorie. 
JUZne Slovensko, regióny 
okresov a pod.>. kde budú 
vystavené ručné práce, 
nebudú chýbaf tradičné 

jedlá, piesne a tance. 

Záujemcovia z jed

notlivých regiónov Slo
vensk3 žijúci v Devínskej 
Novej Vsi môžu už dnes 
prejavif záujem o organi
záciu podujatí, účasf i prísf 
s podnetnými návrhmi. 

Stretnutia 
miestneho odboru 

výboru 
Matice 

slovenskej bývajú v pries
toroch lstracentra na ls
trijskej ulici č. 2 v piatok: 

11.10., 15.10 .. 29.10 .. 12.11., 
26.11. Svoje návrhy môžete 
daf telefonicky na č. 

7'15 275, 175 322. 

PLÁN ČINNOSTI 

MIESTNEHO ODBORU 

MATICE SLOVENSKEJ 

V DEV[NSKEJ NOVEJ VSI 

na rok 1994 

Matica Slovenská. ako všestranná 
národná ustanovizeň. je dielom 
Slovákov. Vyrástla z bytostných 
národných potrieb, práv a záujmov 

spolčovaf sa. poznávaf. duchovne 
i hospodársky zvefaďovaf a 
presadzovaf Slovensko. 

Po obnoveni činnosti MO-MS v 
Devínskej Novej Vsi je táto 
myšlienka jednou z našich úloh. 
Dlhodobé odnárodnenie zanechalo 
mnohé nedostatky, vytvorilo v 
národe rôznorodost pojmov k 
rodnej vlasti a stalo sa čímsi. čo 
národným už ani nemožno nazvaf. 

Výbor MO-MS analyzoval miestne 
pomery po stránke národnostnej, 
spoločenských potrieb a dospel k 
záveru. že v jubilujúcom roku 
1994 obnovenia činnosti 

Miestneho odboru Matice 
Slovenskej je potrebné oboznámif 
všetkých občanov s poslaním 
Matice, ukázaf hlbokosf 
národných potrieb a práv pri 
sebaurčovaní i v našej obci. Je 
potrebné viac ako inokedy svojou 
aktivitou plán činnosti zamerat na 
obnovu duchovnej sily Slovákov. 
na ich lásku k prírode, k zvykom 
našich predkov. potrebe vzdelávaf 
sa a zviditelňovaf Slovensko po 
celom svete. 

V pláne činnosti v prvom rade 
uprednostňujeme prácu s defmí a 
mládežou o poznávani krás našej 
vlasti. jeho ludovej tvorby, nových 
stavieb, ale i duchovna pre rast 
človeka do novej modernej doby. 

Matica Slovenská týmto podáva 
ruku všetkým občanom našej 
Mestskej časti, volá ich k aktivite. 
aby ako jediná vhodná nositefka 
tradícií na rodnej hrudi zasadila 
semienko hrdosti k národu, ktorý 
bol tak fažko porobovaný. 

PLÁN ČINNOSTI MO-MS V 
DEVINSKEJ NOVEJ VSI 
1994 

~~~ 
obchody a služby pre obyvateiov ONV 

ll. REPREZENTAČNÝ 
MATIČIAROV. 

- STRETNUTIE MATIČIAROV _ 
spoločenské stretnutia POdla 
jednotlivých regiónov Slovenska. 

DETI DEŤOM. Celoobecné 
spoločenské podujatie, kde 
predkolá prebiehajú na 
jednotlivých š~olách v obci a deti 
defom tvona program so 
zameraním na fudovú kultúru a 
umenie. Vífazi jednotlivých žánrov 
vystúpia na celoobecnom podujatí. 

- VElKONOČNÉ TRADICIE - s 
ukážkou tradičných jedál, zvykov 
z rôznych regiónov Slovenska. 

- STRETNUTIE NA DEVINE _ 
tradičné putovanie Matičiarov na 
starodávny Devín pri príležitosti 
Ŕtúrnvský~h nsiÁv 

- ZÁJAZD NA BRADLO. HLBOKé 
A DO MODRY už druhé 
podujatie pri príležitosti osláv M. 
R. štefánika a L Štúra. 

- ZÁJAZD DO TURČIANSKEHO 
SV. MARTINA - na oslavy výročia 
MS a na celosvetové stretnutie 
Slovákov. 

DEŇ MATIEK- podujatie 
organizované už druhýkrát za 
spolupráce so základnými 
školami. 

- DEŇ DETI - už druhé stretnutie 
detí a rodičov. ktoré sú 
organizované celoobecne. 

STRETNUTIE OBČANOV 
ŽIJÚCICH V OBCI Z INÝCH 
REGIÓNOV SLOVENSKA 
podujatie sa bude organizovaf 
viackrát v roku (cca 4xl pri 
rôznych ročných obdobiach. 
Charakteristické jedlá, kroje, 
výšivky, spevy a pod. z regiónov 
Slovenska. 

(pokračovanie v bud. čísiel 

Po skúsenostiach s prvým vydaním Katalógu obchodov a služieb pre obyvaterov DNV sme sa rozhodli vydaf 
druhé vydanie. 

V snahe poslúžif obyvaterom. podnikaterom. obchodníkom. remeselníkom .... všetkým. čo môžu ponúknuf 
svoje služby. 

Texty a grafické nóvrhy Vašich ponúk zašlite na adresu DEVEX. Kalištnó 9. 841 07 Bratislava (fax, 775 275) do 
30. októbra 1993. 

Cen nik: 

1 strana- 998 Sks 1/R strany- 499 Sk, 114 strany- 250 Sk, 118 strany- 130 Sk, 
1 cm2 

- 9,93 Sk, 1 riadok - 3 9 Sk 

Využite možnosf vianočných ponúk. Katalóg bude na trhu 30. novembra 93. 
Troch inzerentov vyžrebujeme a ich reklamu uverejníme zdarma v dvojtýždenníku Devínsky Expres. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hfadál 
04 - Služby (ponúka, hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti <kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

e Olejomarby maliara Hinca 
<chryzantémy, zátišie, kra
jinky) dostanete kúpif v 
DEVEX-e - Krasnoarmejcov 
14 - z dvora nad poštou. 

e Predám BIOHUMUS - vefmi 
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výkonné prírodné hnojivo, 
produkt kalifornských dážďo
viek, jedno z najvhodnejších 
hnojív do záhrady, skleníkov, 
kvetináčov. lstrijská 55, tel.: 
775 522 

e Predám automatickú 
pračku, šijací stroj Veritas -
stolíkový, v dobrom stave. 

Tel.: 777 482 

e Predám zahraničný 
športový kočík s preklápacou 
rúčkou, šesf koliesok. 
strieška - za 2000 Sk a 
hlboký kočík ZEKIWA 
modrá koženka, zachovalý za 
50 Sk. Tel.: 779 472 

8 Montáž. o~rava a predaj 
elektrických boJlerov. Tel.: 239 

521, 220 oo5. 

• Firma ~E~IDIÁN oprava 
automatických pračok. 

Tel.: 0717717 095 

• TV servis BALÁŽ poskytuje 
pravY TV prijímačov na ul. Na 
~rbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 7176 91153 

0 Opravujeme chladničky, 

mrazničky. montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 602 

o Vyrobím podla požiadaviek 
skrinky. stolíky. police, aj celé 
zostavy z dreva a drevotriesky. 
Lacno. Tel.: 777 602 

fiRMA GAHELF 
Slovinec 19 

OPRAVA OIUVI 
Cll koiesuaj C!CIIIcantcirle 

po: 9.30 - 11.00 
ut.-pio: 9.30 - 18.00 

Predám pozemok na zá
hradky v ONV pri JRD á 600 
Sktm•. 

Tel.: 776 728 

e Prenájmeme rodinný dom 
v Biskupiciach (pivnica. prí
zemie, poschodie, cca 360 
m•) na podnikanie. Značka: 
najmenej na 5 rokov. 

Vykupujem staré 
odumreté korene 
(samorasty). 

AK.VARE:X,J 
Smreka 18, tel.: 
778 475 

Stratil sa 10-mesačný ne
mecký ovčiak. Nálezcu 
odmeníme. Informácie na tel. 
č. 777 875 

Máte. už .weje. 
~t:tp~ 
~ 

me,d~ 

:značkmL SK ?' 
Ak- rue., v- DEVEXe. 
d~kúpi.ť 

~iace. 
znač~ SK 
za()~-

gramoplatne LP 

1,- 5,- 10,

v DEVEXe 

p l 
Bošániho 2 

pri Dome slu.iieb 

v DÚBRAVKE 

Vám ponúka odborné služby na úseku. očnej optiky 
so širokým výberom okuliarových rámikov, šošoviek 

zo skla i plastu, lúp a slnečných okuliarov. 

Na Vašu návštevu sa tešíme 
v pondelok až piatok 
od 9.00 - 17.30 hod. 

Tel.: 760 955 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika. teraristika 
e Drobné zvieratá. exotické vtáctvo 
e Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

8 Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

8 RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.00_18.00 

so: g_oo_12.oo 

~778 475 

~rt~errcia: cenník: 1 znak = 0,70 Sk, 1/8 strany = 411!15 Sk, 1/4 sllrany = llll89 Sk, 1/2 sh'amy = 1970 _Slk, 1 _stra.na = 3900 S~. . . 
r•platky za uverejnenie na prvej strane • 100 %, za uverejnenie na inej ako 6-7 strane • 50 %. Zfawy: pn 5 a vtacnasobnom uveremem - 10 %. pn 

Aeloroč~ej objednávke - 20 %. 
In k Pon~kate detské oblečenie. hračky, využite naše bezplatné služby. 
p <:ert~a kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 

0
- Pta: 8.00 - 10.00. 14.30 - 18.30 So: 8.00 - 11.00 Tel.- fax: 775 275 

7 



z histórie 
pre mladfch a zvedavých 

Tak a máme tu stredovek! 

Pre byzantských a rímskych 
deditov antiky a už aj 
kresfanov sme stále barbari a 
pohania a naviac tu máme 
Avarov. Ich bojovné a pohyblivé 
skupiny terorizujú naše porno
hospodárske dediny a o ich 
krutosti nepochybujme. Ale 
každý nárek a plat sa easom 
mení na vzdor a Slovania si 
zatínajú s Avarmi vybavovaf 
útty. Pri jednom z takýchto 
bojových stretnutí sa medzi 
Slovanmi objavuje prvá 
historická osobnosf - Samo. Vo 
Fredegárdovej kronike sa píše, 
že pomohol Slovanom nad 
Avarmi zvífazif a stal sa 
vládcom mocnej slovanskej 
ríše. Kronikár ešte · zazname
náva vífazstvo Slovanov nad 
Frankami pri Vogatisburgu, 
spojenectvo s inými 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Dežko sa chváli: 

- Ocino, dnes nás v škole 
utili písaf A. B a C. Ale ja 
som už vedel aj D. 
- To preto, že si inteligentný 
po mne. 

Na druhý deň: 
- Ocino. dnes sme rátali 1. 2 
a · 3. Ale ja som už vedel aj 4. 
- To preto. že si inteligentný 
po mne. 

Na tretí deň : 
- Ocino, dnes po telocviku 
sme sa sprchovali. Všetci mali 
malé. len ja verkú. To preto. 
že som inteligentný? 
- Nie. to preto. že máš už 22 
rokov. 

Objednávací lístok 

slovanskými kmeňmi a pohrad 
do jeho spálne. To je všetko. 
to sme si mohli pretítaf. a 
pretože aj ree archeológie o tej 
dobe je skúpa. nastáva pre nás 
tas otázok. dohadov a 
hypotéz. 

Tak s chufou do toho. 

· Kde sa odohrala ona vífazná 
bitka nad Avarmi? Malo by to 
byf tu niekde u nás. Ak bol 
Samo franský kupec. preto si 
tak rýchlo získal dôveru 
Slovanov. preto sa k nemu 
pridávali iné slovanské etniká, 
nakorko bolo vyhranené 
slovanské povedomie našich 
predkov. bol Samo Slovan? 
Odkiar až kam siahala Samova 
ríša, kde mal svoje sídlo. eo sa 
stalo s ríšou po jeho smrti? 
Kde je Vogatisburg. veď 

Slovania vtedy stavali -grady a 
nie -buq;Jy. Bola Samova ríša 
podnetom pre vznik ríše 
Verkomoravskej? Buďme 

trpezliví a verme. že easom 

2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

Objednávam pravidelný odber tasopisu DEVínsky EXpres 

nám historikovia dajú už ni~ iba 
hypotetickú odpoveď. 

Pozrime sa teraz na chvíru do 
sveta. V ease vlády nášho 
kupca· Sama zakladá arabský 
kupec Mohamed ríšu moslimov. 
Islam. ako kompilát 
orientálnych, ale aj antických 
náboženstiev a kultúr. sa 
neuveriterne rýchlo šíril. O sto 
rokov neskôr už boli 
moslimovia v strednej Francii a 
aj po prehratej bitke ' s 
kresfanmi ovládali po dlhé 
stárotia juh Španielska. že 
nás do toho nie? Tak si trebárs 
poznatte na kúsok papiera 
dátum svojho narodenia a dajte 
si kávitku - a pekne po 
arabsky, pretože obletief 
dnešný svet islamu od Altaja 
po Atlas cez dovolenku by sme 
zvládli iba s džinom Aladínovej 
lampy. Viem. viem. že sme 
teraz ďaleko od Devínskej 
Novej Vsi, ale možno, že práve 
cez našu dedinu išiel pred viac 
ako tisíc rokmi iný arabský 
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Na konci roka vylo~eme troch predpatiteJov o za~írTBvé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

ätvrfročné prectllatné 16 Kčs 

Využite možaotJt laJf.ova(: 775 Z75 

podpis !pečiatka) predplatitea 

kupec Ibrahim, syn Jakubov, z:a 
poznaním sveta Slovanov. 

Torko o mohamedánoch. 

Každá sebakrajšia ideológia 
má svojich krutých 
fundamentalistov. To by sme 
my mali vedief vermi dobre. 
Preto to platí aj dnes, keď tu 
rozmýšram a píšem svoje 
predposledné rozprávanie. 

Veď nie vera kilometrov od nás 
na juh sa zabíjajú rudia našej 
slovanskej krvi, ktorí už 
torkokrát v dejinách boli našimi 
spojencami. Aj za Sama! 

<Na budúce už. na môj dušu. 
iba o Devínskej Novej Vsi a 
pánu Eisnerovi>. 

S. Šilhán 

Vodorovne: A> Korálový ostrov 
- otec po domácky - mesto v 
Brazílii. - B> Začiatok tajničky. 
- Cl Druh strešnej lepenky -
eeský sochár a keramik -
americká družica. - D> Stanovil 
bydlisko. - E> V antike botná 
loď - mesto v Rusku ~ ŠPZ 
Prahy. - F> Oprávňoval. - G> 
Posmievala sa.- H> Značka 
žiletiek - prudká - ŠPZ Dolného 
Kubína. - l> Koniec tajničky. -
J) Patriaca Ane - vzduch po 
grécky - snežný tlovek.-

Zvisle: 1) Pravdaže, naozaj -
letecká spolotnosf Portugalska 
v skr. - 2) Vysoké stromy -
ostrov vo Francúzsku. - 3> 
Mesto v Japons'ku - mesto v 
Mali. - 4) Mesto v Porsku - nájsf 
po nemecky. - 5) Stará maf po 
nemecky {zastar.> 
porozumenie - mäkká vyrobená 
koža. - 6) Civilizácia po eesky. -
7) Dievtenské meno - skratka 
limitu - preskúmaj správnosf. -
8) Feudum - slovenské mesto. -
9) Názov podniku na obnovu - s 
chybou. - 10) Porisko - plakaf. 
nariekal po eesky. - 11) S 
námahou robila - prezývka 
Ameritanov v Európe. -

Pomôcky: C> OSO. - E> Filin. -
3) Gouni. - 4) Leki. 
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S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

43.~44. týždeň 

Váieni 
čitatelia 
život pripomína sviečku. 
l tá sa začína míňaf. len 
čo sme ju zažali. 

Dni bežia. my sa ponáh
rame plnif predsavzatia. 
organizujeme. plánuje
me ... 

A obyčajne. iba raz v 
roku. sa zastavíme. 
sviečky, kahance. kvety ... 
v spomienkach sa vrá 
time k našim blízkym ... 
a opäf rozbehneme svo
je akt ivity. zabúdajúc. že 
aj my dnes tvoríme 
spomienku svojim živo
tom. Bežiac. či potkýna
júc sa. biely, či čierny, 
dobrý. či iný. Každého 
cesta má nielen za
čiatok . Maf schopnosf 
pri každodennom rozho
dovaní. súde. činoch 
spomenúf si... rahšie by 
sa nám kráčalo. rahšie 
zastavovalo. Nielen 
v deň pamiatky na zo
snulých. 

':'- naše slová nepatria 
1ba zatvrdilcom. l dnes 
úspešným podnikaterom. 
P~l~tikom. . verejným 
č1n1terom ... všetkým. 

Váš vydavater 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

15.10.1993 Ročník: 111. Číslo: 20. Cena: 2,50 Sk 

• K prípadu Walterových • Zahoďte zahadzovací zvyk ! 

Uzávierka materiálov do 
dnešného čísla bola 
7.10.1993. Uzávierka do 
nasledujúceho čísla bude 
21.10.1993. číslo vyjde 
9.10.1993. 

• Proti zlodejom • Podnikatelia v Devínskej Novej Vsi 

Pamätník 
M. R. štefánika 

Bude budova VÚB novou dominantou Devínskej ? 

Mestská časf Devínska Nová 
Ves realizovala v priebehu ro
kov 1992-1993 opravy pamä
tníkov a kultúrnych pamiatok 
na území MC ONV. 

VÝZVA 
Žiadame občanov. aby 

nevylepovali na sklenené 
výplne vchodov. na výklady 
obchodov a iné verejné 
priestranstvá žiadne oznamy 
a inzeráty. 

Už vylepené inzeráty žia
dame odstráni( do 20. 
októbra 1993. 

Majiteľom psov 
Na základe opätovných 

sfažností o neúnosnom správaní 
sa psov na našich sídliskách 
Vám oznamujeme. že v 
poslednom štvrfroku sme za
bezpetili asanatnú službu, ktorá 
uskutotní aj odchyt vorne tú
lajúcich sa zvierat. 

Opätovne upozorňujeme chova
terov psov a iných zvierat. že v 
zmysle všeobecne záväzných 
nariadení MC je každý majiter 
psa 

- povinný prihlási( psa na 
Miestnom úrade MC Dev. N. Ves 
a opatril psa eyidenenou znám
kou vydanou MU 

- dba(. aby zviera nerušilo a 
neohrozoval<> obtanov 

- dodržiaval zákaz vodenia 
zvierat na detské ihriská. pies
koviská a športové zariadenia a 
cintorín. 

K .Z. 

Po tomto termíne budú 
sklenené výplne očistené na 
náklady inzerujúcich 
občanov a bude proti nim 
začaté správne konanie pre 
porušovanie všeobecne 
záväzného nariadenia č . 
2/1991 MZ MC DNV o 
čistote. zbere. odvoze a 
likvidácii tuhého domového 
odpadu na území mestskej 
časti. 

Za porušenie uvedeného 
nariadenia môže byf uložená 
pokuta fyzickej osobe vo 
výške 5000 Sk a právnickej 
osobe do výšky 200 tis. Sk. 

Ing. Š. Tóth 
miestny kontrolór 

Pozn redakcje: Doporuču
Jeme všetkým občanom 
využivaf plochu v miestnom 
časopise 

V tomto roku zadala vy
pracoval návrh makety pamä
tníka M. R. Štefánika. Pamätník 
bude umiestnený na križovatke 
ulíc Janšákova - Opletalova. 
Miestny úrad sa dohodol s 
poštovým úradom v mestskej 
časti Devínska Nová Ves na 
lstrijskej ulici. že 14 dni bude 
maketa pamätníka umiestnená 
v týchto priestoroch (na 
pošte>. 

Občania môžu svoje návrhy, 
resp. pripomienky k vystavenej 
makete doručif na Miestny 
úrad, resp. priamo pri vysta
venej makete. kde bude 
uložená schránka pre sústre
ďovanie písomných pripomie
nok občanov. 

Ing. Mráz 

prednosta 

PODNIKATELIA, FIRMY 
p ponúknite svoje služby eQ 

prostredníctvom katalógu 
obchody a služby (10 x 14 emi 

pre 16 tisíc obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
Druhé vydanie má uzávierku 30.10.1993 

Cenník: 1 strana = 998,- Sk, 1 cm2 = 9,93 Sk 

Informácie: tel./fax: 07 l 775 275 
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Z uznesení Miestnej rady 
MČ DNV zo dňa 30.9.1993 

Miestna rada Mč DNV: 

1. Doporučila starostovi Mč 
a miestnemu zastupiteľstvu 

nerealizowaf odpredaj 
komunálnych bytov a do
mov do konca r. 1993 

- stanovif komisiu zloženú zo 
zástupcov komisií pri MZ. 
ktorá vypracuje koncepciu 
odpredaja bytov a domov 

2. Uložila predsedom komisií 
predložif návrhy a sta
noviská k realizácii od
predaju bytov a domov do 
16.12.1993. 

3. Odporučila stanovif podiel 
sociálnych by'l:ov vyčle
nením prostriedkov v roz
počte Mč na zabezpečenie 
realizácie odkúpenia domov 
do majetku MČ. 

4. Schválila účasf 4 
zástupcov samosprávy na 
kultúrno športovej výmennej 
akcii vo Varaždíne. 

5. Prerokovala iiados'l:i o 
nájmy a prenájmy, od
kúpenie 

-pozemkov 

- nebytových priestorov 

pričom 

- súhlasila so zámerom 
úpravy nádvoria na lstrijskej 
ulici č. 6 Fy. Tília s 

pripomienkami 

- súhlasila s účelom využitia 
priestorov na ul. M. Marečka 
pre zriadenie predajne 
SECONDHAND 

- súhlasila s účelom využitia 
priestorov na S. Králika 20 
pre zriadenie predajne 
drogéria - drobný tovar 

- nesúhlasila s účelom vx
užitia priestorov na ul. S. 
Králika pre zriadenie predajne 
mäsa 

- nesúhl0111sila s prenájmom 
priestorov na ul. S. Králika 
pre zriadenie kvetinárstva 

- zamietla 
jomníkov 
stanovenej 
nájomného 

odvolania ná
záhrad proti 
výške sadzby 

6. MR &.iloiila útvaru 
architekta Mč vypracovaf 
štúdiu územia (ul. Mečíkova, 
Kremencova, Opletalova) so 
zámerom vytvorenia mož
ností výstavby rodinných 
domov 

7. )IliR uložila kontrolórovi 
MC zahájif správne 
konanie voči chovaterom 
hadov pre porušenie VZN o 
chove zvierat na území Mč 
DNV 

8. MR uložila prednostovi 
Miestneho úradu vystavi 
{_maketu pamätníka M. R. 
Stefánika na vyjadrenie 
občanov MČ na Poštovom 
úrade v Mč ONV. 

Ing. Mráz 

prednosta MÚ 

K prípadu Walterových 
V jednom z posledných 

čísiel DEVEXu sme zverejnili 
list príbuzných rodiny 
WALTEROVCOV, ktorí za
hynuli za dosiar neobjasne
ných podmienok v čase 
krátko po skončení ll. 
svetovej vojny. 

V súvislosti s tým sme Vás 
informovali. že starosta 
mestskej časti sa obrátil 
listom na niektoré štátne 
orgány, aby pomohli vy
jasniť tieto tragické udalo
sti. 

Na list starostu mestskej 
časti reagoval minister 
vnútra SR. Znenie jeho 
odpovede uvádzame: 

"Vážený pán starosta 
v zmysle Vašej požiadavky, 
s ktorou ste sa na mňa 

obrátil svojím listom z 
2.9.1993 som list občanov 
Rakúskej republiky nechal 
posúdiť odborným útvarom 
ministerstva. 

Ten dospel k záveru. že z 
listu vyplýva podozrenie zo 
spáchania trestného činu 
vraždy paragraf 219 
Trestného zákona. A kedže 
trestnosf tohoto trestného 
činu nezaniká uplynutím 
premlčacej doby, pokiaľ bol 
spáchaný za okolností 
zakladajúcich vojnový 
zločin alebo zločin proti 
rudskosti podľa predpisov 
medzinárodného práva. 
bolo rozhodnuté, že 
vyšetrovateľ Mestského 
úradu vyšetrovania Poli
cajného zboru v Bratislave 
vykoná v zmysle paragrafu 
158 Trestného poriadku 
preverovanie a na jeho 
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K bezpečnostnej situácii 
Vo štvrtok 31.8.1993 sa 

uskutočnilo rokovanie čel
ných predstaviteľov mest
ských orgánov samo
správy, prokuratúry, štátnej 
i mestskej polície o bez
pečnostnej situácii v hlav
nom meste SR Bratislave. 

Starostovia jednotlivých 
mestských častí konšta
tovFJii nF!rFI~tFJiľJr.lJ krimi
nalitu a obmedzenie v 
kompetenciách boja proti 
nej. Znepokojujúcimi sú 
najmä predaj drog. mno
ženie sa krádeží úrod na 
poliach a v záhradách. 
sypanie smetí mimo sklá
dok. veľká nedisciplino
vanosť v doprave a šíriaci 
sa strach občanov pouka
zovať na vinníkov. Alarmu
júca je detská kriminalita. 

Oprava 
~[JB 
C!X!l~ľEJJ~ 

V minulom čísle sme priniesli 
informáciu o poskytovaní so
ciálnych výpomocí. Zaúradoval 
tlačiarenský škriatok a z textu 
nám vypadlo niekofko slov. 

Veta v prvom stfci v trefom 
riadku od konca začína 
Takto ... 

Prinášame správne znenie 
celej vety a vety nasledujúcej. 

Táto výpomoc sa poskytuje 
občanovi, ktorého finančný 

základe o veci rozhodne. 

Záverom Vás preto. vá
žený pán starosta. žiadam 
o poskytnutie potrebnej 
súčinnosti vyšetrovatefovi 
pri objasňovaní tohoto prí
padu. 

S úctou 

Minister vnútra Slovenskej 
republiky 

Jozef Tuchyňa" 

Vážení občania. 

opakovane Vás prosíme o 
ďalšie poznatky, ktoré o 
tejto veci máte. aby sme 
tak doplnili historický obraz 
tejto doby. Vítaná je 
každá, i anonymná infor-
mácia. 

MÚ 

Zo spoločných záverov Pri 
akciách dohodli spoločný 
postup Policajného zboru 
SR a Mestskej polície v 
strede mesta. vo vytipo
vaných podchodoch a trho
viskách v rôznych častiach 
mesta. 

Účastníci konštatovali po
trebu zvýšiť počet pracov
níkov Mestskei oolície na 
plánovaný stav. 

Vedenie mesta v spolupráci 
s Policajným zborom SR 
ustanoví interdisciplinárnu 
komisiu. ktorá pripraví 
zásady boja proti kriminalite 
a zvýšenie bezpečnosti 
občanov na území mesta a 
zabezpečí podmienky pre 
túto prácu. 

mú 

príjem podfa Zákona o 
životnom minime, o sociálnej 
odkázanosti, o pôsobnosti 
orgánov štátnej správy so
ciálneho zabezpečenia nepre
kračuje hranicu sociálnej od
kázanosti. 

O opakovaný finančný prí
spevok, ktorý sa poskytuje 
opakovane. t. j. mesačne, si 
sociálne odkázaní občania 
môžu požiadaf na Obvodnom 
úrade Bratislava IV. 

čitatefov prosíme. aby si 
uvedený text takto opravili a 
ďakujeme za porozumenie 

redakcia 

~eakcla 
Slovo majú Novovešfa
nia v čísle 19 

Na terase M. Marečka sú 
umiestnené pre predávajúcich 
2 nízkokapacitné kontajnery 
hradené z rozpočtu MČ ONV. 

Čistenie terasy zabezpečujú 
pravidelne 2x do týždňa pra
covníci miestneho podniku 
DENOVA. Odvoz smetí vyko
náva mestská organizácia 
OLO. Čisteniu terasy venujú 
pracovníci DENOVY nemalú 
pozornosf, vzhfadom na to. že 
predstavuje miesto s vysokoU 
koncentráciou obyvaterov. 
Problém však spočíva práve v 
nedisciplinovanosti občanov. 
ktorí často odpadky vysýpajú 
mimo kontajnery pri kontajne
rových státiach, pričom sa 
roznesú po celom okolí. 

- VM-

Tohtoročná . bohatá . hu~?árs~a 
sezóna zas18.hla aJ uzem1e 
oevínskei kobY!Y· Naš~.l som tl! 
bedle i suchohnby, hoc1 1ba starš1 
novovešfanía tvrdia, že huby UŽ 
na Devínskej kobyle nie sú viac 
ako dvadsaf rokov. Dokonca som 

našiel aj václavky a domov som 
odchádzal s košíkom plným húb. 

r.p. 

Skutočne milé prekvapenie som 
zažila pri prechádzke po ulici Na 
hriadkach. Teplá jeseň_ pomýlila 
orgován a ten zakvitol. Skoda že 
som nemala poruke fotoaparát. 
bol to prekrásny pohfad v toto 
ročné obdobie. 

nt 

Pvdnikatelia 
v [)evínskej Novej Vsi 

Na oddelení organizač
nom-správnom bolo do 
30.9.1993 zaevidovaných 
106 súhlasných rozhodnutí 
k umiestneniu prevádzky s 
rôznymi podnikateľskými zá
mermi. 

Tiež bolo vydaných 38 
Povoleni na predaj tovaru 
na terase so sortimentom 
ovocie, zelenina, textilné vý
~~bky, sp~trebná elektronika, 

uv, VaJcia, kozmetika. 

Sú~lasov s prevádzkovým 
~~žlmom predajní a pre
adzok bolo vydaných 60. 

Z odpočívadla Pod lipovým zmizli 
odpadky porozhadzované okolo 
polámaného odpadového koša a 
tiež náučný chodník bol bez 
odpadkov pri mojej ostatnej 
vychádzke. Len na úpätí, za 
sídliskom. ktosi na jeden z kríkov 

zavesil tabuľku ochranárov. 
Ktovie, aký "vietor" ju tam zavial. 

Na stavbe obchodného strediska 
na rohu Eisnerovej a M. Marečku 
mi pracovníci stavby povedali, že 
čoskoro bude stredisko 
ukončené. Nuž a kedy začne 
slúžiL? 

r.p.ce 

V našej mestskej časti je t. 
č. 17 súkromných predajní 
potravín a 4 predajne po
travín JEDNOTA. 3 predajne 
mäsa súkromné a 1 predajňa 
JEDNOTY. 12 butikov s 
rôznym sortimentom predaja, 
7 predajní ovocia a zeleniny, 
4 predajne drogérie. 3 
predajne kvetov. 4 predajne 

papier - kancelárske po
treby, 8 predajní textil. 
textilná galantéria. 4 pre
dajne obuvi. 1 lahôdky, 1 
cukráreň. 1 predajňa ryby, 1 
predajňa s autosúčiastkami. 
1 predajňa s akvaristickým 
sortimentom a rybárskymi 
potrebami. 1 súkromný no
vinový stánok. 1 opravovňa 
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Výmeny okien 
Vec: Vyjadrenie SBD IV. k 

dopytu na výmeny okien 

Výmeny okien v družstevných 
bytoch na sídlisku Stred v 
Devínskej Novej Vsi naše SBD 
pre najbližšie roky hromadným 
spôsobom neplánuje. 

V naliehavých prípadoch 
však môžeme tieto výmeny za
bezpeči! pomerne operatívne. s 
dodacou lehotou do 60 dní, po 
doručení objednávky. 

Podfa Stanov SBD IV. výmeny 
okien financuje uiívater 
bytu a o výške príspevku z 
fondu opráv rozhoduje každý 
výbor domovej samosprávy 
individuálne, po posúdení nalie
havosti a zvážení stavu finanč
ných prostriedkov na fonde 
opráv príslušného objektu. 

Pre výmeny okien vieme 
zabezpeči{ dodávky typizova
ných drevených okien, dalej 
licenčných drevených okien 
typu THERMLUX od výrobcu 
Kysucké drevárske závody š.p. 
Krásno nad Kysucou. Ide o 
kvalitné drevené okná s 
izolačným dvojsklom. 

Okrem drevených okien sme 
začali používaf aj licenčné 
výrobky plastových okien od 

zlatých výrobkov. 3 opra
vovne obuvi. 1 sauna. 5 
videopožičovní a 9 pre
vádzok poskytujúcich rôzne 
služby - preprava náklad
nými autami, oprava práčok, 
pranie. žehlenie a pod. 

Kontrolu prevádzok vyko
návajú pracovníci ŠOI-ky, čo 
sa týka čestnosti predaja, 
akosti tovaru. Kontrolu 

Našli hradanú 

V 41. týždni hliadka pri kontrole 
rajónu spozorovala osobu. ktorá 
sa očividne snažila vyhnúf 
stretnutiu. Po požiadavke 
predložil doklady totožnosti sa 
pani <HMl dala na útek. 
Podozrenie vzrástlo. pani 
zadržali a predviedli na útvar 
MOPZ v Dúbravke. Tu zistili, že 
ide o osobu. po ktorej bolo 
vyhlásené pátranie. 

výrobcu PLASTED s.r.o. Nové 
Zámky, ktoré už osadili vo vyše 
300 bytoch z náveternej strany 
objektov v Dúbravke a Karlovej 
Vsi a s ktorými sú obyvatelia 
plne spokojní. 

Pri výmenách okien je 
rozhodujúca finančná stránka 
fondu opráv jednotlivých 
družstevných objektov, ako aj 
samotných družstevníkov. 

čistoty prevádzky a tovaru 
vykonáva Obvodný úrad 
Bratislava IV referát 
obvodného štátneho lekára. 
Dodržiavanie záverečných 
hodín v pohostinských za
riadeniach vykonávajú pra
covníci mestskej polície. 

S.P. 

Príčinou alkohol 

Večerné nočné hodiny 
znamenajú pre mnohých 
uvornenie a únik z reality. Hliadky 
mestskej polície v nich často 
riešia roztržky medzi občanmi, 
ktorí sú vo väčšine prípadov v 
priatefskom. či rodinnom vzfahu. 
Príčinou roztržiek býva najmä 
alkoholom ovplyvnené správanie. 

Opäf toxikomani 

Pri kontrole ulice š. Králika bola 
hliadka upozornená okoloidúcimi 
občanmi. že v záhradkárskej 
oblasti Vefké srdce sa 
nachádza skupina toxikomanov. 
Hliadka užívateľom toxické látky 
odobrala a po pohovore ich 
prepustila. 

msp 



Zosobášili sa na Farskom úrade 
v Devínskej Novej Vsi 

Jozef Adam a 
Margita Gajdošová 

Rudolf Farkaš a 
Zuzana Karovičová 

Jozef Sabo a Ofga Szvitanová 

Pavol Weis 
Tomáš Kujovič 

Luboš Kuric 
Viktor Pavlík 

Peter Kysucký 
Simona Silná 

Natália Valičková 
Andrea Káčerová 

Martin Vlašič 
Ján Novotný 

Martin Homola 
Nikoleta Bačíková 

Peter Hyben 
Roman Fridrich 

70- točni: 
Florentína Sebestová 

Peter Schrek 
Alžbeta Dvoranová 

75- roční: 
Júlia Kompaníková 

Emília Martanovičová 
Paulína Kafková 

95 - rokov: 
Františka Besedová 

blahoželáme 

BUĎ BEZ STAROSTI. DRAHÁ, TVO
JIM KVETOM NECHÝBA VODA: 

(obyčajným písmom nesprávne. 
tučným písmom správneJ: 

odeň - každý druhý deň 
hýčkať - maznaf 
naniesť problém - nastolif 
problém 
prebor - majstrovstvá 
pretek - preteky 
prestárly - prestarnutý 
prevedenie - vyhotovenie 
dopoludnia - predpoludním 
záujemci - záujemcovia 
prehlásenie - vyhlásenie 

ISTRA CENTRUM. cen-trum pre 
ls-trijská Z-6 

Počet akcií v mesiaci október je obmedzený pre 
rekonštrukciu veľkej sály 

17.10. DISKÓTÉKA PRE MLÁDEŽ malá sála 

16.30 
24.10. ROZHOVORY S DROBCEKOM 16.30 

Predajná výstava drobnej drevenej plastiky Viliama KULACSA 
- v zasadačke na lstrijskej 4 do konca októbra 1993. 

lstracentrum ďakuje kvetinárstvu BEGRA za sponzorovania 
kvetinovej diskotéky. 

Oberačková zábava 
S úctou k národným tradíciám sa schádzali matičiari od 
svoiho vzniku tejto národnej kultúrno-spoločenskej 
ustanovizne. 

V sobotu 2.10. sa stretli obyvatelia našej mestskej časti na 
oberačkovej zábave. Kačacina , lokše. burčiak a dobrá hudba 
vytvorili príjemnú atmosféru. Aj dievčina v kroji k nej prispela 
a hoci účastníkov bolo skromnejšie, tancujúci si pochvaľovali. 
že nebola na parkete tlačenica. 

p 

Dafšou dominantou Devínskej bude bezbarierový hotel pri stanici 
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Neza6ucfnite-
Meniny v nasledujúcich dvoch 
tý7dňoch oslávia: 

18.10. Lukáš, 19.10 _ 
Kristián. 20.10. - Vendelín 
21.10. Uršuľa. 22.10 ~ 
Sergej, 23.10. - Alojzia 
24.10. - Kvetoslava. 25.10 ~ 
Aurel. 26.10. - Demete.r 
27.10. - Sabína. 29.10 ~ 
Klára. 30.10. - šimon 
Šimona. 31.10.- Aurélia · 

Celovečerné predstavenia: 

štvrtok. sobota o 19.45 hod .. 
nedefa o 17.15 a 19.45 hod. 

16.-1J.1Q.. POSLEDNÝ 
AKCNY HRDINA USA 
MP 18,- 20,-

A. Schwarzenegger v titul. 
úlohe č.v. 

21.10. KICKBOXER USA 
MP 18.- 20.-

J. C. van Damme v titul. úloh 
Č .V. 

23.-24.10. 
DOLÁROV 
MP 18,-20.-

ZA HRSŤ 
Tal./nem./špa. 

Western č.v. 

28.10. SEX A ZEN 

Erotika v orientál. prostredí 
Hongkong MN 20.- 20.- č.t. 

Mládežnícke predstavenia: 
v sobotu o 17.15 hod. 

16.10. POSLEDNÝ AKČNÝ 
HRDINA USA č.v. 18,-

23.10. ZA HRSŤ 
DOLÁROV USA č.v. 16.-

Detské predstavenia: 
v nedefu o 15 .. 15 hod. 

17.10. PRIŠIEL BUMBO 
SNŠ 5,-

24.10. PASCA NA MAČKY 
MAĎ. 5,-

Tel.: 775 104 

zahodte zahadzovací zvyk l 
• 

Ešte pred pár rokmi bolo 
úplne samozrejmé správať 
sa š~trne. Ešte . v 
medzivoJnovom obdobi to 
nebolo nič exotické. Nemali 
srne na to. Dne~ je to opäť 
aktuálne. Zlate pravidlo 
byznisu je: vy~ábať vý_robky: 
ktoré vydržia naJkratsl 
kupujúcim tolerovateľný čas. 
Tak sa robí obrat. Stará 
múdrosť však vraví: nie sme 
dosť bohatí na to. aby sme 

mohli kupovať lacné veci. 
Zvažujme čo kupujeme! 
Začíname byť zaplavovaní 
lacným nekvalitným tovarom 
z dovozu. Kupujeme a 
zahadzujeme. Aj našu pla
nétu. aj vlastné vrecko 
ušetríme. ak budeme ku
povať menej a s rozmyslom. 
používať veci dovtedy, kým 
sa na niečo hodia. a ked už 
naozaj nie sú na nič. 
nezahodíme ich. ale recyklu-

lstracentrum a TABLE TENIS 
CLUB Devínska Nová Ves 
oznamujú, že turnaj v stolnom 
tenise pre neregistrovaných, 
ktorý mal byl 

23.10.1993 
sa. z technických príčin <re
konštrukcia sályl neuskutoční. 

o 
""''""~""~' Novej 

dňa 9.-10.X.1993 
1. kolo - chlapci 
Zloc;:ha - Jurčák S. 6:4 
Kun!la - Záhor~c 6:3 
~0Y1C Martin - Skándik 6:0 
J a1ac;: - Pánik 6:0 
určak B. - Žovic Milan 6:1 

G.F.• 

~ná_le - dievčatá 
!lVhcová - Karelová 6:3, 6:2 

Vlfaz Pavlicová 

2. kolo 
~~a~c - Zlocha 6:0, 6:1 z )'lc Martin - Kurina 6:1. 6:1 
J~Jac;: - Alfäldy 6:2, 6:2 

rt':ak B. - Jurčák L. 6:4, 6:2 

jeme. 

Recyklácia sa stala jedným 
z módnych trendov sú
časného západu. Úplne 
presne povedané znamená 
vrátenie predmetu na spra
covanie. ktoré končí novým 
výrobkom. Celé spracovanie 
potrebuje menej energie. 
vyprodukuje menej exha
látov. než výroba z prírodnej 
suroviny. a nepotrebuje 

žiadnu ťažbu . Veľmi význam
né úspory na energii aj 
znečistení môžeme 
dosiahnuť najmä recyklova
ním hliníka. skla a ocele. Ak 
napr. vyrobíme nový hliník 
zo starého namiesto z 
bauxitu. ušetríme 90-97 % 
energie. 95 % znečistenia 
vzduchu a 91 % znečistenia 
vôd. 

~emifinjle 
Svarc - Zovic Martin 6:1, 6:0 
Jurčák B. - Zajac 3:6, 6:4, 6:1 

{i nále 
S_varcy- Jurčák B. 6:0, 6:3 
v1laz Svarc 

Štvorhra 
semifinále 
Jurčák B. + Kurina - Zlochová + 
Jurčáková 6:3, 6:2 
Švarc + Chovanová - Karelová -
Pavlicová 6:2, 6:4 

{i nále 
Svarc + Chovanová - Jurčák B. 
+ Kurina 6:2, 6:2 

vílaz - Švarc + Chovanová 

Muži A 
Jarovce - D. N. Ves 2:2 
MužiB 
D. N. Ves - H. Dedinka 
odložené 
Starší dorast 
D. N. Ves - Pozem. stavby 
odložené 
Mladší dorast 
Bernolákovo - D. N. Ves 3:0 
Starší žiaci A 
D. N. Ves - BAZ Dúbravka 5:0 
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Napriek značnej módnosti je 
recyklácia až treťou naj
dôležitejšou cestou. šetrný 
a rozumný nákup a 
opätovné použíVanie ušetria 
ešte viac. A nielen našej 
Zemi. ale aj našej peňa
ženke. 

Znovupoužitie - to je aj 
prešívanie. aj predaj cez 
bazár. aj dar potrebným. Z 
USA si pamätám pravidelné 
výpredaje prebytkov. ludia 
vylepili pár plagátikov na 
najbližšie rohy a v sobotu 
vyložili pred dom staré 
haraburdie. Ale koľkým 
rudom sa ešte zišlo! Zdalo 
sa mi. že nejde ani tak o 
tých pár utŕžených drob
ných. ako skôr o svojský 
šport. Mimochodom. veľmi 
užitočný. 

Zorganizovať toto celé 
separovaný zber odpadov. 
recyklovanie, výmenu a 
obeh použitých predmetov -
to chce kopu roboty. Ale to 
je presne to. čo potrebujeme 
- vytvoríme tým aj nové 
pracovné miesta. A 
pracovná schopnosť Horna 
sapiens sa využije ro
zumnejšie. než rozširovaním 

1:4 
Mladší žiaci A 
D. N. Ves - BAZ Dúbravka 2:2 
Mladší žiaci B 
D. N. Ves - ZtS Petržalka 0:5 
X. kolo 
Muži A 
D. N. Ves - Vefký Biel 2:1 
MužiB 
Rovinka - D. N. Ves 2:2 
Starší dorast 
ŠKP - D. N. Ves 
Mladší dorast 
Starší žiaci A 
Pezinok - D. N. Ves 5:1 
Starší žiaci B 
Rapid - D. N. Ves 5:0 
Mladší žiaci A 
Pezinok - D. N. Ves 2:1 
Mladší žiaci B 
Rapid - D.N. Ves 3:0 

1993-94 

ms 

stiev Bratislavy v šachu 
družstiev dospelých budú štar
toval za ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves 2 družstvá. "A" 

ťažby a nekvalitnej výroby 
jednorazových výrobkov. 

Môže sa nám zdať, že 
prebudovávať celý nas 
priemysel a jeho filozofiu je 
to posledné, čo v dnešných 
ťažkých časoch potrebu
jeme. Omyl, je to to prvé. čo 
potrebujeme. Vyspelý svet 
sa začal prispôsobovať a 
bude sa prispôsobovať i 
naďalej. A my o desať rokov 
budeme stáť zase pred 
problémom: Európa nám už 
zase kamsi ušla a my sa do 
nej zase odkiafsi máme 
vracať. 

(z knižky "14x o ekológii" 

L Lacinová 1993) 

družstvo bolo rozlosované do 
1. triedy spolu s družstvami 
Doprastavu, Energie, Dérerovej 
NsP. Lokomotívy, Dúbravky, 
Krasňany, Spojov, Dunaja, 
Hydrostavu a VÚGK. V "B" 
družstve budú skúšal šlastie v 
11. triede naše nádeje v súboji s 
družstvami Doprastavu. Faustu. 
EZ DOP. Hydrostavu, šachovej 
školy a Dérerovej NsP. 

m.j. 

Bratislavská liga 

Muži - l. divízia: 1. kolo 

YMCA ŠK DEV. NOVÁ VES -
HOK NIVY 8:4 (4:0, 3:0, 1:4) 

góly DNV: 3 - Fritz, 2 - Strnád 
R., 1 - Grega. Potisk. Nemec P. 

OP 



Proti zlo ... 

eJ om 
Systém nepretržitého 

dohfadu umoznuJe 24-
hodinové sledovanie Vášho 
objektu na stanici mestskej 
polície vo Vašom obvode. 
Zaručuje okamžitú reakciu v 
prípade vlámania. prepadu. 
požiaru a stavu núdze. Každý 
objekt. ktorý je na pult 
centrálnej ochrany pripojený. 
má zabezpečenú dokonalú 
ochranu pred všetkými 
nepriaznivými vplyvmi súčas
nej vzrastajúcej kriminality 
majetkového charakteru. 

Výška mesačného poplatku 
za ochranu Vášho objektu je 
závislá od jeho charakteru a 
účelu. ktorému slúži. Zvláštnou 
kategóriou sú služby, ktoré 
mestská polícia poskytuje nad 
rámec základného 24-
hodinového monitorovania. 

COOPEX-TOIP spol. s r.o. a 
UNITEC EXPRES spol. s 
r.o. 

V KONZORCIU 
COOIPEX-UNITEC 
GALVANIHO 10, 821 04 
BRATISLAVA 

Vykonáva inštaláciu. pro
jektovú a poradenskú činnosť 
v oblasti 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka, 

hľadá l 
04 - Služby <ponúka. hfadál 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

e Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005. 

e Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 07 1"177 095 

ELEKTRONICKÝCH 
ZABEZPEČOVAC[CH A 
POŽIARNYCH ZARIADENI. 

Ak sa chcete začleniť medzi 
abonentov pripojených na 
PGO. informujte sa na 
ktorejkoľvek stanici MEST
SKEJ POUCIE. alebo u 
spoločnosti COOPEX
UNITEC. Ak ešte nemáte 
namontované elektronické 
zabezpečovacie zariadenie. 
alebo chcete vymeniť staré 
nespofahlivé. s dôverou sa na 
nás obráťte. Po nami 
vykonanej projekcii a inštalácii 
zistíte. že ste sa obrátili na 
odborníkov. Všetky systémy. 
ktoré inštalujeme. si môžeme 
prezrieť a prípadne aj zakúpiť 
v našej predajni na 
RADLINSKÉHO ulici č. 27 <v 
budove bývalej poisťovne 
motorových vozidiel). 

Naša adresa: 

COOPEX-UNITEC 
GALVANIHO 10, 821 04 
BRATISLAVA. 
TEL/FAX: 07/22 13 34 

IPREDA.JŇA: 
07/565 72 

TEL/FAX 

e TV servis BALÁŽ poskytl.!ie 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 963 

e Opravl.!ieme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče. 

Tel.:777 602 

e Vyrobím podľa požiadaviek 
skrinky, stolíky, police, aj celé 
zostavy z dreva a drevotriesky. 
Lacno. 

Tel.: 777 602 

FIRMA GAHELF 
Slovineci9 

OPRAVA OBUVI 
a koženej galantérie 

po: 9.30 - 17 .oo 
nt.- pia: 9.30 - 18.00 
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~ednoduchf stolovf 
kalendár 

objednávajte Firmy DEVEX 
ICcUitná 
27& 

u 
lrctislcvc., 

tei .. I'Fcx .. : 77& 
841 07 

Nový 
časopis 

Ponuka najrôznejších novín a 
časopisov na našom trhu je síce 
pestrá. ale väčšinou majú buď 
univerzálne zameranie alebo sú 
určené rôznym záujmovým sku
pinám. Chýbajú najmä tituly s 
praktickými informáciami z takých 
oblastí, ktoré aj v našom 
každodennom hospodárskom ži
vote zohrávajú dôležitú úlohu. 
Hoci sa často s úsmevom hovorí: 
"Co Slovák to staviteľ..." na trhu 
chýba časopis informujúci 
napríklad o nových možnostiach 
stavania. prestavovania či 
modernizácie domov. o podnikaní 
v stavebníctve, príprave odbor
níkov pre stavebníctvo a pod. 
Určitú medzeru v ponuke sa snaží 
vyplnif nový časopis s názvom 
APS (Architektúra - Projekty 
- Stavby). Od októbra tohto roku 

e Predám pozemok na záhrady 
v DNV pri JRD á 600 Sk/m2. 

Tel. 776 728 

e Prenájmem záhradu do 
1000 nť v DNV. FD Electronics. 
P.O. Box 26. 840 09 Bratislava 49 

e Vykupl.!ieme staré odumreté 
korene <samorasty). Akvarex. J. 
Smreka 18, tel. 778 475 

ho vydáva bratislavské vydava
telStvo OMEGA. 

Okrem spomínaného obsahu APS 
prináša odborno-populárne člán
ky o projektovaných a realizova
ných stavbách doma i v zahraničí. 
moderných stavebných hmotách 
a konštrukciách. vera zal.!iímavostí 
aj pre široký okruh čitatefov. 

časopis vychádza mesačne na 
52 stranách. Možno si ho kúpif 
okrem PNS aj v iných súkrom
ných distribučných firmách, alebo 
objednaf priamo vo vydavateiStve 
OMEGA, s.r.o. Brečtanova 1, 
P.O. Box 204, 814 99 
Bratislava. 

• Prenajmeme rodinný dom v 
Biskupiciach (pivnica. prízemie. 
poschodie, cca 360 nť) na 
podnikanie. Značka: najmenej 
na S rokov. 

e Predám pozinkovaný drôt 
0 2,8 mm do vinohradov 
(1000kgl 5 Sk/kg 

tel.:775 275 

, spol. sr. o. 

841 07 Bratislava - Dev. Nová Ves <Kameňolom> 

Telefón: 071769 604 

Pre novú výrobu prijmeme: 

_ vedúceho odbytu 

požiadavka: Vš. obchodnícke schopnosti 

_ výrobných robotníkov <lisáril 

_ zriad"ovačov 

požiadavka: vyučený v odbore 

- strojných zámočníkov 

požiadavka: vyučený v odbore. prax v oprave strojov a 
zariadení 

- žeriavnikov 

požiadavka: oprávnenie k ovládaniu elektrického 
mostového žeriavu 

- vodičov motorových vozíkov 

požiadavka: oprávnení~ _k ovlá_daniu motorových a 
elektrických vysokozdv1znych voz1kov 

- automechanikov opravy vysokozdvižných vozíkov 

požiadavka: vyučený v odbore. prax v oprave strojov a 
zariadení 

- skladových robotníkov. 

Uchádzači musia maf absolvovanú základnú vojenskú 
službu. 

o platových podmienkach obdržíte informáciu na 
horeuvedenom telefónnom čísle. 

Obchod a služby 

ponúka 

- kožušinové palčáky 
- rysovacia súprava 
- pánsky dáždnik 
- samolepky SK 
- zošit linajkový A4 
- fotoaparát Zenit 
- fotoblesk 
- kávovar ETA 
- obaly na videokazety 
- súpravy pohárov 
- gramoplatne 

160,-
230,-
109,-
8,-
8,50 
1180,-
240,-
749,-
20,-
209,-
5,- 10,-

cenník: 1 znak = 0,70 Slk, 1/8 strany = 495 . . . 
Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100 %. za uverejneme na 1ne1 
Celoro!:nej objednávke - 20 %. · ~ 
Ak POnúkate detské oblečenie, hračky, využite naše bezplatne sluzby. 
Inzertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 
Po - Pia: 8.00 - 10.00. 14.30 - 18.30 So: 8.00 - 11.00 
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Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika, teraristika 
e Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
e Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 
Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 
RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. reka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

oo 

Tel.- fax: 715 ::ns 



z histórie 
pre mladých a zvedavých 

Je tomu už viac ako šesfdesiat 
rokov, ked sa na lstrijskej ulici 
objavila skupina ludi s krompáčmi, 
lopatami, stierkami a metli čkami. 
Vypravi la sa za dedinu - a Devínska 
Nová Ves vstúpila razantne do dejín 
Slovenska. 

Archeológovia vedia so zemou 
rozprávaf a naša zem prehovorila 
ochotne najmä preto, že rozhovory 
viedol vzdelaný a múdry pán Eisner. 
Archeológovia a ich pomocníci z 
dediny odkryli obrovske pohrebisko, 
na ktorom bolo pochovaných viac 
a~o tisic Slovanov. AV?roy. boh!'ltých 
aJ chudobných, ozbroJenych aJ bez 
zbrane. mužov, žien a deti. Nebol to 
preto dajaký jednorazový vojenský 
cintorín, podla obsahu hrobov sa tu 
pochovávalo najmenej dvesto rokov. 
Pozorl.tiodný však bol počet hrob«?y 
jazdeckých. Už vtedy bol kon 
priatelom aj otrokom človeka, a preto 
s nim musel až do hrobu. A pretože 
jazdci boli predovšetkým bojovníci, 
okamžite sa pýtame, prečo ich je 
tolko na mierovom pohrebisku. Pán 
Eisner vraví doslova: 
"Polnohospodárska a remeselnícka 
masa novoveského ludu bola 
slobodná, ozbrojená a nebola otrocká 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

voči niekolkým bohatým jazdcom" 
!koniec citátu). 

Skúsme porozmýšfaf! 

Nedaleko od nás, na sútoku dvoch 
riek, stálo už vtedy pradávne 
opevnené hradisko - Devin. Jeho 
hláska na Kobyle videla daleko po 
Dunaji, na Moravské pole a do 
Panónie. Chodte sa pozrief! 
Podhradie mal však vzhladom k 

Vodorovne: Al Chýry - celosl 
po česky. - Bl Druhá časf 

tajničky. - Cl Staroperzský 

svojmu strategickému významu 
nepatrné a potreboval preto 
dostatočné vojensko-hospodárske 
zázemie. Tým bola zrejme Devínska 
Nová Ves, ku ktorej viedla stále ešte 
dobrá stará rímska cesta. Nález 
hrobov ozbrojených Slovanov a 
Avarov na Devine nás inšpiruje k 
ďalším úvahám. Náš kraj bol zrejme 
pomedzim avarského a slovanského 
mocenského vplyvu. po vifazstvách 
Sama dochádza k asimilácii oboch 

boh svetla a dobra - Zavádzal. -
Dl Rozvír - kosatec - mesta v 
Rusku. - El Tiaž po česky -
špiní sa - skratka českej 
politickej strany. Fl Na oddelenie polície prídu dvaja 

noví príslušníci. Veliteľ si vraví: 
-Musím na nich vyskúšal. čo sú 
zač. 
Tak si ich dá zavolal a vraví 
prvému: 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 

- Tu máš päl korún a kúp mi 
auto. 
Obráti sa k druhému a hovorí: 
- Chod sa pozriel, či nie som vo 
svojej kancelárii. 
Obaja sa stretnú vonku a 
vravia: 
- Ten náš šéf je blázon, dá mi 
päl korún, aby som mu kúpil 
auto. ako keby nevedel, že je 
dnes nedeľa. 
Druhý nato: 
- To je nič, mňa poslal sa 
pozriel, či nie je v kancelárii, 
ako keby si tam nemohol 
zatelefonoval! 

• 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

- Predstavte si pani, že som sa 
dnes u mäsiara tak rozčúlila. až J 
som dostala šok. 
- Bože môj, a to ste mi nemohli 
tiež zobral aspoň kilo? K 

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: .................... ---··--·-- ....................... - ........................................... _ .......... .. 
Dátum: 

Na konci roka yylo~eme troch predpatitelov o za~imavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využite možnost faxovať: 775 275 

l 

..... PSČ 

podpis (pečiatka) predplatitela 

etnik a prostý avarský lud sa 
poslovanšfuje. Avarskí VOJenskí Palli 
prehrávajú bitku za bitkou a po vznillu 
Velkomoravskej ríše sú z nich u:!: itJá 
prosebníci. Pre nás j~ to. VYS)Ie.tlenie 
prečo až tn pohrebiska pn Jednej 
dedine. prečo tu žil lud slobodn . 
navzájom zmierlivý a ak bolo trehi 
tak aj bojovný. · 

Sme na konci ôsmeho storočia a naš 
časový horizont prekračuje ríša 
Velkomoravská. Tu už ale naše 
obecné, stručné až kusé rozprávania 
nestač ia a je treba si otvorif dobru 
knihu a pozrief sa, ako to bolo so 
starými Slovanmi od Pohanska a:!: Po 
Královský Ch ec. Je vera hladačov a 
ešte viac vykladačov pravdy. Môtu 
to byf chladni pozitivisti. romantic!(j 
národovci, kozmopoliti, nacionalisti 
klérus, ateisti, naši aj cudzí. Ka:!:d~ 
hladá, vykladá a bráni svoju pravdu 
Ja ale najviac verím tým, ktorí chodia 
s krompáčom, lopatou, stierkou a 
metličkou v ruke, skromnosfou v duši 
a nezištnou láskou k svojej zemi v 
srdci. A jedným z nich bol pán Eisner! 

Tak ludia moji niekedy dovideniíJ! 
S. Silhán 

Pohansko a K Ch ec sú staroslo
vanské sídliská !archeologické nále
ziská> pri západných a východných 
hraniciach Slovenska. 

Splnomocní nemecký 
idealistický filozof. - Gl Svédska 
dutá miera - kapitál - domácky 
Jozef. - Hl Pohorie v Étiópii -
prietrž brušnej blany - lipneš. -
ll Planétka - druh arktického 
hlodavca <mn. č.l - tlačová 
agentúra Poľska. - Jl Štvrtá 
časf tajničky. - Kl Kozácky 
náčelník - sánkovačky.-

Zvisle: ll Zlosl po česky -
privod si smrf. - 2) Krútňava -
začiatok tajničky 

Juhoslávska tlačová agentúra. -
3l Mesto v Turecku - veľké 
vrece (zastar.l - vínna réva po 
chorvátsky. 4) útok po 
nemecky m1enm. 5) 

Taliansky renesančný maliar -
báda. - 6l Dvojhláska - tretia 
časf tajničky - staročeské 
zámeno. - 7) Označenie vozidiel 
diplomatického zboru 
zamýšľali - ŠPZ Vsetína. - 8l 
Kráľovná v Kartágu <Didól -
národnosl. - 9l Klamala po 
česky - Juhoeurópan. - 10l 
Mesto v Rusku - označenie 
rošády v šachu detské 
citoslovce zatrapkania. - 11) 
Kysličník kremičitý - koniec 
tajničky - vykurovacie teleso. -
12) Účel (z gréčtiny) - všetko 
ušije.-

Pomôcky: Cl Ormuzd. - Dl 
Lazo. - lOJ Ošta.-

d 
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Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
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&J":\ ... a teraz máš šancu ! V ftl' 1!/ Jl 
~ Volkswagen Bratislava " 

Uz;ávierka materiálov do 
dnešného čísla bola 
21.10.1993. Uzávierka do 
nasledujúceho čísla bude 
4. 11.1993. číslo vyjde, 
12.11.1993. 

Vá ie ní 
čitatelia 

človek sa vo svojom 
živote vždy dostáva na 
akési rázcestie. kde roz
hoduje, či prijať . zmxsel 
alebo prázdnotu. AJ praz
dnota je u niekoho zmysel. 
Aj hlúposť a hrubosť sú. pre 
mnohých cestami. Hoc1 vo 
svete vládnu aj isté spo
ločenské hodnoty, nie 
každý má to šťastie, vôľu a 
schopnosti naučiť sa zo 
skúseností. 

Skúsenosť je 
ako hovorí 
R.Sioboda vo 
Krv. 

neprenosná. 
spisovateľ 

svojej knihe 

Čím dlhšie hovoríme o 
dobe (vždy súčasnosti) , že 
je zlá (ona. či ľudia?), tým 
viac skúseností nás pre
sviedča o zmysle hľadania. 

My už hľadáme . Ostatní, 
nehľadajúci ako by k nám 
nepatrili, ako by neboli 
súčasťou našich skúse
nosti (na ulici. v obcho
doch. večer. v noci ... ). 

Ignorujeme súputníkov 
potkýňajúcich sa. nadá
vajúcich, hromžiacich, od
vracajúcich sa... Neve
domky (??) ignorujeme 
vlastné hľaqanie . 

Rodina o chorého člena sa 
stará s väčšou trpez,... 
livosťou, venuje viac času i 
Prostriedkov. Je ich. Ako 
každý človek i 'človek' je 
súčasťou spoločnosti. 

Tým, ktorí sa nevedia 
zobudiť. nastavte budík. 
Skúsenosť (oboch, všet
kých) bude milosrdnejšia, 
hľadanie účinnejšie. 

Váš vydavateľ 

e Sfažnosti - ako v školstve? • Zmeny zákona 
v zamestnanosti • O zeleni v ONV • Súfaž 

Vážený pán 

MUD[ Roman Kováč 
ROdpredseda vlády . . 
Urad vlády SlovenskeJ republiky 

Vážený pán podpredseda vlády, 
v posledných dňoch sa 

množia sfažnosti občanov na 
postup predstaviter~v školskej 
správy v mestskeJ casti hl. m. 

Ilustračná snfmka redakcie ' 

5. Zasielanie finančných da
rov na rezervný fond 
Obvodnej školskej správy s 
tým, že tieto _bud~ .čias!očne 
prerozdelené tym skolskym a 
predškolským zanaden1a. v 
ktorých boli získané. 

Vážený pán podpredseda vlády, 

moja žiadosť vychádza z 
množstva otázok, ktoré su 
kladené občanmi Devínskej 
Novej Vsi č i už priama mne. 

O zamestnanosti 
Je · výhodné byf neza

mestnaným? Bude možné z 
podpory v nezamestnanosti 
si kúpif staršie aut_o. udžaf 
byt a ako tak vyži(. ako v 
Amerike? 

Spekulanti veru aj u nás 
začali uvažova(, kalkulovaf. 

Spoločnos( však zatiar 
nevytvorila ani mnoho zá
kladných prostriedkov a už 
jednotlivci by chceli využí
va(. 

O tom i ďalšom sa 
dočítate na druhej strane v 
článku Zmena zákona o 
zamestnanosti 

Zber šrotu 
Máte doma nepotrebný železný 
šrot? 

Bratislavy - Devínskej Novej"Vsi: alebo ďalším orgánom samo-
Nakoľko nie je v kompetencii správy, preto Vás pro .... sím o 

V sobotu 13. novembra 
plánujeme zber kovošrotu v našej 
mestskej časti v spolupráci s 
firmou EKOZBER. samosprávy riešiť tieto pro- odpoved, ktorá by mofíla byť 

blémy dovoľujem si Vás po- zverejnená miestnymi komunl-
žiadať o preverenie týchto kačnými prostriedkami. Táto firma plánuje do ·konca roku 

1993 otvorif zberňu v areáli 
Tehelne v DN\1. Bližšie informácie 
prinesieme v ďalšom čísle 
Devexu. 

okruhov sťažností: 

l Vymáhanie 
rodičov detí 
školách pod 
zatvorenia. 

darov od 
v materských 
hroioou ich 

2. Vymáhanie darov od 
rodičov základných škôl pod 
hrozbou zatvorenia školských 
jedální a družín. 

3. Vymáhanie darov od špor
tových klubov pod hrozb9u 
neuzavretia nájomných zmluv 
na te locvičné priestory. 

4. Požadovanie finančnej 
čiastky, prípadne preplatenie 
faktúry za teplo pre pred
školské zariadenie od 
mestskej časti s odvolaním sa 
na vážnu situáciu v školstve. 

S pozdravom 
Ing. Marián Jurčák 

Starosta 
Devínska Nová Ves KZ 

PODNIKATELIA, FIRMY 
p ponúknite svoje služby eQ 

prostredníctvom katalógu 
obchody a služby (10 x 14 cm) 

pre 16 tisíc obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
Predľžená uzávierka 2.11.1993 

Cenník: 1 strana = 998,- Sk, 1 ema = 9,93 Sk 

Informácie: tel./fax: 07 l 775 275 
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zo zasadnutia miestnej 
rady 21.10.1993 

Miestna rada 

doporučila starostovi 
uhradiť schodok finan
čného zabezpečenia vý
mennej kultúrno-spoločen
sko-športovej akcie s 
Varaždínom 

• zamietla požiadavku AŠK 
Prírodovedec o finančný 
príspevok 

• uložila predsedom komisií 
predložiť návrhy kan
didátov do komisie pre 
bytovú politiku mestskej 
časti DNV 

• uložila kontrolórovi MČ 
vyzvať správu pozemných 
komunikácií k osadeniu 
doplnkových dopravných 
tabúľ na vstupných komu
nikáciách do mestskej 
časti DNV 

• uložila útvaru architekta 
zvolať rokovanie všetkých 
orgánov činných v územ
nom konaní pre zabez
pečenie zmeny účelu 
využitia objektu lstrijská 
64 

• 
trvá na vyprataní 
priestorov na lstrijskej č. 
68 v priestoroch stolárne 
<zadný trakt) 

• nesúhlasí s odpredajom 
objektov ''Kapustáreň" fi. 
Biopacit . 

• súhlasila s podpísaním 
zmluvy o kooperácii na 
rozvojových programoch s 
fi. Euro-Sipox a mestskou 
časťou DNV po zapra
covaní pripomienok 

• uložila útvaru architekta 
preveriť využiteľnosť spo
ločných priestorov v 
objekte š. Králika 20 

• nesúhlasila s odpredajom 
objektu "viacúčelové 
zariadenie" na ul. š. 
Králika <Unimex). Dopo
ručila útvaru architekta 
vypísať výberové ko
nanie na využitie 
objektu. Prízemné pries
tory pre účely obchodov a 
služieb. poschodie pre 
kancelárske účely. Termín: 
do 1.12.1993. 

• do_poru.čila architektke 
MC prerokovať vklad Mč 
DNV do o~e~u 02 
Líniového centra na 
Eisnerovej ulici 

vm 

Dňa 30.9.1993 bola v NR SR prerokovaná zmena zákona č. 1/91 Zb. o zamestnanosti. Na rozdiel od ďalších 
troch sociálnych zákonov. ktoré bola vlada nútená stiahnut z programu parlamentu. zmenu zákona o 
zamestnanosti poslanci podporili a schválili. 

;z:mmceiiDru LZillk®IIDru o zamestnanosti 
Zmena zákona vychádza zo 
základného princípu. že "právom 
na zamestnanie sa rozumie právo 
občanov. ktorí môžu pracovať a 
o prácu sa skutočne 
uchádzajú" a tiež z ústavného 
princípu, že "štát v primeranom 
rozsahu hmotne zabezpečuje 
tých. ktorí nie z vlastnej viny 
nemôžu toto právo vykonávaf". 
čo sa premieta najmä: 

v rozlišovaní vážnosti 
dôvodov pre skončenie 
pracovného pomeru a následné 

poskytovanie hmotného zabez
pečenia a vážnosti dôvodov pre 
možnosť odmietnutia ponúknu
tého zamestnania, 

- v rovnocennom postavení čo 
sa týka podmienok. doby a 
výšky poskytovania hmotného 
zabezpečenia uchádzačov o 
zamestnanie. ktorí sa nera
kvalifikujú a uchádzačov. ktorým 
sa zabezpečuje rekvalifikácia, 

- v sprísnení kritérií, za ktorých 
sa hmotné zabezpečenie posky
tuje. 

čo konkrétne to pre občanov 
znamená? 

l Do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie nemôže byť za
radená samostatne zárobkovo 
činná osoba bez ohľadu na to, či 
túto činnosť vykonáva, alebo 
nevykonáva. 

2. Do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie môže byť zara
dený, ale nebude dostávať 
hmotné zabezpečenie (čiže 
podporu) občan. ktorý ukončil 
posledné zamestnanie sám bez 
vážnych dôvodov. alebo s ním 
bolo zamestnanie ukončené pre 
neuspokojivé pracovné 
výsledky, alebo pre porušovanie 
povinností vyplývajúcich zo 
zamestnania. 

3. Výška hmotného zabez
pečenia zostáva vo výške 60 'Yo 
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z priemerného mesačného 
čistého zárobku počas prvých 
troch mesiacov a 50 'Yo počas 
ďalších troch mesiacov. 
Maximálna výška hmotného za
bezpečenia sa zvyšuje z 3 000 
Sk na 1.5 násobok minimálnej 
mzdy, t.j 3675 Sk. 

4. Mení sa výška hmotného 
zabezpečenia poskytovaného 
absolventom škôl na 45 % z 
minimálnej mzdy, t.j. 1.103 Sk. 

5. Prestanú sa zvýhodňova 
{poskytnutím vyššieho hmotného 

zabezpečenia uchádzači o 
zamestnanie. ktorí navštevujú 
rekvalifikačný kurz. 

6. V prípade, že uchádzač o 
zamestnanie bez vážneho 
dôvodu odmietne nastúpiť do 
vhodného zamestnania. alebo 
ak 1nym spôsobom nespo
lupracuje s úradom práce pri 
sprostredkovaní zamestnania. 
bude vyradený z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie. Táto 
skutočnosť je pre občanov veľmi 
závažná. pretože o opätovné 
zaradenie do evidencie uchá
dzačov o zamestnanie môže 

požiadať najskôr po uplynutí 
šiestich mesiacov a počas tohto 
obdobia nielenže nedostáva Od 
úradu práce hmotné zabez
pečenie. ale nemôže poberať 
sociálne dávky od sociálneho 
oddelenia obvodného úradu. 

Táto zmena zákona 0 
zamestnanosti nadobudne účin
nosť dňom vyhlásenia v Zbierke 
zákonov. pravdepodobne ešte v 
októbri 1993. Uchádzačov o 
zamestnanie o ktorých nárokoch 
na zaradenie do evidencie a 
poberanie hmotného zabez
pečenia bolo právoplatne roz
hodnuté predo dňom nado
budnutia účinnosti sa zmena 
netýka. Ostatní budú musieť pri 
rozhodovaní o prípadnom 
odchode zo zamestnania uva
žovať aj o tom. že ak na odchod 
zo zamestnania nebudú maf 
vážne dôvody, nemôže im úrad 
práce vyplácať hmotné zabez
pečenie. 

Zhruba pred rokom poskytoval 
autor tohto článku záujemcom v 
priestoroch !stra centra rady z 
oblasti pracovnoprávnych pred
pisov o zamestnanosti. Keďže 
uvedená forma pomoci oslovila 
iba malý počet ľudí, ponúkame 
spoločne s vydavateľom čita
teľom Devexu možnosť objasniť 
si problémy v uvedenej oblasti 
na stránkach Devexu. Ak by 
čitatelia mali záujem o bližšie 
podrobnosti týkajúce sa zákona 
o zamestnanosti a evidencie na 
úrade práce. prípadne do
držiavania pracovnoprávnych 
predpisov zo strany zamest
návateľov i zamestnancov. môžu 
sa písomne obrátiť na adresu 
redakcie a odpovede na 
zaujímavé otázky budú uve
rejnené na stránkach Devexu. 

Ing. Ján žatko 
riaditeľ ObÚP BA IV 

[ll]ô@©\J[ILJ')J CÍÓC?ffi~ Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11 

825 61 Bratislava 

VÁŽENÝ SÚKROMNÝ PODNIKATEl. 

dovoľujeme si Vás pozvať na 111. ONDIREJSK:ý JARMOK. 
kde môžete prezentovať a zároveň predávaf svoje 
výrobky. 

Ondrejský jarmok sa uskutoční dňa 27.11.1993 <sobota l 
od 7 .oo do 18.00 hod. na Biskupickej ulici v 
Podunajských Biskupiciach. 

Poplatok za zaujatie priestranstva (10 m2) je 200,- Sk. 
Bližšie informácie Vám poskytne p. Jančulová na 
Miestnom úrade v Podunajských Biskupiciach. Trojičné 
nám. 11 - odd. správy majetku. podnikatefských činností a 
obchodu alebo na tel. č. 248 088. 

Na Sandbergu, najmä na 
okrajoch. číha na návštev
níkov. na tých nevšímavých. 
nebezpečenstvo pádu. Ná
hodní turisti. ale aj deti. 
podceňujú eroz1u okrajov 
pieskového podložia a nedo
myslia možné odtŕhanie 

krajov pieskovca. Bolo by 
vhodné vyznačiť priestor. po 
ktorý možno vstúpiť. 

Ak hovoríme o Sandbergu 
ako o chránenej oblasti. 
nesvedčia o tom necitlivé 
zásahy "tiež turistov". 
Vydlabané diery a jaskynky 
do poddajného pieskovca. 
hľadanie svedkov minulosti 
nožíkmi i lopatkami kdekoho 
skôr svedčí o nezáujme 
ochranárov zachovať toto 
bohatstvo pre budúce gene
rácie. 

r.p. 

Nie je škoda zatvorených 
predajní - bývalé mäsiarstvo 
a zelovoc - na lstrijskej? O 
predajné priestory je núdza. 
predajcovia nevyužívajú pri
ležitosti a aj občania by 
dostali možnosť výberu. Je 
výhodnejšie stavať nové 
búdky (pri zdravotnom stre
disku) ako využívať už 
vybudované? 

VS 

O autobusové spojenie 
linkou č. 121 v sobotu a v 
nedeľu už ste písali aj v 
Devexe. ale bez odozvy. Keď 
je záujem u občanov. kde ten 
záujem viazne? 

rb 

Dostávame sa na európsku 
úroveň? V jednom z 
obchodov som prejavila 
Záujem o tovar. ktorý som v 
Predajni > tušila, ale nevidela. 
Predavačka mi odvrkla: "Veď 
ie tu!" Skutočne ho nebolo 
Vidieť, nuž som na to 
upozornila. A odpoveď? "Šak 
ho vidief. čo si ho mám strčiť 
do zadku?" Nuž. tiež 
Podnikateľka!? 

V Devínskej máme 
materské školy, základné 
školy, dokonca učilište a 
strednú školu. O nich však v 
Devínskom Exprese nepíšete. 

Alebo majú me cesty ako 
informovať občanov o svojich 
aktivitách. či ponukách? 

pt 

Prechádzky v okolí rieky 

Moravy ponúkajú prebohaté 
zážitky. V tomto ročnom 

období na hladine rieky 
možno vidief vera vodného 
vtáctva - divé kačky, lysky 
čierne. chocholky sivé. la
bute ... Škoda však. množstvo 
odpadkov kazí dojmy. Ple
chovky, sáčky, igelitky, pa
piere podonášali "tiež turisti". 
Kto však prináša dvierka od 
sporákov. prázdne fľaše od 
motorových olejov. pneu
matiky ... A kto to uprace? 

Nie sú už jarné a jesenné 
smeny. čo však bráni ochra
nárom. i iným dobrovoľným 

skupinám mládeže i dospe
lých organizovať náučné 

vychádzky spojené s čis

tením? Nemohli by si 
jednotlivé lokality zobrať pod 
patronát školy? 

r.p. 

3 

\[/ súčasnosti je vo svete 
snaha nového prístupu pri 
tvorbe a obnove miest. ich 
humanizácii a pri riešení 
problémov životného pro
stredia. Pre zachovanie a 
lepšie zakomponovanie prí
rodných prvkov v urbani
zovanom prostredí. a tým 
zlepšenie životných pod
mienok. sa uplatňuje teória 
tvorby a údržby prírodnej 
infraštruktúry prostredia. 

Vlaky 

Vo štvrtok 7.10.1993 
hliadka MsP v spolupráci s 
miestnym podnikom DENOVA 
odstraňovali vraky osobných 
automobilov. ktoré ani po 
písomnej výzve majitelia 
neodstránili sami. Spolu od
stránili sedem vrakov. 

Rušenie kl'udu 

V pondelok 11.10.1993 v 
neskorých večerných hodi
nách oznámili z ulice J. 
Jonáša rušenie nočného kľu
du. Keďže alkoholom potúžení 
občania nerešpektovali napo
menutie. na majiteľku bytu 

Geherel 
zelene 

Devínska Nová Ves 

Na základe požiadavky 
miestneho úradu mestskej 
časti bol pre kataster 
Devínskej Novej Vsi vypra
covaný generel zelene, ktorý 
rieši problematiku územného 
rozvoja zelene našej mest
skej časti. Získali sme tým 
prehľad a rozbor súčasného 
stavu zelene u nás. Nakoľko 
zo štúdie vyplýva. že hod
notenie stavu našej sídlis
kovej zelene je viac než 
neuspokojivé. zahajujeme v 
mesiacoch november až 
december 1993 čiastočnú 
dosadbu stromov na sídlis
kách Podhorské, Kostolné a 
alej stromov Pod lipovým. V 
súlade s touto činnosťou 
prosíme občanov, aby vo 
vlastnom zauJme šetrili 
novovysadenú zeleň. 

Upozorňujeme obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi. že v 
zmysle Všeobecne zavaz
ných nariadení č. 8/93 o 
starostlivosti o verejnú zeleň 
na území hlavného mesta SR 
Bratislavy z dňa 9.9.1993 sú 
všetky fyzické a právnické 
osoby povinné chránif 
zeleň. V prípade poško
dzovania a ničenia zelene je 
možné uložif pokutu fyzickej 
osobe od 500 - 1000 Sk a 
právnickej osobe do výšky 
200 000 Sk. 

KZ 

odovzdali písomné oznámenie 
na Miestny úrad v DNV. 

Ukradnuté 

V ten istý deň našla 
hliadka v nočných hodinách 
osobné auto, ktoré malo 
otvorené dvere a vytrhané 
káble. Keďže predpokladom 
je, že vozidlo bolo ukradnuté. 
záležitosť oznámili na MoPZ 
v Dúbravke. 

Pokuty 

Blokovú pokutu vo výške 100 
Sk za porušenie zákazu 
vjazdu udelila hliadka MsP v 
utorok 11.10.1993 a vo štvrtok 
14.10.1993 za výtržnosť 500 
Sk. V nedeľu 17.10.1993 vo 
večerných hodinách opäf 
riešila hliadka rušenie 
nočného kľudu. 

MsP 
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ZOSOBÁSILI 
SA ) 

na obvodnom úrade Bratislava 
IV - matrika Devínska Nová Ves 

Sergej Škarpíšek a 
Anna Demovičová 

na farskom úrade 

Igor Maron a Soňa Drgová 

Piotr Grzegorz Górecki a 
Alexandra Kyšková 

( 

NASl 
JUBILANTI 

70 rokov 
Milada Nagyová 

75 rokov 
František Vitáloš 

80 rokov 
Mária Nagyová 

90 rokov 
Júlia Kralovičová 

91 rokov 
Karolína Grancová 

blahoželáme 

V klube 
dôchodcov 

oslávili narodeniny 
Martina Drimalová 
Martina Nováková 
Mária Rozkošová 
Božena Agaiová 

blahoželáme 

@
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVIN SKA NOVÁ VES 

) 

) 

V čísle 19. Devexu sme 
~yerejn!li začiatok z plánu 
cmnost1 MO-MS v Devínskej 
Novej Vsi na rok 1994. Dnes 

lSTRA CENTRUM. cen-trum pre voľnÝ čas. 
ls-trijsk.á Z-6 

31.10. ROZHOVORY S DROBCEKOM malá sála 16 30 
5.11. Vyhodnotenie súťaže DETSKÁ KRESBA + v~stava 

malá sálj'l 
7.11. DISKOTEKA pre mládež Chorv. pivnica 

v Chor\!_átskej pivnici 17.00 
14.11. CHICHOTKA - detské divadelné malá sála 

predstavenie 16.30 
Tel.: 775 190 

V tieto dni si pripomenieme našich blízkych zosnulých 

tanca z určitého regiónu 
Slovenska <organizované 
celomestským ústredím) 

DIVADELNÉ 
PREDSTAVENIE - návšteva 
pr!3c;Jst13:venia v meste. resp. 
pnv1tame súboru s ľudovou 
hrou u nás v obci 

E.J 

- VÝSTAVA MEDOVNÍKOV A 
VÝŠIVIEK S PÁRAČKAMI A 
~~YKMI - spoločenské podu
Jatie občanov žijúcich u nás s 
programom a ukážkami prác. 

- VIANOČNÉ TRADÍCIE -
spoločenské podujatie 
Via~?čných sviatkov podľa 
reg1onov. Spolu s cirkevným 
zb~rc;>m . a náboženskými 
akt1v1tam1 v obci zadať podnet 
k "STROMCEK V NAŠEJ 
OBCI" vytvorením tradície 
SP!3VOV a zvykov Vianočných 
sv1atkov v_ priestore pred 
kostolom. <Zivý Betlehem a 
pod .l 

Výbor Matice slovenskej svojím 
plánom_ podujatí sa spolieha 
predovsetkým na svojich 
členov, ich aktivitu a za
n!etenosť pre vytvorenie kul
tury a spoločenského zázemia 
v obci. 

Ilustračná snímka archívu redakcie .. 

V roku 1994 chceme poukázať 
na .P?tre~u n~rod_nej identity v 
zm1esanych cast1ach miest a 
svojou národnou kultúrou 
obohatiť našu mestskú časf. u~erejňuj_eme pokračovanie - MAMY druhý 

zaver pianu. tradičných . krajových 
našich občanov 

ročník 
jedál 

- FEST!YAL NÁRODNÝCH 
II:.UDOVYCH) PIESNÍ z 
mestských súborov. ktorých 
programovou náplňou je 
prezentácia hudby, zvykov a 

- ARANŽOVANIE KVETÍN -
podujatie s odborníkmi na 
získanie zručnosti vo viazaní a 
aranžovaní kvetín. 
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Výbor Matice slovenskej 
týmto zároveň žiada radu 
miestneho úradu o pomoc pri 
zabez-pečovaní akcií a 
spolieha sa na náklonnosť 
poslancov k národnej i9entite. 

MUNS DNV 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch pslávia: 29.10. - Klára 
3019. - Simon. Simona. 3110.: 
Aureha._111 - Denisa. Denis. 2_11 
- Pamiatka zosnulých. 3.11 .: 
Hubert. 4.11- Karol. 5.11 -Imrich 
6.11- Renáta. 7.11 - René. 811 .: 
B?humír. 9.11 - Teodor. 10.11 _ 
T1bo~ .. 1111 - Martin, Maroš. 12.11 
- Svatopluk · 

blahoželáme 

p 
•.... . ., _ __., 
1......,......,..,. 

®IEWllH 
Celovečerné 
predstavenia: štvrtok 
sobota o 19.45 hod · 
nedera o 17.15 a 19.45 
hod. 

30.-31.10. FONTÁNA PRE 
ZUZANU 2. Ces./slov. 18.-
20.-

NÁVRAT KAMIONISTU 

hudobný príbeh o láske a 
priaterstve 

4.11. BEZ VÝCHODISKA 
USA -MN 

hl. úloha: Kevin Costner 

6.-7.1. HORÚCE STRELY 
ll. USA- MN- č.t. 

dobrodružná paródia 

11.11. PREŽIŤ USA - MP -
č.t. 

dráma o havárii lietadla 

Mládežnícke 
predstavenia: v sobotu o 
17.15 hod. 

30.10. FONTÁNA PRE 
ZUZANU 2. Slov./čes. 

6.11. CAS POMSTY 

Detské predstavenia: v 
nederu o 15.15 hod. 

31.10. DÁVID A SANDY 

7.11. KAM DOSKÁCE 
RANNI PTÁCE CES. 

Tel.: 775104 

*** šport IT{] šport ~ šport ~ šport Et] šport IT{] šport ~ šport ~ šport Et] *** 
[ Futbal 
9. Kolo 

MUŽI A 
BAZ - D.N. Ves 2:1 
MUZIB 
o. N. )les - Stupava 1:1 
STARSÍ DORAST 
o. N. Y~s - Rača 1:0 
MLADSI DORAST 
Rapid_-. Q. N. Ves 1:0 
STARS! ZIACI A 
o. N. Ye_!; - Polygraf 1:1 
STARSI ZIACI B 
o. N. Y~~ - Polygraf 4:5 
MLADSI ZIACI A 
o. N. Y~~ - Polygraf 0:3 
MLADSI ZIACI B 
D. N. Ves - Polygraf 0:5 
10. !5olo 
MUZIA 
D. l'j1. Ves - Vinohrady 1:4 
MUZI B 
Senec - D. N. Ves 11:1 
STARŠÍ DORAST 
Dopral;lt.av - D. N. Ves 
MLADSIDORAST 
D. N. Ves - Vinohrady 0:3 
STARŠÍ ŽIACI A 
~~~lfliÄ~·BN. Ves nehrali 

Vinohr!;idY - D. N. Ves 5:0 
MLADSÍ ZIACI A 
Lok. Rača - D. N. Ves nehrali 
MLADŠÍ ŽIACI B 
Vinohrady - D. N. Ves 6:0 

ms 

Šach 
Úspešne odštartovali naše 
družstvá v súťažiach dos
pelých a ako nováčikovia 
získavali body. 

l. trieda: 
Strelec Dev. Nová Ves "A" 
- Dunaj "D" 6,5:1,5 

Po jednom bode získali: M.. L. 
a B. Jurčákovi. Lobodáš. 
Kováč. Balog. pol bodu Zlocha. 

ll. tneda. 
Strelec Dev. Nová Ves "B" 
- Doprastav "G" 4:4. 

Víťazstvá dosiahli Jurčák S. a 
Jurčáková. remizovali Stefani. 
Horváth. Zlochová a Rydzoň. 

mj. 

Hokejbal _l 

Bratjslayská !jqa 

MUŽI - l. divízia. 2.kolo: 
TJ LG DOPRASTAV "B"
YMCA ŠK DNY "A" 9:5 (2:1. 
4:3, 3:1) 
Góly DNV: 1 - Fritz. Grega, 
Nespešný. Chmela L. Strnád 
R. 
3. kolo: 
YMCA ŠK DNY "A"
SPORTCLUB 3:9 (0:4, 1:2. 2:3) 
Góly DNV: 1 - Eliaš. Fritz. Greg 

4. kolo: 
HC UNIMEX - YMCA ŠK DNY 
"A" 9:5 (4:0. 3:2. 2:3) 
Góly DNV: 2 - Nespešný. 
Vrábel, 1- Strnád R. 

MUŽI - ll. divízia. 1. kolo: 
YMCA ŠK DNY "B" - HBC 
FANTOZZI 8:7 (2:2. 3:2, 3:3) 
Góly DNV: 3 - Täräk. 2 -
Kollár. 1 - Dávid, Križáni. Vrábel 

2. kolo: 
HBC SUPER STARS - YMCA 
ŠK DNY "B" 2:5 (1:2, 1:2. 0:1> 
Góly DNV: 2 - Kadlečík. 1 -
Dubnický. Kollár. Vrábel 

DORAST - "Turnaj o Pohár 
predsedu BHblJ" 

1. kolo: 
YMCA ŠK ONV - HC VIKTÓRIA 
11:4 (3:2, 4:1. 4:1) 
Góly DNV: 5 - Jeck. 3 -
Chmela A .. 1 - Chandoga. 
Runák. Nemec R. 

Tabulka RO 2.kole turnaJa: 2. kolo: 
TEAM SHARKS - YMCA ŠK 
DNY 1:7 (0:0, 0:5, 1:2) 

1 YMCA SK DNY 2 2 O O 18:5 4 
2. HC VIKTÓRIA 2 1 O 113:18 2 
3. SK RACA 2 o 1 1 12:14 1 Góly DNV: 3 - Chandoga, 2 -

Nemec R .. 1 - Dobrovodský, 
Lunzer 

4. TEAM SHARKS 2 O 1 1 6:12 

na ZŠ Bukovčana 1 

Klub sena 
v Devínskej Novej Vsi 

oznamuje svojím členom aj 
ostatným záujemcom o rekreač
ný šport so zameraním pre deti 
mladšie. staršie. dorast aj 
dospelých na rytmickú gym
nastiku. aerobic. volejbal, basket
bal, zdravotnú telesnú výchovu, 
že môžu v tieto dni navštíviť 
telocvičňu 

Pondelok: 16.00 - 17.30 h volejbal dievčat - staršie žiačky (5-6 
r.l 

Streda: 16.00 - 18.00 h Rytmická gymnastika starší žiaci 

19.30 - 20.15 h Zdravotná telesná výchova (dospelí) 

20.15 - 21.15 h Aerobic (dospelí) 

Št~r.tok: 14.00 - 16.00 h Rytmická gymnastika <mladší žiaci 1-4 
rocmkl 

Piatok: 15.00- 16.30 h Basketbal <chlapci a dievčatá 7-8 ročník) 

Všetky pohybové aktivity prebiehajú, okrem zdravotnej telesnej 
výchovy, ktorá začína 3. novembra 1993 o 19.30. 

Záujemci o túto aktivitu hláste sa vo večerných hodinách na č. 
tel. 779 165 alebo priamo v telocvični. 

sj 

~pinalisti ~enispvého turnaja o najlepšieho tenistu DNV. Vľavo víťazka Paulicová s partnerkou Karelovou 
ravo Vlfaz Svarc s partnerom B.Jurčákom 
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MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVÁ VES 

Hoci miestny odbor Matice 
slovenskej v Devínskej Novej 
Vsi obnovil činnosť iba 
nedávno. história miestneho 
odboru siaha až do roku 1935. 

Od dnešného čísla budete maf 
možnosť zoznámiť sa so 
začiatkami činnosti matičiarov 
v Devínskej Novej Vsi na 
stránkach Devínskeho Ex
presu. 

Zároveň prosíme pamätníkov 
o ďalšie informácie. doklady, 
dokumenty. príspevky. 

Vybrali sme z archívu: V 
Devínskej Novej Vsi 16. VIli. 
1935 

Vec: Založenie odboru Matice 
slovenskej - hlásenie 

Matici slovenskej 

v Turčianskom Sv. Martine 

Podpísaný úctive oznamujem. 
že už istý čas pripravujem 
založenie odboru Matice 
slovenskej v Devínskej Novej 
Vsi. 

Dohovorili sme sa. že svoláme 
zakladajúce verejné shro
maždenie na deň 1. sept. 35 
<nedefal o 3. hod. v spol. 
miest. potravnom družstve. 

Toto súčasne oznamujeme i 
Okres. úradu v Bratislave. 
<Niekoľko podpisov). 

Prosím. aby ste oznámenie 
vzali láskave na vedomie. 
vyslali nám referenta. dali 
patričné inštrukcie a poslali 
stanovy. 

S prejavom úcty 
za prípravný výbor 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Voľné miesta (ponúka. 

hľadá l 
04 - Služby <ponúka. hľadál 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti (kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

02- PREDAJ 

• Olejomaľby maliara Hinca 
<chryzantémy, zátišie. kra
jinky) dostanete kúpiť v 
DEVEX-e - Novoveská 14 -
z dvora nad poštou. 

• Predám hlboký kočík 
ZEKIWA. Cena 500 Sk. 

• Kompletnú 
post ef. 

Tel. 776 328 

poschodovú 

Tel.: 847 959 

Jozef Šamko. učit. 
člen Mat. slov .. 
Dev. Nová Ves 
pri Bratislave 

Miestny odbor Matice slo
Venské] v Devínskej Novej Vsi 

Č.j. 5 Dňa 14.1X.1935 

P-T. 

Správa Matice slovenskej 
Turčiansky Sv. Martin 

Posielame prihlášky nových 
členov; tiež doplnenú prihlášku 
člena č. 28281. Dnešnou 
poštou odosielame členovské 
príspevky za členov. ktorých 
menoslov pripojujeme. 

Jozef Šamko 
predseda 

1. Jozef Dvorák 
2. Anna Dvoi'áková 
3. Mária Gánoczyová 
4. Hermína Honeková 
5. Tomáš Janáči 
6. Matilda Kvasnicová 
7. Karolina Marhmovičová 
8. Jaroslav Novotný 
9. Alžbeta Smetanová 
10. Alex. Vitáloš 
11. Antónia Banasová 

4332/ČI-PCh-35 
21. augusta 1935 

Veľactený pán učiteľ. 

s radosťou ponáhľame sa 
odpovedať na Váš milý lfst zo 
dňa 16. t.m. 

V prílohe posielame Vám 
tlačivá a pokyny potrebné k 
založeniu odboru. Tiež 
posielame Vám soznam do
savádnych členov z Devínskej 
Novej Vsi. - Tlačivá a pečiatku 
Vám tiež objednáme, keď si o 
to požiadate. 

Keďže by bolo dobre. aby na 

• Predám pozinkovaný drôt 
0 2,8 mm do vinohradov 
<1000kgl 5 Sk/kg 

tel.:775 275 

• Čiernu obývaciu stenu 
Tel.: 779 662 

• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005. 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 602 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 07/777 095 
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zakladajúcom shromaždení 
bolo čím najviac rudi. radíme 
Vám. aby ste už teraz 
shromaždeniu robili patričnú 
reklamu. 

Presný príchod referenta Vám 
ešte oznámime. Správa Matice 
slovenskej sa teší. že naše 
rakúske pohraničie zdobí sa 
vencom matičných odborov a 
bude slúžiť príkladom celému 
západnému Slovensku. Je to 
celkom na mieste. keď zpod 
nášho staroslávneho Devína 
bude sa šíriť národné po
vedomie. 

S úctou a pozdravením 

Príloha: stanovy odborov a 
ústredia. 

- pokyn o zakladaní. 

- výnos o kolkovaní. 

- prihlášky,_ 

-brožúrky, 

- letáčky, 

-zoznam. 

dr. Fraňo Paňák 
org. referent. 

veľactený pán 

Jozef Šamko 
učiter 

Devínska Nová Ves 

Zápisnica 

spísaná na zakladajúcom 
shromaždení miest. odboru 
Matice Slovenskej v Devínskej 
Novej Vsi. konanom dňa 1. 
septembra 1935 v miestn. 
Potr. Družstva za prítomnosti 
zástupcu Okresného úradu, 
deleg. ústredia z Turč. Sv. 
Martina. zástupcov škôl, obce 

• TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.: 776 963 

05- BYTY 

• Vymenám 2-izbový byt v 
Hlohovci za 2-izbový v ONV. 

Tel.: 0804/230 48 

06-
NEHNUTEtNOSTI 

• Predám pozemok na záhrady 
v ONV pri JRD á 600 Sk/m2. 

Tel. 776 728 

• Kúpim suchý rodinný dom. 
Platba vo valutách. Možnosf 
prenechaf 2-garsónku v 
Bratislave. 

Tel.: 818 896 

miest. kultúrnych spolkov. asi 
250 tunajších občanov. 

Shroma~denie otvoril učiter 
Jozef Samko. odôvodnil Po
trebu založenia miest. odboru 
Matice Síov. a ukázai na 
možnosti jeho práce. zvlášte 
spolitizovanom prostredí v 
Dev. Novej Vsi pomery priamo 
vyžadujúce. 

Delegát ústredia Matice 
Slovenskej vo vzletnej veci 
ukázal na potrebu národného 
organizovania poukázal na 
vývoj Slov. literárnych a 
umeleckých spolkov a zvláš{ 
na dejiny Matice Slovenskej od 
jej založenia až po dnes. 

Boly prečítané stanovy a po 
vypočutí ich obsahu prihlásili 
sa nový členovia. Odbor mal 
po založení 40 členov. Do 
predsedníctva boly zvolený: 

za predsedu Jozef Šamko, 
učit. mešf. školy 

za podpredsedu Mie hla 
Bučič, roľník. 

za tajomníka .Ján Boda, učif. 
mešť. školy, 

za pokladníka Vojtech 
Pavlovský. učit mešf. školy 

za revízorov účtov Bedrich 
Slovinec, Tomáš .Janáči, do 
výboru Tomáš Balái, Tomáš 
Polák, Irena llková učif. 

Miestny odbor Matice 
slovenskej v Devínskej Novej 
Vsi 

č. j. 5 

Dňa 14.1X.1935 

P-T. 

Pokračovanie v budúcom čísle. 

07 - ROZLIČNÉ ~ 

• Prenájmem záhradu do 
1000 m2 v ONV. FO Electronics. 
P.O. Box 26. 840 09 Bratislava 49 

• Vykupujeme staré odumreté 
korene <samorasty). Akvarex. J. 
Smreka 18. tel. 778 475 

• Hľadáme k prenájmu 
kancelárske priestory v ONV 
alebo Dúbravke. môže byf aj v 
rodinnom dome. 

Tel.: 368 524 

• Prenajmeme rodinný dom v 
Biskupiciach (pivnica. prízemie. 
poschodie. cca 360 m2l na 
podnikanie. Značka: najmenej 
na 5 rokov. 

MARKT .... HOFF 

e ponúka široký výber nábytku 
všetkého druhu 

e pre súkromníkov i organizácie 
e Výber kancelárskeho nábytku 

tel: O i' /96239 

Jadnoduchf stolovf a nástenn9 
kalendár 1994 

objednávajte u Firmy DEVEX 
841 07 Bratislava., l<aliltná 9 

tei.I'Fax .. : 77& 27& 

Obchod a služby 

ponúka 

- kožušinové palčáky 
- rysovacia súprava 
- samolepky SK 
- fotoaparát Zenit 
- fotoblesk 
- kávovar ETA 
- obaly na videokazety 
- súpravy pohárov 
- gramoplatne 

- sviečky, kahance 

- vianočné pohľadnice 

160,-
230,-
8,-
1180,-
240,-
749,-
20,-
209,-
5,- 10,-

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika. teraristika 
e Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
• Chovatel'ské potreby pre psov a 
mačky 

e Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

e RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: g_oo_12.oo 

ft778 475 

ln~ercia: cenník: 1 znak = 0,70 Sk, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 strany= 989 Sk, 1/2 strany = uno Sk, 1 strana = 3900 Sk. 
Pr1•Piatk~ za. uverejnenie na prvej strane+ 100 'Yo. za uverejnenie na inej ako 6-7 strane+ 50 o/o. :zravy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 o/o, pri 
ce oročneJ ObJednávke - 20 o/o. 
~k Pon~kate detské oblečenie, hračky, využite naše bezplatné služby. 
P zert~a kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 

0 
- Pla: 8.00 - 10.00. 14.30 - 18.30 So: 8.00 - 11.00 Tel.- fax: 775 275 
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SÚŤAŽ 
Z tých. ktorí správne odpovedia 
na všetky otázky. vyžrebujeme 
troch o zaujímavé ceny. 

1. K dnešnému historickému 
jadru mesta sa od druhej pol. 19. 
stor. pripojilo 16 dovtedy 
samostatných lokalít. Posledným 
hromadným pripojením obcí r. 
1972 sa stali súčasťou 
Bratislavy:, _______ _ 

2. Kurióznym hmyzom je pre 
svoj vzhfad:--------

Tento chránený druh sa 
vyskytuje na Devínskej Kobyle. 
Meno má podfa tvaru predných 
nôh. ktoré pripomínajú modlenie. 
K zaujímavostiam patrí aj tp, že 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Hirsch sa rúti ulicou. Naraz stretne 
známeho. 
-Kam bežíš? 
- Ale k doktorovi. Žena sa mi akosi 
nerúbi. 
- To idem s tebou. Moja sa mi už 
dávno nerúbi. 

• - Predstav si sedíme v lietadle a 
naraz vysadí. ravý motor. za chvíru 
pravý. .. 
- To musela byf poriadna panika. 
- čo ti mám hovorif. A zvlášf, ked 
do kabíny cestujúcich vošiel kapitán 
a začal revaf: Všetci von a odtlačif 
lietadlo do hangáru. 

• - Pán policajt. stratil som 
peňaženku. 
- No podte. spíšeme zápisnicu. 
- Netreba. našiel ju môj vnuk. 
- Tak čo chcete od polície? 
- Nájsf toho môjho vnuka. 

• - Chod zablahoželaf Jožovi. Narodil 
sa mu potomok. 
-A čo má? 
- Slivovicu. 

• - Aké máme potravinové zásoby? -
pýta sa predseda vlády ministra 
pornohospodárstva. 
- Mäsa máme na dva roky, cukru na 
päf rokov a múky sotva na pol roka. 
- Nuž. to nie je najružovejšia 
vyhliadka pre Slovensko. 
- Aké Slovensko? Ja som myslel na 
nás dvoch. 

Objednávací lístok 

Dnes zai::lname uvereJnovaf 'súťažne otázky z bratlsiavskych zauJimavosti. V styroch 
číslach uverejníme sériu otázok. Vašou úlohou bude po skončení seriálu odoslaf správne 
odpovede na adresu redakcie. 

samička zvyčajne po kopuláci i 
zožerie samčeka. 

\ 

3 . Najväčším prírodným 
divadlom v česko-Slovensku 
bol amfiteáter na Devíne. - s 
krásnou kulisou zrúcaním hradu. 
Hradisko malo kapacitu až:--

divákov. 

4. Prvou výškovou budovou v 
Bratislave je budova obytno
obchodného domu Manderla. 
Architekti Ch. Ludwig a E. 
Spitzer. Budovu postavili v roku 
1935. Jej výška je::- ----

-Vodoroyne: Al Koniec 
tajničky.- Bl Prvá časf 

zložených slov s významom 
najvyšší - perej po česky -
nízky otvorený nákladný 

l 2 3 4 5 6 
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5. Prvým 
Bratislavy 
olympijských 

medailistom z 
na zimných 

hrách bol 
krasokorčuliar: ------

z TJ Slovan CHZJD. Na VIli. ZOH 
v Squaw Valley r. 1960 získal 
striebornú medailu. 

6. Prvým automobilom 
vyrobeným v BAZ -ke bol 
osobný športový automobil:--

z výrobného pásu vyšiel 
1.5.1982. 

7. Najdlhšou ulicou v Bratislave 
(z 11.1986) bola _____ _ 

v dfžke 6 849 m. 

voz.- Cl Objaviter bacila TBC 
- kostra - väz po česky. - Dl 
časf. úsek - piata časf 
tajničky - mesto v Porsku. -
El Spôsobovalo bolesf 
stuchnutý po anglicky. - Fl 
Francúzska tlačová agentúra 
- dlhy <prenes.l - časf roka.-

7 8 9 10 ll 12 

R 

8 . Prvé autobusy Začal i 
premávať v Bratislave v r. _ 

9 . Jediným nositerom Nobelovej 
ceny - bratislavským rodákom 
je Filip Eduard LENARD 
narodený 7.6.1962 v Bratislave' 
Laureátom Nobelovej ceny sa 
stal r. 1905 za objavy v:_ 

10. Najstarším. dodnes 
ex istujúcim hotelom v Bratislave 
ie---------
Jeho história siaha až do r. 1750 
ked na mieste dnešného hotela 
postavili hostinec U troch 
zelených stromov. 

Gl Násilím odvleč - nemecký 
spisovater so skratkou mena 
na konci - mesto v USA 
<NevadaL - Hl Podarúnok -
lietadlo (hovor.l nová 
ekonomická politika - hárok 
po česky. - ll Postavenie -
rieka vo Francii opatri 
obalom. Jl Mesto vo 
Francúzsku - ktorísi (básn.l -
kým po rusky.- Kl Grécke 
písmeno - teperí <expres.l -
porovačka. Ll Začiatok 

tajničky. -

~= 1l Jazero po anglicky 
- jednotka telegrafickej 
rýchlosti - spojovací zákop. -
2l Okolie živých organizmov 
- nátlak. - 3l Vyparoval sa -
druh bielkoviny z peria. - 4l 
Okraj kabáta <límcal 
zotrvaf po latinsky. 5l 
Prehŕňalo sa vo vlasoch -
repa po česky. 6l 
Vzfahujúca sa na elej 
štvrtá časf tajničky. - ?l 
Druh zeleniny - prenášam. -
8l Pečieš na povrchu 
český tenorista so skratkou 
mena na konci. 9) 
Prehltnutie druhá časf 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

tajničky.- 10l Peniaz po 
chorvátsky - druh detskej 
hračky. - 11l Kyprenie pôdY 
pluhom - mesto v Porsku. -
12l Hate tretia časf 
tajničky. - nešikovný.-

Meno a priezvisko (firmal: 

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využlte možnos( faxova(: 775 275 

PSČ 

podpis !pečiatka) predplatitera 

Pomôcky: El Rancid. - Gl 
Bab J. - Hiko. - Jl Aime. - 1l 
Baud. - 8l Jeník B. 

d 
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47 .... 48. týždeň 

~ ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
čitatelia 

Všetkým vyhovief 
nemožno . Mrzí nás nie
edy nepochopenie našich 
úprimných snáh. Vychá
zame už tretí rok. Nie
ktorí čitatelia nám prejvili 
svoj obdiv, podaktorí nám 
vyslovili výhrady - vďaka 
im ža serióznosf a iste 
snahu skvalitnif infor
mačného spravodajcu. 
poniektorí sa ozvali vy
hrážkami... K tým ostat
ným si požičiame slová 
La Bryéra "Niektor.i rudia 
začnú hovorif o chvífu 
skôr. než začnú myslief." 

Korka rudi. torko chutí. 
Nezávidte nám snahu 
slúžif všetkým. Ako tvr
díme v úvode, ono to 
nejde. Každú pomoc i 
radu privítame. Pokúste 
sa pochopif aj naše mož
nosti. Iba z pravidelného 
sledovania možno usu
dzovaf a posudzovaf. Na 
jednej strane sa snažíme 
zachovaf istú formu, 
obsahovú náplň. Držte 
nám palce tým, že 
upozorníte. poradíte. O 
účinnosti a záujme 
svedčí náš náklad, ktorý 
je stabilizovaný. Radi by 
sme prišli do každej 
rodiny. Vnucovaf sa 
nemôžeme. náklady spo
jené s výrobou sponzori 
- Presskam. Miestny úrad 
a príjmy nedokážu 
Pokryf tak. aby sme 
mohli Devínsky Expres 
rozdávaf. Chceme vy
držaf. Aj vďaka Vám 
čitaterom. 

Váš vydavateľ 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

12.11.1993 Ročník: 111. Číslo: 22. 

• Ponukové konanie • Z radnice • Výzva 
rybárom • Pozor na vyberačov <str.5) 

V minulom čísle Devexu 
sme priniesli list starostu 
MČ DNV Ing. Mariána Jurčáka 
podpredsedovi vlády SR 
Romanovi Kováčovi. 

Dnes prinášame odpoveď 

Vážený pán starosta, 

Váš list zo dňa 21. októbra 
1993 č .j . 146/93 - vl., v 
ktorom uvádzate sfažnosti 
rodičov na niektoré postupy 

Školskej správy Bratislava IV .. 
sme postúpili na pre
šetrenie Ministerstvu škols
tva a vedy SR. ktoré je 
kompetentné prešetrif uvá
dzané skutočnosti. 

O stanovisku Ministerstva 
školstva a vedy SR k 
predmetnej veci Vás budeme 
písomne informovaf. 

Gabriela Bukovinská 

vedúca Sekretariátu 
podpredsedu vlády SR 

PONUKOVÉ ·KONANIE 
Mestská časf DNV vypisuje ponukové konanie na 

prena]om plôch pre podnikaterské aktivity v objekte 
VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE na ulici Š. Králika <dvojpodlažný 
objekt býv. UNIMEXl a v rozostavanom objekte CO krytu na 
ulici J. Smreka. 

Podrobné informácie o ponukových konaniach sú 
obsiahnuté v sú fažných podmienkach, ktoré poskytuje útvar 
architekta MČ DNV na lstrijskej 49 - v radnici v pracovných 
dňoch po .. str .. pia. 9.00 - 14.00 hod. Tel.: 777 250, 778 250. 

Cena: 2,50 Sk 

Uzávierka materiá
lov do dnešného čísla 

bola 4.11.1993. Uzá 
vi erka do nasledujúceho 

čísla bude t8.11 .1993, 
číslo vyjde 26.11.1993. 

Uzávierka do Via
nočno silvestrov
ského dvojčísla bude 
2. decembra. Do tohto 
t e rmínu prosíme zasie 
lat príspevky s vianoč

nou tematikou. príbehy, 
postrehy, rady, foto 
grafie, kre sb y, vlastné. 
zážitky ... 

Hľadáme 
kolportérov 

Vydavatelstvo DEVínsky 
EXpres hradá stálych kol 
portérov dvojtýždenníka De
vínsky Expres najmä z ulíc: 
Š.Králika, J. Smreka. l. 
Bukovčana. J. Poničana a z 
Kolónie. 

Ide o predaj časopisu 

Devínsky Expres v každý 
druhý piatok - každý párny 
týždeň - vhodné pre žiakov a 
študentov od 12 rokov. Každý 
kolportér dostane odmenu. za 
každý predaný časopis 0 ,50 
Sk. 

Prosíme rodičov. aby 
informovali svoje deti a po 
rozhodnutí takto využif vorný 
čas pred víkendom a zarobif 
si niekoľko koruniek na 
drobné výdavky, aby ich 
prihlásili v obchode a služby 
DEVEX. Novoveská 14 - z 
dvora <nad poštou) - po-pia: 
8.00-10.00, 14.30-18.30. so: 
8.00-11.00 alebo telefonicky 
na čísle 775 275. 



Miestna rada na svojom 
zasadnutí 4.11.1993 

Uložila povereným ria
ditefom Denovy a !stra
centra prepracovať ná
vrhy rozpočtov pre rok 
1994. Rovnako predlo
žené návrhy rozpočtu na 
rok 1994 uložila vedúcej 
detských jaslí. veliteľovi 

verejného dobrovoľného 

požiarneho zboru a 
prednostovi MÚ MČ DNY. 

Uložila prednostovi MÚ 
predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 

informáciu o príprave 
všeobecné záväzného 
nariadenia k dani z 
nehru..1teľností na území 
mestskej časti DNY pre 
rok 1994. 

Doporučila správcovi by
tového fondu predložiť 

návrh kandidátov do 
komisie pre bytovú 
politiku mestskej časti 

DNY zasadnutiu miestnej 
rady 11.11.1993. 

Doporučila architektke 
mestskej časti DNY 
vypracovať zásady sta
novenia sadzieb nájmov 
nebytových priestorov 
podľa pripomienok. 

Schválila vypísanie ve
rejnej súfaie a jej 
podmienky pre využitie 
objektu VIACÚČELOVÉ 
ZARIADENIE. 

Pre náročnosť programu 
zasadnutie nebolo ukon
čené. a preto bude 
pokračovaf 11.111.1993. 

vm 

Referát životného prostredia 

z útvaru architekta mestskej 

časti Devínskej Novej Vsi 

uskutočnil dňa 24.10.1993 

obhliadku rybárskych stano

víšť na území ľavobrežnej 

inundácie rieky Moravy v 

katastri Devínska Nová Ves. 

O čo nám ide? 

i. Aby mali občania infor
mácie o činnosti miestneho 
zastupitefstva. 

2. Aby mali poslanci možnosť 
dozvedieť sa názory občanov 
na riešenie problémov v DNY. 

Prečo letáčik do poštovej 
schránky? 

Pretože doterajšie pokusy 
miestneho zastupiteľstva o 
nadviazanie užšieho kontaktu 
s občanmi boli neúčinné. Ani 
verejne zhromaždenia. ani 
poslanecké dni na radnici sa 
nestretli so záujmom občanov. 

Ako často budú informácie 
vychádzať? 

Každých osem týždňo~ vždy 
po rokovaní miestneho 
zastupiteľstva. 

Čo budú informácie obsa
hovať? 

Hlavne podrobnosti z roko
vania miestneho zastupi
teľstva. Chceme sa sústrediť 
na rozhodnutia najdôležitejšie 
pre občanov DNY. o ktorých 
by sme chceli informovať 
podrobnejšie, ako aj infor
movať o tom. ako sa dospelo 
k výslednému rozhodnutiu. 
Pripojíme aj dalšie dôležité 
informácie z orgánov miestnej 
samosprávy. 

Kto informácie dostane? 

Prvé číslo dostali takmer 
všetci obyvatelia sídlisk 
Kostolné a Podhorské. Tí z 
nich. ktorí zaslali objednávací 
lístok. ich budú dostávať 

pravidelne. Aspoň jedno z 
ďalších čísel dostanú okrem 
nich aj všetci občania, ktorým 
nebolo dodané prvé číslo. 

Kde si· moino informácie 
objednaf? 

Kto si ešte informácie 

Konštatovali sme hrubé 

porušovanie paragrafu 2 zo 

Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/1991 MZ 
mestskej časti Devínskej 

Novej Vsi o ochrane 

prírody v prirahlom území 
rieky Moravy. Preto vy

zývame všetkých členov 

rybárskeho zväzu. ktorí 
uskutočňujú odchyt rýb v 

alúviu rieky Moravy, 
2 

a 1 radnice. 
Letáčik s takýmto názvom dostali v 41. týždni do svojich 
poštových schránok takmer všetci obyvatelia sídlisk Kostolné 
a Podhorské. Poslanecký klub KDH v miestnom zastupiteľstve 
sa rozhodol takýmto spôsobom osloviť všetkých občanov 
Devínskej Novej Vsi. 

neobjednal a má záujem o ich 
dodávanie, moze zaslať 
písomnú požiadavku bud na 
jednu z adries uvedených v 
informáciách. na miestny 
úrad. alebo na adresu autora 
tohto článku. Kto to stihne do 
22.11.1993, dostane už 
informácie z nasledujúceho 
rokovania miestneho zastu
piteľstva. ktoré sa uskutoční 
18.11.1993. 

Korko stojí predplatné? 

Nič. Občania budú dostávať 

informácie zadarmo. 
Vydávanie zabezpečuje Klub 
KDH v DNY zo svojich 
vlastných prostriedkov. 

očakávame od obča
nov? 

Aktívnu odozvu na problémy 
uvedené v informáciách. 
prípadne aj na dalšie 
problémy života v DNY. 
Návrhy na riešenia, o ktoré 
by sa poslanci pri svojom 
rozhodovaní mohli opierať. 

od do vištia 

konca 

bra 

mesiaca novem-

1993 formou 

Po uplynutí tohto 

termínu spravíme opätovnú 

obhliadku uvedeného teré-

nu. 

Upozorňujeme 

rybárov. ktorí 
odchyt rýb 

všetkých 

uskutočňujú 

v povodí 

Čo sme sa ui dozvedeli? 

Najzaujímavejšie názory, na 
ktorých sa zhodli občania 
ktorí reagovali na prvé čísl~ 
informácií: 

1. Nesúhlasia s premenovaním 
ulíc na sídliskách Kostolné a 
Podhorské. 

2. Žiadajú urobiť poriadok s 
voľne pobehujúcimi psami. 
3. Súhlasia s vybudovaním 

podnikateľského centra na 
ulici J. Poničana na mieste, 
kde mali byf Zberné suroviny. 

na záver? 

Nechceme. aby vznikol dojem. 
že na činnosti miestneho 
zastupitel'stva sa podieľajú 
iba poslanci - členovia KDH. 
Ide o informácie o práci. na 
ktorej sa podieľajú všetci 
poslanci bez ohľadu na svoju 
politickú príslušnosť. 

Ján Žatko, J. Smreka 9 

Moravy v katastri Devín

ske Nová Ves. že trestné 

sankcie pri porušovan 

ítohto nariadenia sú: 

- pre fyzickú osobu pokuta 

do výšky 5000 Sk 

- odobratie rybárskehO 

povolenia. 

Nová skládka? 

Za firmou OTS na konci 
Devínskej vzniká nová 
skládka odpadov. Občania, 
zväčša súkromné osoby, 
fahkO prekonávajú betónové 
kvádre a veselo sa zbavujú 
odpadkov práve v tejto 
lokalite. Ktovie. ktorí občania 
nemajú smetné nádoby a 
jednoducho riešia životné 
prostredie obce takýmto 
spôsobom. Komu do 
pozornosti uviesť tento 
rodiaci sa problém: 
miestnemu kontrolórovi, či 
mestskej polícii? 

nm 

Ešte ku káblovej 

O káblovej televízii ste 
písali aj v Devexe. Stále mi <a 
nielen mne) nie je jasné, 
komu prispieva MČ DNY. 
obyvateľom . či objektom. A 

kto je vlastne pre poslancov 
zaujímavý. Z doterajších 
informácií mi vychádza. že 
nie ľudia, ale objekty. Ak 
prispievajú obyvateľom 
komunálnych bytov a 
obyvateľom IBV, s vylúčením 
obyvateľov družstevných 
bytov, vyplýva z toho. že 
Podpora nesmeruje občanom. 
ale stavbám. Ťažko ma niekto 
presvedčí o opaku. 

en 

Nielen na zamyslenie 

Písali ste o Sandbergu, o 
možnostiach dôjsť k úrazu. 
S~utočne som sa vybral v 
mtnulé dni, zrovna bolo 
hmlisto. do prírody a práve na 
Sandbergu som takmer zažil 
nešťastie, ked som sa dostal 
k okraju a nebyf opatrnosti, 
~~oro _som stúpil do priepasti. 
b utocne nejaká zábrana by 

ola na mieste. Už aj preto. 
aby deti sa nedostali na 
samotný okraj. 

r.p 

Surovost" 

Nijako inak nemožno 
nazvať čin vandalov v pivnici 
na ul. P. Horova č. 1. Dvom 
starším manželom. 
dôchodcom. ktorí skutočne 
môžu v dnešných časoch zo 
skromného dôchodku žiť z 
ruky do úst. vykradli pivnicu a 
zobrali zaváraniny, po 
kúskoch pripravované na 
zimu. 

mt 

Dobrý deň 

Dobrý deň (či noc) si 
robia zlodeji z predajne 
potravín Jednoty na lstrijskej 
ulici. V 44. týždni ju vykradli 
dvakrát. predtým trikrát a ... 
koľkokrát v budúcnosti, to 
zatiaľ neoznámili. 

mp 

Nie vo sviatok 

Deň vo~a 28.10.1993 
sme chceli využiť na 
návštevu Viedne. Len tak, na 
skok. pozrieť a popoludní sa 
vrátiť. Vyrazili sme z DNY 
niečo pred ôsmou a doma 
sme chceli byť na obed. 
najneskôr o 13.00 hod. 

Dlhočizný rad vozidiel na 
hraničnom prechode v Bergu 
nás odrádzal. Skúšali sme 
cez Jarovce s rovnako 
odstrašujúcim radom vozidiel. 
Okľukou cez Madarsko sme 
sa dostali do Rakúska po 
10.00 hod. V prvej dedine nás 
zdržala takmer hodinu 
rozkopávka a ... domov sme 
sa vrátili po 17. hodine s 
predsavzatím. že v dni 
sviatočné a dni voľna nás na 
cesty do zahraničia už nik 
nedostane. 

kj 
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octi st 
má pre mňa tel. č. 220 005 

Situácia. ked sa doma 
meco potrebné pokazí. je 
vždy nepríjemná. U nás to bol 
na prahu jesene bojler na 
ohrievanie vody v rodinnom 
dome. 

Ako pravidelný čitateľ 
DEVEX-u som si nemohol 
nevšimnúť inzerát. v ktorom 
sa práve o opravách takéhoto 
bojleru píše. Vytočil som 
telefónne číslo uvedené v 
inzeráte. 

Telefón zdvihol priamo 
majiteľ firmy, s ktorým som 
sa hned dohodol na dni a 
čase. kedy sa príde na 
pokazený bojler pozrief. Tak 
sa aj stalo. Ako rýchlo si pod 
bojler ľahol a zasvietil doň 
baterkou. tak rýchlo spod 
neho vyliezol a oznámil mi. že 
je beznádejne poškodený. 
Spodná príruba. že je úplne 
prehrdzavená a je to otázkou 
blízkej budúcnosti. kedy sa 
odtrhne a voda zo 180 
litrového bojlera zaplaví 
pivnicu. 

Ďalšou závadou bolo 
vypálené vykurovacie teleso 
bojlera. Hned mi začal 
rozprávať o tom. že tento typ 
bojlera <TRNAVA-KOV 180 ll 
je najviac poruchový, že jeho 
životnosť nie je dlhšia ako 6 
rokov. Náš má sedem. Začal 
mi ponúkať bojlery našej 
výroby, ktoré by aj s 
montážou stáli cca 9 000,
Sk až po americké s cenou 

prevyšujúcou 140 000,- Sk. 
Nezabudol dodaf. že ceny 
pôjdu iste hore. Zaručil mi aj 
okamžitú možnosť montáže. 
Zároveň však vypisoval 
správu, v ktorej konštatuje, že 
boljer je pokazený a je 
potrebná jeho výmena za 
nový. To všetko trvalo 15 
minút a stálo ma to 189,- Sk. 
Nakoniec mi spomenul aj 
možnosť výmeny pokazeného 
dielca na našom bojleri v 
cene asi 1 500 - 2 000,- Sk, 
no upozornil ma. že to vydrží 
maximálne 6 mesiacov. 

Pekne som sa mu 
poďakoval. zaplatil 189,- Sk 
za jeho "Správu o stave 
nášho bojlera" a nechal si 
čas na rozmyslenie. 

Ten som využil na to. aby 
som sa poradil so šikovným 
susedom. Bojler si prezrel a 
povedal, že okrem spálenej 
špirály, ktorá ohrieva vodu. je 
v poriadku. 

Poprosil som ho. či by 
výmenu sám nezrealizoval, 
načo privolil. Celá oprava 
trvala dovedna asi 4 hodiny, 
ja som len minimálne 
asistoval. 

Takto zrealizovaná 
oprava stála 250.- Sk, čo sa 
so sumou 2 000.-, ktorú by 
som zaplatil za prácu 
"odborníka", nedá porovnať. 

úsudok si iste spraví každý 
sám. 

Milan Jambor 

z tiiistó~ie z histó~ie z histótie z tiiisléFie z histó~ie 

@MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVÁ VES 

!pokračovanie z minulého 
čísla l 

Správa 
Matice slovenskej 

Turčiansky Sv. Martin 

Posielame prihlášky no
vých členov; tiež doplnenú 
prihlášku člena č. 28281. 
Dnešnou poštou odo
sielame členské príspevky 
za členov, ktorých meno
slov pripojujeme. 

Jozef Šamka 
predseda 

Ján Boďa 
tajomník 

1. Jozef Dvorák 

2. Anna Dvoi'áková 

3. Mária Gánoczyová 

4. Hermína Honeková 

5. Tomáš Janáči 

6. Matilda Kvasnicová 

7. Karolina Martanovičová 

8. Jaroslav Novotný 

9. Alžbeta Smetanová 

10. Alex. Vitáloš 

11. Antónia Banasová 

(pokračovanie) 



- ---------------~ 

ZOSOBÁSILI 
SA 

Na Obvodnom úrade 
tislava IV matrika v 
Novej Vsi: 

Marius Kopcsay a 

) 
Bra
Dev. 

Iris Cibulová 

Ladislav Bíro a 
Denisa Bartošová 

Aleš Hrdina a 
Oľga Bilková 

Na Farskom úrade v 
Devínskej Novej Vsi : 

Viliam Klepoch a 
Beata Hamšíková 

Jozef Brngál a 
Blanka Milošovičová 

NASl 
JUBILANTI 

70- rokov: 
Alžbeta Tanková 

75 - rokov: 
Pavol Šulek 

80- rokov: 
Martina Martanovičová 

blahoželáme 

) 

Spomienka 
Dňa 25. novembra 1993 uplynie 
rok. čo ma navždy opustil môj 
jediný syn 

František MICHALÍK. 
Kto ste ho poznali. spomínajte 
so mnou. mama 

POĎAKOVANIE 
ISTRA CENTRUM - centrum 
pre voľný čas v zastúpení 
poverenou riaditeľkou Mgr. 
Renátou Jurčíkovou ďakuje 
kvetinarstvu HEGRA a jeho 
vedúcemu pánovi RESEDOVI 
za sponzorovanie "kvetinovej 
diskotéky". 

ISTRA CENTRUM, cen-trum pre voľnÝ čas, 
ls-trijslc.á z-s 

14.11. Detské divadelné predstavenie malá sála 
CHICHÔTKA 16.30 

20.11. Galéria známych osobnosti - malá sála 
folklórista a humorista Viliam MEŠKO 17.00-22.00 
posedenie pri dychovke 

21.11. DISKOTÉKA pre mládež chorvát.pivnica 
17.00-21.00 

27.11. KATARÍNSKA ZÁBAVA veľká sála 
program + tombola 20.00-01.00 

28.11. Detské~divaqelné predstavenie malá sála 
STRASIPRAVKY 16.30 

Viete pomôcť? 
Slovenská únia pre mier a 

ľudské práva chce i tohto roku 
organizovať Vianoce pre deti 
nezamestnaných, zo sociálne 
odkázaných rodín. deti v 
detských domovoch. mla
distvých nezamestnaných, deti 
bezdomovcov a pre osame
lých dôchodcov. Zídeme sa na 
takýchto stretnutiach už 
štvrtý raz. Vďaka príspevku z 
Konta nádeje a darov 
viacerých sponzorov, za čo aj 
touto cestou ešte raz 
ďakujeme. mohli sme na 
Vianoce 1992 obdarovať skoro 
11 tisíc detí v Slovenskej 
republike. 

Tohto roku je sociálne 
napätie snáď ešte väčšie a 
vianočná nádielka bude pre 

Kvetinárstvo nám poskytlo 
zdarma kvety na výzdobu a 
súťažné aranžmá, ako aj svoje 
pracovníčky, ktoré zabezpečili 
výzdobu foyera a sály a 
moderovali samotnú súťaž v 
aranžovaní kvetov. 

Mgr. Renáta Jurčíková 
poverená riadením IC 

mnohé deti 
chudobná. 
Všetky bu
dú povďač

né za kú
sok lásky a 

Tel.: 775 190 

ľudského porozumenia steles

neného v malom darčeku. 

Obraciame 

prosbou o 

podujatia. 

sa na Vás s 

podporu nášho 

Vaša pomoc môže byť 

finančná i vecná - poskytnutie 
rekreačného zariadenia. va
šich výrobkov a prebytkov, 

robíme zbierky ošatenia. 

školských potrieb. kníh, 

potravín, ovocia. sladkostí, 

hračiek ... 

Vo vianočný týždeň 

organizujeme pre deti zimné 

tábory, vystúpenia umelcov. 

návštevy divadiel, koncertov. 

filmových predstavení. 

Sme presvedčení, že nás 

neodmietnete a stanete sa 

spoluúčastníkmi radosti a 

šťastia mnohých detí. O 

Vašom podieli budeme infor

movať deti. ich rodičov. vy

chovávateľov a verejnosť. 

l' '1/ l!/ tt;'/" tl' t ~ /" Ol? Ak sa rozhodnete pre pomoc, 

urobte tak. prosíme. na našej 

adrese, alebo cez účet VÚB 

Bratislava-mesto, 

68739-012/0200 

Máte doma predškoláka. ktorý nenavštevuje MŠ a túži 
vyskákať sa v spoločnosti kamarátov? 

Klub KLOKAN pri Dome detí v Dúbravke Vám ponúka cvičenie 
pre predškolákov. kde vaše dieťa okrem rozvoja pohybových 
schopností naplní i svoju túžbu po spoločnosti seberovných. 

Ak máte záujem. prídite priamo do telocvične na Batkovej ulici 
!vchod od diaľnice) každý utorok o 9.00 hod. 

Zároveň pozývame mamičky na cvičenie rodičov a detí, od 
2-5 rokov každý štvrtok o 9.30 v telocvični na Batkovej 

Obvodný dom detí a mládeže 
Bratislava IV. 
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do 10.12.1993. 

Za dobré srdce. pochopenie a 

dar Vám ďakuje a s prianím 

všetkého najlepšieho zostáva 

Dr. Poštová Katarína 
poverená vedením 

('Je::zahiAonlte-
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia 

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 
21.11. - Elvíra, 22.11. : 
Cecília, 23.11. - Klement 
24.11.- Emília, 25.11. : 
Katarína. 26.11. - Kornel. 

blahoželáme 

celovečerné 
predstavenia: 
štvrtok, sobota o 19.45 
hod., nedeľa o 17.15 a 
19.45 hod. 

13.- 14.11.-
ČAS POMSTY USA MP 
č.t. 

18.11. - POSADNUTOSt 
FR/ANGL MN č.t. 

Erotická dráma 

20.-21.11. 
NÁVŠTEVNICI FR MP č .v. 

Francúzska komédia 

25.11. 
DIABLOV ADVOKÁT USA 
MN č.t. 

Triller o advokátke 

Mládežnícke 
predstavenia: v sobotu 
o 17.15 hod. 

19.11. - ČAS POMSTY 

20.11. - NÁVŠTEVN(CI 

Detské predstavenia: v 
nedeľu o 15.15 hod. 

14.11. - PERINBABA slov. 

21.11. ASTERIX A 
PREKVAPENIE Fr. 

PRE CÉZARA 

Tel.: 775 ·104 

*** šport [Il] šport ~ šport ~ šport ťll šport [Il] šport ~ šport ~ šport ~ *** 
[ Motorizmus 

Nový jazdec 
v tíme Stuad Motorsportu 
Devínska Nová Ves začína 
nový jazdec známeho mena. 
šestn~sťročný Andrej STU
DENIC, syn Novovešťanom 
dobre známeho pretekára 
Doda Studeniča . 

·Jazdí Majstrovstvá českej a 
Slovenskej republiky, preteky 
automobilov vo vrchu a na 
okruhoch v triede A-1300 s 
vozidlom Škoda Favorit 
A-1300. 

A jeho tohtoročné prvé skú
senosti a výsledky? 

V Námestí nad Oslavou a v 
ústí nad Orlici v pretekoch do 
vrchu šiel ako predjazdec. Na 
prvých svojich pretekoch 
!prvé oficiálne preteky v deň 
jeho 16-tich narodenín) na 
okruhu v Brne mal smolu a 
nedojazdil pre poruchu 
zapaľovania. 

V pretekoch do vrchu v 
Dobšinej a napriek problémom 
v tréningu !prasklo predné 
rameno) obsadil Andrej 9 . 
miesto. 

Vo Zvolene sa mu podarilo 
takmer medailové umiest
nenie. keď obsadil 4. miesto. 
V Liberci 9 . miesto a na 
Pezinskej Babe 9. miesto. 
!Výsledky vyhlásili podľa 
tréningových jázd, pretože 
pre hmlu sa v pretekoch 
nemohlo pokračovať.> Na tejto 
trati si však vyskúšal aj 
vozidlo Nisan Sunny Cup. V 
tréningu dosiahol 6 . čas 
!vozidlo Nisan Sunny Cup -
obsah 2000 cm3, výkon 160 
PS - úpravy minimálne -
takmer sériové autol. 

Po zimnej príprave na sezónu 
1_994 uvažuje s vozidlom 
Skoda Favorit A-1300, Nisan 
Sunny Cup a na vybrané 
preteky s vozidlom Ford 
Escort Cosworth. 

V Motorsporte team Stuad 

Okienko 
mestskej 

polície 
Vážení občania. 

V poslednom období 
sa začali rozmnožovaf 
Príp_ady, kedy chodia 
dya!a občania po našom 
Sldhsku a ponúkajú svoje 
služby. 

V prvom prípade sa 

chystajú vytvoriť reprezen
tačný juniorský tím. 

Nuž vera zdaru. 
p 

V budúcom čísle prinesieme 
výsledky sezóny '93 Jozefa 
Studeniča . 

13. kolo 
MUŽlA 

Futbal 

Danubius - D. N. Ves 0:3 
MUŽI 8 
D. N. Ves - Malacky 0:1 
STARŠ( DORAST 
D. N. Ves - Malacky 0:1 
MLADŠIDORAST 
ŠKP - D. N. Ves 2:1 
STARŠ( ŽIACI A 
SLOVAN - D. N. Ves 6:0 
STARŠ( ŽIACI 8 
SLOVAN - D. N. Ves 3:0 
MLADŠI ŽIACI A 
SLOVAN - D. N. Ves 7:0 
MLADŠ( ŽIACI 8 
SLOVAN - D. N. Ves 9:0 
14. kolo 
MUŽlA 
D. N. Ves - Lok. Rača 3:0 
MUŽI 8 
nehralo sa 
STARŠ( DORAST 
Pezinok - D. N. Ves 1:2 
MLADšl DORAST 
D. N. Ves - Doprastav 2:1 
Žiacke zápasy sa nehrali pre 
nespôsobilý terén. 

Stolný tenis 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

111. KOLO: 

ms 

ŠKPP "8"- TTC DNY "A"- 6:10 
SPOJE "8" - TTC DNY "B" - 10:1 

111. KOLO 
SVÄTÝ JUR "A" - TTC DNY "A" -
10:0 
TRNÁVKA "8" - TTC DNY "B" -
9:9 . 

l. TRIEDA 
l. KOLO: 
TTC ONV "C" - TTC DNY "D" -
10:2 

ll. KOLO: 

ŠKST "F" - TTC DNY "C" - 9:9 
TTC DNY "D" - PRIEMSTAV - 0:10 

Ili. KOLO: 
ŠKPP "C" - TTC DNY "C" - 10:4 
INTEGRA - TTC DNY "D" - 10:0 

F 

Nikoleta JURČÁKOVÁ, v 
kategórii dievčat do 14 rokov 
obsadila ZLOCHOVÁ piate 
miesto. 

Šach 
V dňoch 27. októbra až 1. no
vembra štartovali naši mladi 
šachisti na Majstrovstvách Bra
tislavy. 

V kategórii dievčat do 16 rokov 
sa stala majsterkou Bratislavy 

Najlepši výko~n. z našich podal 
Stanko JURCAK. Za siedme 
miesto, v najsilnejšie obsadenej 
kategórii chlapcov do 14 rokov. 
získal 111. výkonnostnú triedu. V 
kategórii chlapcov do 16 rokov 
boli LOBODÁŠ siedmy, 
VERNER ôsmy a STEFANI 
deviaty. 

mj. 

Hokejbal 
Bratislavská liga 

MUŽI - t. divízia, 5. kolo 
YMCA SK ONV "A" - l. HC ZIEGEFELD 5:0k !hostia sa nedostavili 
na zápas> 

Tabufka po 5. kole: 
1. ŠK CENTRUM KARLOVA VES 
2. ŠK RUNIC TRNÁVKA 
3. ŠK BHC FARGO 
4 $K POŠEŇ SBD ll "B" 
5. SK SIBfRSKA "B" 
6. HC UNIMEX 
7. TJ WEP LG DOPRASTAV "B" 
8. YMCA ŠK DEV. N. VES "A" 
9. SPORTCLUB 
10. H.O.K. NIVY 
11. 1.HC ZIEGEFELD 
12. ŠK PROFIS VRAKUŇA 

5 5 o o 63:17 10 
5 5 o o 35:8 10 
5 4 o 1 27:19 8 
5 3 o 2 34:25 6 
5 3 o 2 25:23 6 
5 2 1 2 21:32 5 
5 2 o 3 23:25 4 
52 o 3 26:31 4 
5 1 o 4 25:36 2 
5 1 o 4 19:37 2 
5 1 o 4 15:52 2 
5 o 1 4 20:28 1 

MUŽI - ll. divízia. 3. kolo: 
YMCA SK ONV "B" - HC 500 BYTY !ODLOŽENÉ! 

4. kolo: 
RIVER - YMCA ŠK ONV "B" 3:33 !1:12, 1:9, 1:12) 
Góly DNV: 8 - Dubnický, 7 - Kad lečík, Križány, 3 - Dávid, Kollár, 2 -
Padour, 1 - Tereň, Tbrbk, Vrábel 

5. kolo: 
YMCA ŠK ONV "B" - DYNAMO RAČA 5:5 !2:2, 2:1, 1:2) 
Góly ONV: 2 - Vrábel, 1 - Dubnický, Kadlečík, Kollár 

Tabufka po 5. kole: 
1. HC BAŽANTI 5 5 O O 61:19 10 
2. DYNAMQ RAČA 5 3 1 1 53:19 7 
3. YMCA SK DNY "B" 4 3 1 O 51:17 7 
4. HBC SUPER STARS 5 3 O 2 22:18 6 
5. HC 500 BYTY 4 2 O 2 29:32 4 
6. HBC FANTOZZI 5 1 O 4 27:34 2 
7. ŠK SEALS DERBY "B" 4 O O 4 15:42 O 
8. RIVER 4 O O 4 4:85 O 

DORAST- Turnaj_ o "Pohár Predsedu BHbÚ, 3.kolo: 
YMCA SK ONV - SK RAČA 5:7 !2:1, 0:1, 3:5) 
Góly ONV: 3 - Chandoga, 1 - Jeck, Nemec R. 

Konečná taQ.ufka turnaja: 
1. YMCA SK DEV. N. VES 3 2 o 1 23:12 4 
2. TEAM SHARKS 
3. SK RACA 

3 1 1 1 19:14 3 
3 1 1 1 19:19 3 

4. HC VIKTÓRIA 3 1 o 2 15:31 2 

Oto Prokop 

občan predstavuje me- streda a ponúka montáž 
nom GOLSCHMID, že je medziokenných žaluzií, k 
pracovníkom firmy lUDIB čomu vystavuje faktúru 
a ponúka výmeny ku- opatrenú razítkom uve
chynských liniek a špo- denej firmy Fi.ischmont, 
rákov, pričom vystavuje pričom preberá zálohu vo 
fingované faktúry a pre- výške do 1.000.- Sk, 
berá drobné zálohy v pričom však k montáži 
sume do 1.000.- Sk, pri- nedochádza. 

volanie linky 158. 
Zároveň žiadame 

občanov, ktorí boli ta 
kýmto spôsobom zneužití 
o svoje peniaze, aby sa s 
vystavenými faktúrami, 
ktoré doposiaf neboli 
zrealizované dostavili na 
MO PZ Dúbravka, Sara
tovská ul.č. 24 k 
výpovedi. 

čom však k výmenám Tunajšie MO PZ 
nedochádza. Dúbravka žiada týmto 

V druhom prípade sa občanov, v prípade náv
občan predstavuje me- števy uvedených osôb, 
nom VdROS Rudolf, že je aby toto telefonicky 
pracovníkom firmy oznámili na č . t.7807-362, 
Fi.ischmont, Dunajská 7807-363, resp. tiesňové 
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MO PZ Dúbravka 



Predovšetkým vychováva 
O úspechoch a dalších plánoch ZUŠ na Dolinského 1 v 
Bratislave hovoríme s jej riaditerkou Mgr. Magdalénou 
Hrubou. 

Na Dňoch Základných 
umeleckych škol. ktoré v 
Bratislave prebiehali od 18. do 
21. septembra. sa ZUŠ na 
Dolinského predstavila pek
ným tridsaf minútovým pro
gramom na dobrej odbornej aj 
umeleckej úrovni. Talentovaní 
žiaci ZUŠ na Dolinského 
vystúpili aj na otváracom 
koncerte a na nedeľnom 
matiné. kde účinkovali žiaci 
všetkých bratislavských ZUŠ. 
Pri príležitosti úspešnej 
reprezentácie školy vo 
všetkých štyroch odboroch: 
hudobnom. tanečnom. literár
no-dramatickom aj výtvar
nom. som pani riaditeľke ZUŠ 
na Dolinského 1. Mgr. 
Magdaléne Hrubej položila 
niekoľko otázok. 

Popri výchovno-vzdeláva
cích cieľoch na čo sú 
zamerané aktivity vašej 
školy? 

- Zamerané sú. samozrejme. 
na oblasť výchovno
vzdelávaciu a druhou hlavnou 
oblasťou bude prezentácia a 
aktivity v kultúrno-umeleckom 
živote regiónu. s rešpek
tovaním dobrých tradícií. 
súčasných potrieb a sústav
ným hľadaním nových foriem. 

Výsledky ZUŠ na 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Voľné miesta (ponúka. 

hľadá) 
04 - Služby <ponúka. hľadá) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti <kúpa, 

predaj) 
07- Rozličné 

02'"" PREDAJ 

• Olejomaľby maliara Hinca 
<chryzantémy, zátišie. kra
jinky) dostanete kúpiť v 
DEVEX-e - Novoveská 14 -
z dvora nad poštou. 

• Šteniatka dlhosrstého 
pinča - ratlíka. Tel.: 943 425 

• Predám detský kočík 
LIBERTA. 3-kombinácia 
šedozelenej farby za 800 Sk: 
Pri kúpe kočíka dám zdarma 
detské chodítko. detské 
kreslo. 

tel.:779-457 

• Predám pozinkovaný drôt 
0 2,8 mm do vinohradov 
(1000kgl 5 Sk/kg 

tel.:775 275 

Dolinského sa prezentovali 
na mnohých Interných aj 
verejných vystúpeniach 
jednotlivých odborov, na 

propagačných a osve
tových podujatiach a 
výchovných koncertoch. V 
školskom roku 93/94 ste 
medzi ne zaradili aj nové 
druhy. Ktoré sú to? 

- V rámci interných vystúpení 
som ako nový druh zaradila 
n~príklad koncerty malých 
žiakov (do 3. ročníka>. triedne 

09- Voľné miesta 

• Hľadám spoľahlivú pani k 
1,5 roč. dievčatku. Ide len o 
niekoľko dní v mesiaci. 
Slovinec 71. Tel.: 776 551 

04- SLUŽBY 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005. 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 177 602 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 07/777 095 

• c;>praya - predaj šijacích 
stroJov. Simek. Janšákova 21. 

• Murujem. 
dláždim. 

Tel.: 777 523 

obkladám a 

Tel.: 777 608 

• Preklady z a do nemčiny. 
Tel.: "175 710 
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koncerty s hosťami - býva
\ými . žiakmi pedagóga a pod. 
DaleJ to budú vstúpenia na 
podujatiach iných inštitúcií 
alebo akcie na základe 
vzájomnej spolupráce s nimi 
vystúpenia na objednávku' 
príležitostné akcie. Deň otvo~ 
rených dverí - v úzkej návaz
nosJi na prijímacie skúšky do 
ZUS atď. Tieto aktivity 

predpokladajú hlavne tímovú 
prácu žiakov a pedagógov pri 
príprave kvalitných programov 
najrozmanitejšieho zamerania. 
Za dôležité považujem pod
chytenie a zapojenie žiakov 
zo sociálne slabších vrstiev. 
zdravotne postihnutých detí a 
nezamestnanej mládeže do 
výchovno-vyučovacieho pro
cesu im najvhodnejších a 

VIDEO 
požičovňa videokaziet 

fotozberňa 

Eisnerova 21 

po-so: 14.30 - 20.30 

• TV servis BALÁŽ poskytuje 
opravy TV prijímačov na ul. Na 
Grbe 43 v Devínskej Novej Vsi. 

Tel.:776 963 

05- BYTY 

• Zoberiem do prenájmu 1-2 
izbový byt v IV. obvode. 

Tel: 776 180 

VÝMENY 
• Vymením 3-izbový druž
stevný byt v DNV za dve 
bytové jednotky: dvojgarsón
ky alebo 1-izbový byt väčší v 
DNV a garsónku kdekoľvek. 

Tel.:778 822 
- 7.00 - 18.00 hod. 

najprístupnejších odborov 
predmetov. a 

Podn":cujete aj muzici
rovame v malých komor
ných zoskupeniach. S~iibo 
školy f'l&j.lltino dolce Ilir 
Dňoch ZUS zožal úspech a 
detskou symfoniou leopoi~ 
da Mozarta. Mienite vytvo
rif aj iné nástrojové 
zostavy súborov, resp 
speváckych zborov? • 

Áno. Klasický, folklórny 
cirkevný, populárny, tanečno~ 
džezový. súbor starej hudby a 
perspektívne dychový. 

Čo nové pripravujete v 
liter~rno-dramatickom, 
tanecnom a výhrarnom 
odbore? 

- V literárno-dramatickom 
odbore zamýšľame založiť 
detské bábkové divadlo a 
prípadne skupinu malých a 
moderných javiskových fo
riem. V tanečnom odbore 
chceme oživif ľudové zvyky a 
tradície a do skupín 
moderného tanca zapájať 
najmä mládež. Vo výtvarnom 
odbore chceme realizovať 
výstavy pedagógov so 
žiakmi. zapojif sa do rôznych 
súťaží domácich aj zahra
ničných a zamerať svoju 
činnosť aj na vytváranie 
úžitkových a pamiatkových 
predmetov. 

(pokračovanie v budúcom čísiel 

• Vymením garsónku v 
centre za i-izbový, príp. 
dvojgarsónku. 

Tel.:231 924 
- po-pia: po 18.00 hod. 

06- ~ 
NEHNUTEtNOSTI r;Ej 

•Predám starší rodinný dom v 
DNV. 3-izbový byt v ONV 
potrebný. Adresa v inz. odd. 
<DEVEXl. 

•Predám v Piešťanoch starší 
rodinný dom so záhradkou. Tel.: 
0838/262 41. kl. 51 po-pia: 
7.00-15.00 

•Predám 3-árovú záhradu v 
záhradkárskej osade v ONV. Tel.: 
777 414 

07 - ROZLIČNÉ ~~ 

• H[adáme k prenájmu KAN
CELARSKE PRIESTORY v ONV 
alebo v Dúbravke. Môžu byf aj v 
rodinnom dome. 

Tel.:368 524 

• Vykupujeme staré odumreté 
korene <samorasty). Akvarex. J. 
Smreka 18, 

tel. 778 475 

Reštaurácia FURMANKA 
Jstrijská 68 

denne čapované pivo Zlatý bažant 
za najnižšie ceny v Bratislave 

studené a teplé jedlá za prijateiné ceny 
po-pia: 6.00-22.00 sobota: 6.00-24.00 

nedeľa: 6.00-22.00 
tel.: 775 191 

ponúka 

- kožušinové palčáky 
- rysovacia súprava 
- samolepky SK 
- fotoaparát Zenit 

- ~otoblesk 

- kávovar ETA 
- obaly na videokazety 
- súpravy pohárov 

- gramoplatne 
- sviečky, kahance 

- vianočné pohradnice 

160,-
230,-
8,-
1180,-
240,-
749,-
20,-
209,-
5,- 10,-

ROWACO s.r.o. 

Kočänkova ul. č. 153 

851 04 BRATISLAVA 

Telefón/Fax: 850 954 

Naša firma pre Vás zabezpeči kompletné 
tlačiarenské služby: 

~ grafické návrhy 

~ sadzbu 

~ tlač vizitiek, oznámeni, 
hospodárskych tlačív, 

nálepiek, kníh, časopisov • 

~ knihárske spracovanie 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika, teraristika 
• Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 

Chovatel'ské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 
RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.00_18.00 

so: 9.00 -12.00 

~778 475 

ln~ercia: cenník: 1 znak = 0,70 Sk, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 strany = 989 Sk, 1/2 strany = 1970 Sk, 1 strana = 3900 Sk. 
Praplatky za uverejnenie na prvej strane+ 100 %, za uverejnenie na inej ako 6-7 strane+ 50 %. zravy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 %. pri 
celoročnej objednávke - 20 %. 
~k ponúkate detské oblečenie, hračky, využite naše bezplatné služby. 
~zertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 

0 - pia: 8.00 - 10.00. 14.30 - 18.30 So: 8.00 - 11.00 Tel.- fax: 775 275 
7 



b$aTA~ I 
11. Najbohatsou floristickou 
lokalitou na území Bratislavy je 
Devínska Kobyla s teplomilnými 
lesostepnými spoločenstvami. 
Od r. je štátnou 
prírodnou rezerváciou . 

12. Najväčšou jedlou hubou. 
ktorá sa v okolí Bratislavy 
hojne vyskytuje na svetlých 
rúbaniskách. na okrajoch 
listnatých a ihličnatých lesov. 
je !Macrolepiota 
proceral. Klobúk má v priemere 
100 - 300 mm. hlúbik vysoký 
200 - 400 mm. Vyskytuje sa 
od júla do októbra. 

13. Najväčším motýfom u nás a 
v Európe je !Saturnia 
pyril. v rozpätí krídel 
dosahujúci šírku až 15 cm. 
Hojne sa vyskytuje na 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

- Otec. prečo televízny 
seriál nie je pre deti? 
- Buď ticho a uvidíš. 

• 
- Aký je rozdiel medzi 
vozom a cigaretou? 
- Voz fa haj ú dva voly a 
cigaretu len jeden. 

• 
- Žiadali ste ma. aby som 
pred vami nič nezatajovala. 
Tak vám teda musím 
poveda!, že váš manžel 
zomrie násilnou smrfou. 
- A budem odsúdená? 

• 
- Kedy ste boli v parku 
znásilnená? - pýta sa 
vyšetrovatef mladej ženy. . 
- Každý večer. len čo sa 
zotmelo. 

• 
- Monika. prosím fa. môžem 
sa pozera! na televíziu? 
Manželka prísne odvetí: 
- Môžeš, ale nezapínaj ju! 

Objednávací lístok 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

l 

Pokračujeme v uverejňovaní otázok našej súfaže. Záverečné uvereJrume vo 
vianočne-silvestrovskom čísle. Z tých. ktorí správne odpovedia na všetky 
otázky <alebo väčšinu> vyžrebujeme troch o zaujímavé ceny. 

Devínskej Kobyle. 
14. Na piesčitých stepiach 
Devínskej Kobyly žije aj 
najväčší európsky pavúk 
---~Lycosa signoriensis 
alebo Hogna signoriensisl. Telo 
samičky meria vyše 3 cm. s 
r_oztiahnutými nohami až 7 cm. 
Zije v dierach v zemi. jeho 
uhryznutie nie je príliš 
nebezpečné. 

t5. Prvú spafovňu v bývalom 
Cesko - Slovensku !jej prvý 
blok) uviedli do prevádzky v 
roku za areálom Slovnaftu. 

16. V prvých písomných 
zmienkach sa Bratislava 
uvádza ako Názov je 
tu odvodený od mena dolno-

Vodoroyne: 

Al Zameranie - morská úžina 
medzi Áziou a Európou -
porážka v džude. Bl Tretia 

panónskeho kniežafa Braslava. 
Bavorský letopisec Aventinus. 
ktorý žil v 16. stor.. označil 
Bratislavu pri r. 907 ako 
--:-:---:- Z nemeckých názvov 
vznikol potom Pressburg. 
Latinské pomenovanie 
Posonium a maďarské Pozsony 
má svoj pôvod v mene 
slovanského kniežafa Božana. 
ktorý žil v 10. stor. 
Pomenovanie Bratislava začali 
prvý raz používaf štúrovci v 
pol. 19 stor. 

17. Prvá opera slovenského 
skladatera mala premiéru v 
Slovenskom národnom divadle 
28.4.1926. Bola to opera 
Kováč Wieland od prvého 
vefkého slovenského 
skladatefa . 

časf tajničky. Cl Zberatef 
nemeckého folklóru - dočerta 

nie po maďarsky. Dl 
Červenel - odvesna !geom.l -
podnik zahrá'ničného obchodu. 
El Európan - sadenica révy -
kývanie. Fl Letecká 
spoločnost Mexika - radikál 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 

18. Prvým monumentálnym 
dielom stredoeurópskej plastiky 
vytvorenom v olove je súsošie 
v dóme sv. Martina 
vytvoril ho v r. 1734 Georg 
Raphael Donner pre hlavny 
oltár. 

19. Najstaršou fontánou v 
Bratislave je renesančná 
___ Dal ju postavif cisár 
Maximilián ll., keď pri jeho 
korunovácii 12.9.1563 vypukol 
v meste vefký požiar. Autorom 
je kamenár Ondrej Luttringer. 

20. Jediné hodiny so 
zvonkohrou v Bratislave sú na 
obchodnom dome -----

odvodený z nasýtených 
refazových uhfovodíkov !mn. 
č.l nežnosf. Gl Čínsky 
budhistický smer 
stopovanie áut - druh malého 
psa !po česky) - spolu po 
nemecky. Hl Francúzske 
mestečko slávny ruský 
krížnik - oblečenie. ll Motor -
dačo - ohovor. Jl Umelá 
družica Zeme - zostala ležaf 
- tak po latinsky. Kl Koniec 
tajničky. U Tropická živica 
- maďarské mužské meno -
naklonia. 

bi.:i.JJ:.: 

1) Samčie semeno - zanôti. 2> 
Vražda - koniec modlitby -
osol po česky. 3) Označenie 
lietadiel Iránu začiatok 

tajničky - čínske platidlo. 4) 
S radosfou mesto v 
Rakúsku stonieme po 
česky. 5) Drobný náboj -
záchrana - nepožívaj nápoj. 
6) Odstrel - lúč po česky -
drobní paraziti. 7l Sobáš -
žiadam . 8) Rezanie dreva na 
píle !mn. č.l - mesto v Bosne 
- Hercegovine. 9) Dobrá vôfa 
- papagájovitý vták - ktoré. 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
10) Talianske mesto - farbiaci 
kúpef - mesto v Rusku. 11) 
ženské meno pokyn -
bilancia. 12) Grécke písmeno 
- druhá časf tajničky -
značka jednotky indukčnosti. 
13) Oblek . - štát v USA -
egyptský boh Slnka. 14) 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: PSČ 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatitefov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs Neschopnosf reči 

štvrfročné predplatné 16 Kčs podpis !pečiatka! predplatitefa neprestávajú. 

Využite možnos( faxovať: 775 275 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9 , tel./fax: 775 275. 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>. Uzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., nábr. L. Svobodu 20. 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90 - R. 

DEVínsky 
EXpre 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

49.-50. týždeň 26.11.1993 Ročník: 111. Číslo: 23. 

&;';\ ... a teraz máš šancu ! V ft" (// j, 
~ Volkswagen Bratislava 

Váieni 
čitatelia 

štvrtý rok bez drôtov. 

Spomíname. Kto ako. 

Jedným bolo lepšie iným 

horšie. Recepty na uni 

verzálne dobro sa datujú 

na tisícročia. Možno aj 

recepty na výchovu fudí 

tofko. Ako radi by sme 

ponúkli jeden. ako tak 

učinný. To ustavičné pre

línanie dobrý-zlý, chudob

ný-bohatý, zdravý-nemoc

ný ... v rodinách i generá

ciách akoby žiadalo 

zachovaf "zákonitosti". Ich 

strojcami sú fudia. sme my . 

Ibaže žiadajú. Sebakázeň 

disciplínu, systém. ciefa

vedomosf... Ordinovaf ich? 

Sú fudia skutočne tvory s 

najvyššou inteligenciou? 

Áno, pochybnost vyplýva 

z výsledkov snaženia 

fudstva. Nabádjú otázky 

prečo sú vojny, prečo fudia 

kradnú. prečo podvádzajú, 

prečo... Desiatky a stovky 

prečo. Nepomáhajú ojedi

nelé svetlé skutky, prinúte

nia vyvolávajú pochybno

sti, hfadanie nemá konca. 

Ešte symboly občas 
kohosi "zvábia" na dobré 

cesty. A príležitosti tiež. Aj 

jedným aj druhým vďaka, 

že nie su všetci vlkmi. Či 
škoda? 

Redakcia 

• Z radnige e aké zvyky na Vianoce e 
Ohlasy • Sport • Súfaž 

Príprava na zimu. Zateplovanie objektu na Novovestskej ulici 

Využijú 7 
• 

Vo štvrtok 11.11.1993 sa us
kutočnilo stretnutie členov 
komisie životného prostredia 
pri Miestnom úrade v DNV. 
Zúčastnili sa ho okrem hostí 
aj študenti. ochranári tejto lo
kality. študent Tomáš Hulík 
premietol účastníkom kvalitné 
a pôsobivé diapozitívy na té
mu "Prírodné zaujímavosti lo-

Výzva 
chovaterom psov 

Upozorňujeme yšetkých 
chovateľov psov v MC Devín 
ska Nová Ves. aby v termíne 

do 30. novem
bra 1993 prihlásili 
psa na Miestnom 
úrade a opatrili psa 
evidenčnou znám
kou. 

Ďalej pripomíname 
majitefom psov. že 
povinnosfou chova-
tefa je: · 

- dbaf, aby zviera nerušilo 
a neohrozovala občanov 

- zabezpeči( na verejných 

kalít DNV a ich devastácia". 

V zaujímavom rozhovore zva
žovali ďalšie postupy ochrany 
okolitej prírody. 

Veríme. že občania a najmä 
školy našej mestskej časti 

prejavia záujem o túto doku
mentáciu a prednášku a prih
lásia sa na útvare architekta 
Miestneho úradu DNV. 

KZ 

priestranstvách vodenie 
psa iba osobou, ktorá je fy
zicky schopná ho ovláda( a 
opatrif ho vodítkom a ná
hubkom 
- dodržiava( zákaz vodenia . 

psov na pieskovis
ká, detské ihriská a 
športové zariadenia 

- odstráni( nečisto
tu na verejnom 
priestranstve spô
sobenú jeho zviera
fam. 

Pri nedodržaní tejto 
výzvy uplatnia orgá 

ny kontroly prísne sankcie. 

útvar architekta 
Mč Devínska N. Ves 

ISTRA CBJlRLM D8/I'NSKA NOVÁ VES 
usporiada 4.12.1993 <sobota> 

12. ročník 
TURNAJA V ŠNAPSERI 

ZAČIATOK O 10.00 HODINE 
V MALEJ SÁLE NA ISTRIJSKEJ UL. č. 4. 

Cena: 2,50 Sk 

Uzávierka materiálov do 
dnešného čísla bola 
18.11.1993. 

Uzávierka do Vianočno - sil
vestrovského dvojčísla bu 
de 2. decembra. Do tohto 
termínu prosíme zasielaf prís
pevky s vianočno - silves
trovskou tematikou !príbehy, 
postrehy, zážitky, rady, nápa
dy, fotografie, kresby .. .l 

redakcia 

Aj na sviatky pokoja. 

@
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEViNSKA NOVÁ VES 

Kde budú siroty voj

nou postihnutého Chor

vátska trávif tohtoroč

né Vianoce? 

Hoci do uzávierky tohto 

čísla sme nevedeli presne 

zoznam organizácií, ktoré 

sa zúčastnia usporiadania 

prijatia sirôt z Chorvát 

ska - predpokladáme ok 

rem miestneho odboru Ma 
tice slovenskej aj Chorvát 

sky spolok a miestne od 

bory Cerveného kríža, rad 

nica... už dnes využívame 

príležitosť informovať. 

Prosíme záujemcov - rodi 

ny, ktoré majú záujem pri

ja( na pobyt počas via

nočných sviatkov deti -

siroty z Chorvátska, aby 

sa prihlásili v lstracentre, 

lstrijská 2. tel.: 775 190. 
mo ms 
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Z uznesení Miestneho zastupi
teľstva mestskej časti Devínska 
Nová Ves z 18.11.1993 

Miestne zastupiteľstvo Mč ONV 

schval"uje 

rozpočet miestneho podniku 
DENOVA pre rok 1994 v _celko
vej výške príspevku MC ONV 
4.283 tis. Sk a v celkovej výš
ke vlastných príjmov 1.300 tis. 
Sk 

ukladá 

ro_zl?očet príspevkovej organi 
zac1e lstracentrum pre rok 
1994 v celkovej výške príspev
ku MČ ONV 1.994 tis. Sk a v 
celkovej výške vlastných príj
mov 300 tis. Sk 

schvaruje 

rozpočet detských jaslí Istrii 
ská 22 pre rok 199j. v celkovej 
výške príspevku MC ONV 316,5 
tis. Sk 

rozpočet VDPZ pre rok 1994 '! 
celkovej výške príspevku MC 
ONV 260 tis. Sk 

predbežný rozpočet mestskej 
časti Devínska Nová Ves pre 
rok 1994 v celkovej výške 
vlastných príjmov tis. Sk a v 
celkovej výške výdavkov tis. 
Sk 

poveruje 

miestnu radu mestskej časti 
Devínska Nová Ves výkonom 
rozpočtových opatrení a doh 
ľadom nad vnútorným čerpaním 
rozpočtu pre rok 1994 

ukladá 

miestnej rade. preqnostovi úra
du, architektke MC a predse
dom komisií podniknúť kroky k 
zabezpečeniu potenciálnych 
zdrojov krytia výdavkovej časti 
rozpočtu 

ukladá 

miestnej rade predložiť apríle 
vému zasadputiu MZ definitívny 
rozpočet MC ONV na rok 1994 

rozpočet správy bytového a 
en,!3rgetického hospodárstva 
MC ONV pre rok 1994 v celko
vej výške výnosov 44.494 tis. 
Sk. v celkovej výške nákla
dov 44.445 tis. Sk a s hospo
dárskym výsledkom 49 tis. Sk 

rozpočtové opatrenia pre rok 
1993 nasledovne: 

1. úprava rozpočtového oddielu 
šport a telovýchova na 500 
tis. Sk 

2. úprava rozpočtového oddielu 
kultúra, kultúrne zariadenia na 
1.650 tis. Sk 

3. úprava rozpočtového oddielu 
cesty, komunikácie na 2.790 
tis. Sk 

4. úprava rozpočtového oddielu 
rekonštrukcia objektu 101.41 
Viacúčelové zariadenie na 
2.790 tis. Sk 

5. úprava rozpočtového oddielu 
technická infraštruktúra na 
2.770 tis. Sk 

schvaľuje 

Zásady tvorby a použitia fondu 
rezerv Detských jaslí lstrij
ská 22 

znenie Zriaďovacej listiny pre 
súbory a kolektívy zriadené ls
tracentrom 

Vzorové znenie Zmlúv o vzá
jomnej spolupráci medzi IC a 
súbormi so samostatnou práv
nou subjektivitou 

Doplnok k Všeobecne záväz
nému nariadeniu č. 7/1992 k 
dani z nehnuteľností na území 
MČ ONV z dôvodu občianskej a 

technickej nevybavenosti len 
pre občanov s trvalým poby
tom v Devínskom jazere 

odkúpenie podielu 70/80 neh
nuteľnosti na lstrijskej ul. 56-58 
mestskou časťou Dev. Nová 
Ves za cenu určenú úradným 
odhadom 

vklad mestskej časti Devínska 
Nová Ves do kúpy objektu č. 
02 líniového centra vo výš
ke 400 tis. Sk z fondu bytové
ho a energetického hospodár
stva 

odpredaj nehnuteľnosti na No
voveskej ul. 9 za sumu 350 tis. 
Sk a poplatkov spojených s 
prevodom pre účely zriadenia 
veterinárnej ambulancie MUDr. 
Baculákovi Vojtechovi 

1. schvaruje 

Doplnok k Zásadám pre tvorbu 
a využitie Fondu mládeže, 
vzdelávania a športu 

2. ukladá 

prednostovi úradu vydať úplné 
znenie Zásad pre tvorbu a 
využitie Fondu mládeže, vzde 
lávania a športu 

1. schval"uje 

2 

zablokovanie programov tele
víznych staníc šírených pros
tredníctvom TKR v pásme UHF 
obyvateľom komunálnych bytov 
v MČ ONV. ktorí nezaplatili 
príspevok do fondu TKR za za
vedenie prípojky v termíne od 
1.12.1993 

2. schval"uje 

finančný príspevok do fondu 
TKR za jednu prípojku TKR vo 
výške 2.400,- Sk plus náklady 
spojené so zablokovaním a od 
blokovaním televíznych progra 
mov šírených prostredníctvom 
TKR v pásem UHF. ktorý uhradí 
za jej zavedenie záujemca o 
prípojku. TKR v komunálnych 
bytoch MČ ONV po termíne od 
1.12.1993 

3. schval"uje 

spôsob financovania výstavby 
TKR v I!3V a poveruje miestnu 
radu MC ONV určením výšky 
finančného príspevku pre jed 
ného účastníka podľa ucele 
ných častí výstavby z rozpoč 
tu Mč ONV pre rok 1994 

JUDr. Štupického, JUDr. Louči
movú, MUDr. Klampárov~. Ing. 
Marčáka, Ing. Holíka, p. Ačovú, 
Ing. Mráza, Ing. Plišňáka, p. Ro
háčka, Ing. Zatka za členov 
ko[Tlisie pre bytovú politiku v 
MC ONV 

vyplatenie odmien nezames
tnaným poslancom evidovaným 
na úrade práce za účasť na ro
kovaní orgánov samosprávy vo 
výške 50,- Sk/hod. pokiaľ sa 
rokovanie uskutoční v pracov
ný deň v čase od 8.00 do 
16.00 hod. 

mzdové tarify pracovných fun
kcií útvaru architekta, Miestne
ho úradu, útvaru kontroly pre l. 
polrok 1994 

schvafuje 

mesačné odmeny _funkcionárov 
samosprávy MC starostu, 
miestneho kontrolóra a poslan
cov Mč pre l. polrok 1994 

berie na vedomie 

informáciu o čerpaní fondov 
MČ ONV k 31.10.1993 

schvaľuje 

uvoľnenie príspevku z fondu 
humanity a sociálnej starostli
vosti spoločnosti Samaritán vo 

výške 58 tis. Sk na zabezpe 
čenie výstavby bezbariérovéh~ 
domu 

schvaľuje 

realizáciu R_amätníka M. R. šte 
fánika v MC ONV 

schval"uje 

uvoľnenie príspevku z fondu 
starostlivosti o kultúrne a his 
torické pamiatky 

vo výške 350 tis. Sk na nákup 
kameňa pr€) realizáciu pamät
níka M. R. Stefánika na Janšá
kovej ulici 

sch val" uje 

vypísanie verejnej súťaže a sú
ťažné podmienky pre nájom 
objektu 97 Viacúčelové zaria- · 
denie s termínom odovzdania 
ponúk do 31.1.1994 

ukladá architektke MČ 

predložiť návrh na spôsob vy
hodnotenia vypísanej verejnej 
súťaže januárovému zasadnu
tiu MZ 

ukladá 

architektke MČ zverejniť for
mou úradných tabúľ aktuálne 
informácie o výstavbe líniového 
centra s uvedením technických 
údajov na Eisnerovej ul. 

mení 

termín pozastavenia uznesenia 
MZ č. 95/93 do vyhodnotenia 
ponukového konania 

ruší 

uznesenie MZ č. 118/9/93 v 
časti 3 

schval"uje 

úhradu platieb stavby Kanalizá
cia Opletalova ul. l. etapa vo 
výške 1.644.076,- Sk a stavieb 
komunikácií vo výške 
428.296,- Sk z rezervného 
fondu, v prípade ak platby nep
rebehnú v r. 1993 

nesúhlasí so zadaním návrhu 
ročného projektu dopravy pre r. 
1994 a žiada zachovať doprav
né kapacity a trasovanie v roz
sahu r. 1993 

schvaľuje 

členov Letopiseckého výboru 

p. Klačku Jozefa 

p. Rusku Milana 

p. Encingera Miroslava 

ukladá 

predsedníčke organizačno- · 
správnej komisie vypracovať 
návrh VZN o čestných tituloch 
a verejných ocenení Mč ONV 

úvodom treba poveda!. 2e Chor
váti v Devrns~ej Novej Vsi boli 
kresťania katoiJCI a pre n1c:_h bC:I 
kostol miestom. kde sa naJc.::steJ
šíe stretali. Z modlitiE)b a p1esn1 vy
vieral ich duc~ovnx ž1v<?t Preto 
tiež velmi dodrz1aval1 obycaJe svo
jej starej domoviny. z ktoreJ . sa 
prisťahovali pred vyše 450 rokmL 

Celý december bol v znamení 
sviatočných a pamätných dni. Od 
začiatku sa udržiaval advent. ktorý 
trval do štedrého dŕía. Počas celé
ho adventu sa chodilo skoro ráno 
na rorátne omše, aJ ked mrzlo a 
napadlo snehu hoci po kolená. 

Kto chcel maf na štedrý deŕí v do
me pekný kvet. musel narezať ha· 
1uziek z čerešni. višní. jab k alebo 
hrušiek a dať ich v deŕí svätej Bar
bory (4.12.) do vody. 

Večer pred sviatkom svätého 
Mikuláša si deti dávali do okien 
vyleštené topánky alebo čižmičky 
a ráno si v nich našli darčeky od 
sv. Mikuláša. Najviac to boli jablká. 
orechy. oriešky a figy. ale pre zlé a 
neposlušné deti aj cibula, surový 
zemiak a uhlie. Mikuláš, ktorý cho
dil vo svoj sviatok po rodinách. ne· 
vyzeral ako biskup s mitrou a pali
cou, ako je tomu dnes. lebo bol 
chudobný a mal oblečený obráte
ný ko2uch z ovčej ko2e a vlny. Aj 
čo sa týka darčekov. boli to iba 
skromné veci z vlastnej produkcie. 
Spolu s nim chodil aj čert s rohmi. 
opásaný reťazou a na nej kravský 
zvonec, v ruke brezovú metlu a na 
chrbte vinohradnícku putŕíu. Do nej 
bral deti. ktoré sa nechceli pomod
lil alebo polepšil. s tým, že ich uto· 
pí v potoku alebo v Morave. 

Za neposlušným! defmi chodila 
ešte večer po Mikuláši jeho matka, 
ktorá bola na zlé deti velmi prísna. 

Na sviatok svätej Lucie - muče
nice (13.12). keď sa stmievalo, cho
dili od domu k domu dievky zamo
tané do bielych plachiet so šatkou 
cez tvár, aby ich nebolo poznal. 
Na rukách mali biele rukavice. V 
íednej ruke dr2ali krf2ik. ktorý dá-

sa kedysi v decembri ud
ržiavali v Devínskej Novej 
Vsi 
valí kaL'dému prítomnému poboz· 
kaf. Pri svojej návSteve nesmela 
žiadna z nich prehovoriľ ani slovo. 

Od pol decembra sa NovoveSfa
nia pripravovali na vianočné svia
tky. Pozvali pána farára na vysvä
tenie stavania, miništranti roznášali 
vianočné oplátky, ktoré napiekla 
rechtorova paní a kto mal. zabil aj 
prasa. aby bolo na sviatky dosta
tok mäsa. V žiadnom prípade nes
mel chýba( vianočný stromček. 

štedrý deň (24.12) bol pre deti 
dŕíom radostného očakávania, pre 
otcov a matere veľkou starosťou. 
Bolo treba napiloval a nakálať dre
va na celé sviatky, vyčistil stava
nie. vykydaf dobytku, upratal dvor. 
V niektorých rodinách nanosili do 
domu slamy zo stodoly, na ktorej 
sa cez sviatky sedávalo i spávalo. 
aby tak pre2ívali pastierske Viano
ce. Slama sa vyniesla až na Iva
na (27.12.). 

Po celý štedrý deň sa udržiaval 
pôst, jes! sa mohlo iba večer a to 
bez mäsa. Keď sa zotmelo a zaz
vonili na zdravie Márie. nastal šted
rovečerný začiatok. V prvom rade 
sa vysvätilo celé stavanie. dvor. 
maštaľ i povala. Gazdiná pripravila 
štedrovečerný stôl - v znamení 
kríža nasypané zbožie na stole 
zakryla obrusom. V strede stola 
bol poloL'ený koláč vo forme ven· 
čeka. do ktorého stredu sa uložil 
cesnak. cíbura. orechy, jablká. su
ché slivky, ale i drobné peniaze. 
aby bola hojnos! všetkého po celý 
rok. Hospodár priniesol pod stôl 
snop slamy. reťaz a sekeru. Potom 
sa pristúpilo k modlitbe, pričom 
hospodár čítal z evangelia o Ježi
šovom narodení. Až po tomto sa 
prisadlo k večeri. Každý obdržal 
oplátku s medom. ktoré sa dávali 
aj dobytku. K večeri bola strukovi
nová polievka, pečené dolky alebo 
buchtičky s makom a orechmi. V 
máloktorej rodine sa podávali ryby 
so zemiakovým šalátom. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

Kakove običaje suvoljkadaudržievaHv 
Nuevo Seli v decembri 

Na začietak je triba retj, da rizat kitice z črišanj, višanj, ja-
Horvati v Nuovom Seli sú bili buk alebo hruškov a dat je v 
krštjani - katoliki a pruo nje je dan sviete Barborie (4. 12J va 
bila crikva miestom kade su se vodu. 
najčasteje sustirali. Z molitvov 
a jačkov je zviral njihov duhov
ni živuot. Zato su jako udržie
vali običaje svoje stare domo
vinie. z kie su se pred 450 ljieti 
do se mi. 

Decembar je bil misecom na
imilihij svietkuov. Tie sú začeli 
advientom a trvali su do Sil
Vestra - Staroga Badnjaka. 
Ciel advent je se hodilo zaran 
rano na roratne sviete maše, aj 
~ad je mrzlo a napadalo sniga 
tJar do kolien. 

Gdo ie kanilimat na Badnjak va 
stanji vrli cviet, je muerola na-

Viečer pred svietkuom svieto
ga Mikulaša su dica davali v 
okno zipucovane šuhe alebo 
postuolce a rano su v njih našli 
jabuke, orihe, oriške, fige, ale 
aj cibulu, ertefliine kad nisu bili 
dobrí. V našom seli ni voljkada 
Mikulaš zigliedal kod biskup s 
mitru a palicu. Bil je siromašan 
a ni ogal toga čuda doniest. Je 
bil obličen va prevrnut kotuh z 
ovčie kuože a vunie. Ale hodil 
je s njim vrag s ruogi, ki je imal 
krug pasa lanac a na njiem 
kravski zvonac, v ruki brezuo
vu metlu a na hrbti vinogran
djicku putnju. Va nju je braj di-
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Na článok Nepoctivosf má ... 
Montáž. oprava a predaj elek
trických bojlerov 

Miroslav Elíz, Ostredka
vá 32, 821 02 Bratislava, tel.: 
07/239 527, tel., fax: 
07/220005 

Vážená občania Devínskej 
Novej Vsi, s údivom a rozhor
čením som si dňa 13.11.1993 pre
čítal Váš časopis DEVINSKY 
EXPRES, v ktorom si redakcia 
časopisu zamenila slobodu tlače 
so slobodou ohovárania. 

V článku "Nepoctivosf má pre 
mňa tel. č. 220005" bola moja 
firma hrubo osočená uverejne
ním príspevku pána Milana Jam
bora, bez akéhokoľvek opýtania 
sa redakcie DEVEXu na môj ná
zor. 

Pán Jambor zaplatil 189,- Sk nie 
za 15 min. práce, ale za kom
pletnú odbornú obhliadku, ktorá 
pozostávala z: obhliadky bojle
ra 51.- Sk. cestovného 100,- Sk 
a DPH 38,-Sk. Jeho el. bojler bol 
v stave, ktorý vylučoval ďalšiu 
bezpečnú prevádzku. za ktorú 
som ja ako servisný teohnik 
zodpovedný. Ceny mnou ponú
kaných el. bojlerov americkej 
výroby dosahujú maximál
ne 14 000,- Sk vrátane komplet
nej montáže a servisu a nie uve
rejnených 140 000,- Sk <omyl, 
alebo úmyselná chyba?). 

K práci šikovného suseda mô
žem uviesf iba toľko, že cena 
práce človeka - fuškára, ktorý 
vykoná prácu bez oprávnenia, 
bez záruky a akéhokoľvek odvo
du daní štátu, je podstatne lak
nejšia, ale aj právne postihnutef
ná. Takto prevedená oprava ne
zaručuje užívatefovi bezpečnú 
prevádzku el. bojlera. Co sa tý
ka ceny za opravu el. bojlera, 
bola stanovená predbežne, nie 
však len na výmenu pokazeného 
dielca, ale na kompletnú gene
rálnu opravu v hodnote cca 1 
500,- 2 000.- Sk. Preto zreali-

eu ka se ni htila pomolit alebo 
polipšit da tje je utopit v po
tuoki alebo v Muravi. Za timi 
ča nisu bili poslušní je došla 
viečer po Mikulaši Mikulinja 
mati a ta je bila jako zluočes
ta. 

Na svietak sviete Lucije-Mu
čenjice (13.12) kad je se škuri
lo, su hodila od hiže k hiži di
vuojke zamuotane va biele 
plahte, z bielu plahticu spuštja
nu prez líce tako, da je ni bilo 
poznaL Na ruka su imale biele 
rukavice. V jednuoj ruki su 
držali križitj, ki su dale kušnut 
sakomu, gdo je bil va stanji. Pri 
tuom ni smila ani jedna z nih 
pregovorit ani riči. 

Od puol decembra su se No
vosielci ur pripravljali na Božit-

zovaná oprava od suseda stála 
len 250,- Sk. Dúfam, že sused si 
je vedomý porušenia bezpeč
nostných predpisov, ktorých sa 
dopustil. 

Záverom môžem uviesť, že tento 
postup redakcie DEVEXu, s kto
rou som mal doteraz dobré skú
senosti, ma veľmi mrzí a dúfam, 
že sa za skreslené informácie 
firme ELIZ ospravedlní na strán
kach DEVEXu. Spoľahlivosť firmy 
ELIZ ocenili už mnohí občania z 
Devínskej Novej Vsi. 

Žiadam redakciu DEVEXu, aby 
celý môj článok bol uverejnený v 
nasledujúcom čísle v plnom zne
ní. 

s pozdravom 
Miroslav ELIZ 
majiteľ firmy 

Neznalosť zákona neospra
vedlňuje, alebo poučif sa na cu
dzej chybe je výhodnejšie. 

Asi takéto titulky by boli vhodné 
ako reakcia na oba materiály. 

Súdny užlvatef technických za
riadení. ktorých prevádzkova
nie (užívanie) podlieha štátnym 
technickým normám <elektrické 
zariadenia, tlakové nádoby ... ), 
musí (nie mal byl poznať pred
pisy, ktoré musí {či chce alebo 
nechcel dodržiavať. Pri zaobsta
rávaní (nákupe> nových zariade
ní je vždy riadne poučený pri 
preberaní zariadenia príslušnými 
dokladmi, ktoré podpisuje. 

Z uvedeného vyplýva - niet čo 
komentovaf. 

Keďže prax ukazuje, že nie kaž
dý je ochotný rešpektova{ nor
my, vlastnú a bezpečnost iných, 
je, podla nášho názoru. vhodné 
zverejnif postupy, ktoré nie sú v 
súlade s normami. Pre poučenie 
ostatných. 

Takže odborník poradí... 
redakcia 

je. Zazvali su popa na zisvit
jienje stanja, miništranti su 
ro zn a šali. božitnje uoplatke, kie 
je napiekla gospa rehtorica. 
Gdo je imal. je aj ubíjal, da bu
de na svietke miesa. Ani smil 
falit krispan. 

Badnjak (24.12J je bil pro dicu 
dan radostnoga očekivanja, 
pro otcuov a amtere velika 
starost. Bilo je triba napilit a 
nakalat driva, zičistit stanje, 
zikidat blagu. Voljkada je se k 
Badnjaku nanosilo v hižu ze 
škadnja slame, na kuoj je se 
sidilo aj spavalo prez ciele 
svietke. Ziniesli su ju van tjar 
na Ivana. kad su se vrnuli od 
maše. Tato su prežívali pastir
ske Božitje. 

(pokračovanie 

čísle> 
v budúcom 



ZOSOBÁSILI 
SA 

v kotole 

Juraj Prieložný 

) 

Iveta Tomková 

Andrej Fratrič 
Táňa Šurečková 

NASl 
JUBILANTI 

79 - rokov: 
Alžbeta Tanková 

) 

!odišli z našich radov:! 

Štefan Preisinger 
Františka Cibul"ová2 

V klube 
dôchodcov 

oslávili v novembri narodeniny: 

Marta GROŽAJOVÁ 
Dezider SCHREK 

Karolína LUSTIGOVÁ 
Monika MARTANOVIČOVÁ 

Katarína ZAHRADNÍČKOVÁ 
Katarína FOŠNÁROVÁ 

blahoželáme 

ISTRA CENTRUM. cen-trum pre voľnÝ čas. 
ls-trijská Z-6 

27.11. - Katarínska zábava sa z technických príčin 
nekoná 

28.11. - Katarínska diskotéka Chorvátska pivnica 
16.00 - 21.00 

28.11. - Dets!<é diyadelné predstavenie malá sála 
STRASIPRAVKY 16.30 

3.12. - Hudobno . - zábavný program 18.00 IDEME 
DO EUROPY !módna prehliadka. tombola, 
program pre všetky vekové kategórie) 

5 .12. - CHORVÁTSKE VIANOCE 15.00 miesto 
programov 3. a 5J2. _oznámime na plagátoch 

12., 13., 14. 12. VIANOCNE TRHY v priestoroch ls
tracentra <možnost prihlásit sa> 

tel.: 775 190 

z histórie z histórie z histórie z histórie 
' 

®
IESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVÁ VES 
(Pokračovanie z minulého čísla) 
Zoznam č lenov Matice slovenskej 
z Devínskej Novej Vsi 

1. Baláž Tomáš. železn. w .. č. 249 2. 
Balážová Alžbeta. úradníčka ONF.' č. 
249 3. Boďa Ján. učiter 4. Hlibner 
Anton. učitef. č. 87 5. llková Irena. 
del. učitefka 6. Jablonka Leopold, 
sp[ učiter 7. Jelemenský Jozef, uč. -
kántor 8. Kapád Arpád, úradník 9. 
Kahan Jozef. účtovník , č. 49110. Kal
manová Maria. učitefka 1. Pállfy Voj
tech. učitef 12. Slovinec Bedrich 13. 
šamka Jozef. uč. mešt. školy 14. Tol
la ludovít. železničiar 

Je to možné 777 15. Ulrichová Julia. del. učitefka 16. Vi
táloš Alexande[ nádražný. č. 27 17. 
Vlasič ludovít. č. 429. 
4332/ČI-PCh-35 

Vo štvrtok 11. nov. 1993 
doobeda, keď som išla do
mov z nákupu. 
pristavili ma tri deti - mohli 
byť žiakmi 3. prípadne 7. 
ročníka základnej školy - a 
vnucovali sa pomôcť mi s 
nákupom. 
Keďže nákup nebol verký a 
naviac. mala som ho v malej 
káričke, tak som ich pomoc 
odmietla. l napriek tomu išli 
so mnou až domov. Nákup 
som doma odložila i s peňa
ženkou , a keďže som chce
la z domu odísť, zamkla 
som. Jedno z detí ma po
ž iadalo o pohár vody, že je 
smädné. Vrátila som sa dnu. 
a kým som mu doniesla po
hár s vodou, ukradli mi krú
če. Stratu som ihneď zba
dala, pýtala som sa detí, 
prečo mi vzali kl'úče , aby mi 
ich ihneď vrátili. no ony to 
popierali a ušli. Zamkla som 
náhradnými kl'účmi a odišla 
som z domu. Asi o 10-15 mi
nút som sa vrátila a zistila 
som, že sú dvere odomknu
té a peňaženka s peniazmi 
bola preč. Bolo v nej asi do 
200 Sk. Prípad som hlásila 
miestnej polícii, taktiež som 
s tým oboznámila i riaditer
stvá základných škôl v De
vínskej Novej Vsi. ale mys-

Iím Sl, ze by nebolo od veci. 
oboznámiť i obyvaterov De
vínskej Novej Vsi prostred
níctvom Vášho časopisu, už 
i vzhradom na to. že podob
né deti navštívili i ďalšiu 
osamelú starú ženu, u kto
rej si pýtali vodu , že sú 
smädné. Keďže táto žena 

už o mojej príhode s deťmi 
vedela. rovno sa ich pýtala, 
či sú to ony, čo mňa okradli. 
V tom momente deti vzali 
nohy na plecia a zdupkali. 
Avšak ešte niekofko dní 
predtým, ako okradli mňa, 
vzali podobné deti krúče od 
domu neďaleko mňa bývajú
cej tiež osamelej starej že-
ne. 

m6 
ilustračná sn imka-archiv redakcie 
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21. augusla 1935 
Veractený pán učiter. 
s radosfou ponáhfame sa odpoveda! 
na Váš milý list zo dňa 16. t.m. 

V prílohe posielame Vám tlačivá 
a pokyny potrebné k založeniu od
boru. Tiež posielame Vám soznam 
dosavádnych členov z Devínskej No
vej Vsi. - Tlačivá a pečiatku Vám 
tiež objednáme. ak o to požiadate. 

Správa Matice slovenskej sa teší. že 
naše rakúske pohraničie zdobí sa 
vencom matičných odborov a bude 
slúži! príkladom celému západnému 
Slovensku. Je to celkom na mieste. 
ked zpod nášho staroslávneho De
vina bude sa šíri! národné povedo
mie. 
S úctou a pozdravením 

d[ Fraňo Paňák 

Priniesli sme záverečnú čas! z 

histórie miestneho odboru Matice 

slovenskej v Devínskej Novej Vsi. 

Nie preto. aby sme unavili čítate

rov. Skôr preto. aby sme naznačili. 

že matičiarske hnutie sme neza

čali pred rokom. či dvoma a práve 

spolužitie mnohých spolkov. záuj

mových združení. klubov ... by ma

lo i mohlo vytváral prostredník

Ivom poznávania a spoznávania 

ozaj kultivované spolužitie. 

MoMs DNV 

-N€lzabudnjt€l 

Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

26.11 . - Kornel. 27 .11. _ 
Milan, 28 .11 . - Henrieta 
29.11. - Vratko, 30.11. ~ 
Ondrej, Andrej, 1.12. _ 
Edmund, 2.12. - Bibiána 
3.12. - Oldrich, 4.12. ~ 
Barbora, 5 .12 . - Oto 
6 .12 . - Mikuláš, 7 .12. ~ 
Ambróz, 8.12.- Marína, 
9.12. - Izabela, 10.12. -
Radúz 

blahoželáme 

Celovečerné predstave
nia: štvrtok, sobota o 
19.45 hod .. nedefa o 17.15 
a 19.45 hod. 

27.11. RUKA NA KOlÍSKE 
- horor USA MN 

28.11. RUKA NA KOlÍS
KE - horor USA MN 

2.12. NESMRTElNÍ USA 
MN 

4.-5.12. DVAJA SPO-
LOČNÍCI TAL MP 

9.12. ZABIJÁK USA MN 

Mládežnícke predsta
venia: v sobotu o 17.15 
hod. 

27.11. - SNEHULIENKA A 
SEDEM TRPASlÍKOV 

4 .12. DVAJA SPOLOČNÍ
Cl 

Detské predstavenia: v 
nedefu o 15.15 hod. 

28.11. KONÍK HRBÁČIK 

5 .12. PROJEKT X USA 

TeL: 775 104 

ISTRA CENTRUM 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

usporiada 4.12.1993 
(sobota) 

12. ROČNÍK 
turnaja v 

ŠNAPSE Rl 
začiatok o 10.00 hod· 

v Malej sále na 
ISTRIJSKEJ ul. č. 4. 

Okienko 
mestskej 

polície 
pARKOVANIE 

v ostatnom období hliadky 
okrem bežných kontrol 
všeobecne záväzných na 
riadení museli venovaf 
zvýšenú pozornosf parko 
vaniu nákladných vozidiel. 
Ani po opakovaných výz 
vach a oznámeniach a MÚ 
nerešpektujú vodiči všeo 
becne záväzné nariadenia 

o par~ovaní _vozidiel. 
NOVE SKLADKY 

Rovnakú pozornosf treba 
venovaf tvoreniu nových 
nepovolených skládok a 
smetísk , ktoré sa v lokali
te ONV rozmnožujú. Ak sa 
situácia v tejto oblasti bu
de dalej uberaf týmto 
smerom - časom sa môže 
Devínska staf vefkým vra
koviskom a sucasne aj 
smetiskom. Polícia potom 
sa musí viac venovaf tým
to neduhom a vytráca sa 
pôsobenie v prevencii pro
ti krádežiam a násilnos
tiam. 

KRÁDEŽE 

V priebehu dvoch týždňov 
sme zaznamenali sedem 
prípadov drobných kráde 
z1 v potravinách. Zlodej 
mi (aj v prípade potravín 
na lstrijskej) boli maloleté 
osoby. Po oznámení MsP 
boli riešení rodičmi. 

VÝTRŽNOSTI 

Aj výtržností a dalších 
priestupkov nie je menej. 
V tejto oblasti je potrebné 
zmenif legislatívu a upra 
vif právomoci polície. 

MsP 

Hľadáme 
kolportérov 

Vydavaterstvo DEVínsky 
EXpres hfadá stálych kol
portérov dvojtýždenníka De
vínsky Expres najmä z ulíc: 
$ .Králika, J. Smreka, l. 
Bukovčana, J. Poničana a z 
Kolónie. 

Ide o predaj časopisu 

Devínsky Expres v každý 
druhý piatok - každý párny 
týždeň - vhodné pre žiakov a 
študentov od 12 rokov. Každý 
kolportér dostane odmenu. za 
každý predaný časopis 0,50 
Sk. 

*** šport ITť.l šport nl šport ~ šport Etl šport ITť.l šport nl šport ~ šport Etl *** 
~----š_a_c_h ____ ~l ~~--S-· t_o_In __ ý_t_e_n_is __ ~l ~~-----~-e_n_is ____ ~ 

Konečné tabufky mládež!E 
níckych družstiev za seJE 
zónu 1993. 

Dospeli - L trieda 
Hydrostav 8 - STRELEC DNY A 
2,5:5,5 

Naše družstvo. nováčik súfaže, 
zvifazilo aj v druhom kole. Po jed 
nom bode za vifazstvo získali M. a 
L. Jurčákovi. Lobodáš, Zlocha a 
Balogh, pol bodu za remízu Verner. 

ll. trieda 
Faust A - STRELEC DNV B 8:0 
STRELEC DNY B - EZ OOP 2:6 
Po jednom bode získali Stefani a 
Štefan. Naše nádeje na favoritov 
súfaže nestačili. 

mj. 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

4.KOLO 
ŠKPP "A"- TTC DNY "A" - 10:2 
TTC DNY "B" Podzemné stavby "A" -
10:6 

5.KOLO: 
TTC DNY "A"- KOUBA "8"- 3:10 
ŠKST "E" - TTC DIVY "B" - 10:2 

l. TRIEDA 
4.KOLO: 
TTC DNY "D"- LAMAČ - 3:10 
STAVOINDUSTRIA - TTC DNY "C" 
10:1 

5.KOLO: 
TTC DNY "C" - ŠTADIÓN - 9:9 
PODZEMNÉ STAVBY "8" - TTC DNY 
"D" -10:0 

G.F. 

~Br-at-isl-av-s~-á-~-a~--e-jb __ a_I ____ ~I ~~---~--o_t_o_r_i_z_rn __ u_s __ ~ 
MUŽI - l. divízia, 6. kolo: 
ŠK PROFIS VRAKUŇA - YMCA ŠK 
DEV. N. VES "A" 12:4 (4:1. 4:1. 4:2) 
Góly ONV: 2 - NespešnY, 1 - Jeck. Slr
nád R. 
7. kolo 
YMCA ŠK DEV. N. VES "A" - šK 
CENTRUM KARLOVÁ VES 3:12 (2:5. 
1:2. 0:5) 
Góly ONV: 2 - Jeck. 1 - Strnád R. 
MUži - ll. divízia, 6. kolo: 
ŠK SEALS DERBY ·s· - YMCA ŠK 
DEV. N. VES "8" 5:12 (3:5. 1:4, 1:3) 
Góly ONV: 7 - Križáni. 2 - Kadle
čík, 1 - Kollár. Dávid. Dubnický 
7. kolo 
YMCA ŠK DEV. N. VES "8" - HC BA
ŽANTI 16:13 (8:2. 4:6. 4:5) 
Góly ONV: 7 - Dubnický, 3 - Vrá
bel, 2 - Kollár. Tereň . 1 - Kadlečík. Dá
Vid 

Pohár Večerníka - muži 
1. kolo: 
YMCA ŠK ONV "A' - ŠK HOK Nl 
VY 6:12 (1:6. 1:2, 4:4) 
Goly ONV: 3 - Strnád R 1 - Nemec R 
Nemec R .. Chmela A. . .. 
YMCA ŠK ONV "a" - NOR 
TON 13:6 (7:0 1:3, 5:3) 
Goly ONV 5 - Rybár. 4 - Nemec P. 2 -
Dubnický. 1 - Nemec R .. Chmela A. 

O. Prokop 

Na Slovensku prvý 

O prvej časti sezóny Doda Stude
niča . pretekoch v Rechbergu, Ná
mešti nad Orlici. Ústí nad Orlici a 
Dobšinej sme už písali v čísle. Ako 
vyzerala druhá časf? 

Po problémoch v tréningu (poru
cha spojky a problémy s elektroni
kou) v pretekoch ME do vrchu vo 
francúzskom Mont Doré obsadil 
Dodo 5. miesto v triede A-3000. 
Je to pekné umiestnenie, pretože 
tieto preteky sú jedny z najväč
ších a je tam vefmi silná konkuren
cia - okolo 300 pretekárov. 

Po pretekoch vo Francúzsku a 
problémoch s elektronikou sme 
konzultovali s technikom VW Mo
torsport Hanover. V Lichtenstei
nsku sme navštívili 'ladiča ' moto
rov pána Lechmana. Tu sme au
to ' ladili ' dva dni a vyskúšali há
dam 20 komputerov. Preteky do 
vrchu v rámci ME vo švajčiar
skom st. Ursane sme potom ab
solvovali v pohode a Dodo obsadil 
1. miesto (A-3000) 

Vo francúzskom Turckheime. v 
prekrásnej vinárskej oblasti (ako 
náš Pezinok) v pretekoch do 

5 

Mladší žiaci - ll. B trieda. 
1. SC BCT Danubius "A" 4 4 o 28:8 9 
2. Tenis Arena 4 3 1 19:17 6 
3. TK Lokomotíva 4 1 3 16:18 2 
4. TJ Spoje "8" 4 1 3 16:20 2 
5. TK LOB Devínska Nová Ves 4 1 3 9:25 2 

Starší žiaci - ll. trieda: 
1. TK Slávia STV "8" 5 4 1 36:9 8 
2. TJ Slávia Právnik 5 4 1 31:14 8 
3. TJ Tatran Hydrostav 5 4 1 28:17 8 
4. TK Inter Slovnaft "8" 5 2 3 24:21 4 
5. TK Lokomotíva 5 1 4 16:32 2 
6. TK LOB Devínska Nová Ves 5 o 5 3:42 o 
Obidve naše žiacke družstvá zastupujú, čo svedči o malej starostlivosti klu
bu o nastupujúcu generáciu a slabšom záujme o tento náročný šport medzi 
žiakmi. ked hrávajú prakticky všetci. čo trénujú a niet z čoho vyberaf. 

vrchu obsadil Dodo Studenič 4. 
miesto (A-3000) Aj tu sme zápa
sili s poruchou preplňovacieho 
kompresora. Cestou domov sme 
sa preto zastavili v továrni VW 
Motorsport Hanover na kontrolu 
vozidla a doladenie motora. Na
brali sme 'nové kone·. náhradný 
materiál a rýchlo domov. 

Doma sme sa stihli akurát os
prchoval. zobral tašky s čistými 
vecami a rýchlo do Zvolena. Tu v 
pretekoch do vrchu - majstrov
stvách ČR a SR obsadil Dodo 3. 
miesto. Na prvých dvoch miestach 
sa umiestnili Kránsky a Michl na 
BMW. obaja s novými motormi s 
výkonom cca 340 PS. Ťažko sa 
nám teda bojuje o prvenstvo s na
šim Golfom. ked nám chýba cca 
50 koní. 

Preteky do vrchu Pezinok - Baba 

V sobotňajšom tréningu ·na vode' 
náš Golf vďaka pohonu 4 x 4 a 
nasadenia všetkých si l celého 
teamu obsadil Dodo v cestovných 
automobiloch prvé miesto. v abso
lútnom poradi (bez rozdielu tried) 
3. miesto. 

V nedefu pre hustú hmlu sa na
jskôr čakalo do 14.00 hod .. potom 
hlavný športový komisár spolu s 
jury rozt]odli v pretekoch nepokra
čova!. (Učastníkmi boli aj pozoro-

mj. 

vatelia FISA). Výsledky vyhlásili 
podfa tréningu. 
Nakoniec v preteku do vrchu v 
Beroune - majstrovstvá ČR a SR 
v cestných vozidlách obsadil Do
do Studenič 2. miesto. 

Celkové poradie v pretek(\ch do 
vrchu 

Majstrovstvá ČR a SR 

1. Kránsky BMW M3 
2. Michl BMW M3 
3. Studenič VW Golf - 6-6,0 

Majstrovstvá Slovenska 
1. Studenič 

Majstrovstvá EurópY:do vrchy 

celkové poradie .Vskupine cestov
ných vozidiel 
10. miesto (v silnej konkurencii vo
zidiel BMW a Lancia s výkonom 
väčším až o 100 PS 1) 

Alpsko - Punajský pohár 
celkové hodnotenie (bez rozdielu 
kubatúr) 

10. miesto. 

V zime nás čaká uložil techniku a 
pripravi! sa na ďa l šiu sezónu. Ale 
aj - stavbu nových vozidiel. 
Akých? Nechajte sa prekvapil. 

mc 



Predovšetkým vychováva 
Vefmi aktívne sa zapá

jate aj do kultúrno-ume
leckého a spoločenského 

života v oblasti Dúbravky 
a DNV. Žiaci hudobného a 

tanečného odboru ôkoly 
pripravili pútavý program 
na Devínske hody v dňoch 
25. a 26.9. a žiaci výt
varného odboru predávali 
úžitkové a pamiatkové 
predmety vlastnoručne 

zhotovené. V programe 
Opäf sme tu dňa 21. ok
tóbra sa mala možnosť 

široká verejnosť Dúbrav
ky presvedčiť o úspe
choch tanečného aj lite
rárno-dramatického odbo
ru školy na verejnom kon
certe v DK na Saratov
skej ul. Čo plánujete 
najbližšie? 

- Z množstva spomeniem 
len niektoré z verejných 
podujatí. ktoré pripravuje 
me: 17 .novembra vystú
pia žiaci tanečného odbo
ru v DK Dúbravka, 9. de
cembra žiaci hudobného 
odboru v Mirbachovom 
paláci. 16. decembra 
žiaci všetkych odborov na 
vianočnom koncerte. pri
čom sa uskutoční aj vys
tava z prác našich žia-

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka. 

hľadál 
04 - Služby (ponúka. hl"adál 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti (kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

( 02- PREDAJ .f- j 
• Olejomaľby maliara Hinca 
<chryzantémy, zátišie. kra
jinky) dostanete kúpiť v 
DEVEX-e - Novoveská 14 -
z dvora nad poštou. 

• Predám mladú ko-
zu (1 500,-l. Tel.: 779 149 

• Predám hlboký detsky kočík 
Zekiwa vo veľmi dobrom stave. 
350,- Sk Pri kúpe kočíka da
rujem dojčenské remene a ob
liečky na paplóny - biele. 

Tel.: 776 328 

• Predám lacno detsky nosič. 
chodúlik. detské ošatenie do 2 
rokov. koberec do detskej izby 
2,5 x 3,5 m. Tel.: 777 326. 

kov. čo pripravujeme v 
spolupráci s DK Dúbrav
ka, na ktoré srdečne po
zývame všetkych pria
znivcov umenia. V druhom 

polroku ai chceme v apo
lupráci s Miestnym zastu
piteľstvom v DNV pripo
menúť 25. výročie zalo
ženia LŠU v Devínskej 
Novej Vsi reprezentačným 
podujatím žiakov ZUŠ a 

Z otváracieho koncertu DNí ZUš 

pripraviť spoločné poduja
tie viedenskej a naseJ 
školy. <ZUŠ má niekofko
ročnú družbu s Musik
schule z Viedne - Liesin
gu. poznámka autorky 
článku) 

Zintenzívnili ste dote
rajšiu spoluprácu s Mies
tnymi zastupiteľstvami v 
DNV a v Dúbravke. S kto
rými ďalšími inštitúciami 

04- SLUŽBY 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005. 

e Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 071777 095 

• Opraya - predaj šijacích 
strojov. Simek. Janšákova 21. 

Tel.: 777 523 

• Murujem. obkladám a 
dláždim. 

Tel.: 777 608 

05- BYTY 

• Zoberiem do prenájmu 1-2 
izbový byt v IV. obvode. 

Tel: 776 180 

6 

spolupracujete? 

- S Domom kultúry Dúb
ravka. Klubom detí a mlá
deže. !stra-centrom. Mati
cou slovenskou. miestnym 
duchovenstvom, Domom 
dôchodcov, Miestnou 

knižnicou. úradom práce, 
sociálnymi, zdravotnými. 
školskými a inými zariade
niami a sme v kontakte so 
zahraničnými kultúrnymi a 
školskými ustanovizňami. 

Vychovávate 
dúcich profesionálov, 
ale najmä obdivovateľov 
a nadšencov, iniciatív
nych propagátorov a 
vnímatel"ov umenia. Žia
ci, ktorí absolvujú ZUŠ, 
sú nielen vzdelanejší, 
majú lepšie charaktero
vé a morálno-vôľové 
vlastnosti, ale sú aj ci
tovo bohatší a kultúr
nejší. Zapojili ste sa do 
kultúrno-umeleckého a 

06- ~ 
NEHNUTE[NOSTI G;j 

• Kúpim 4 - 5 árovú záhradu v 
Dev. N. Vsi. voda + elektrina. 
Podmienka: v osobnom vlas
tníctve. Tel.: 776 762 

07 - ROZLIČNÉ ijj 
• Hladáme k prenájmu KAN
CELÁRSKE PRIESTORY v ONV 
alebo v Dúbravke. Môžu byť aj v 
rodinnom dome. 

Tel.: 368 524 
• Vykupujeme staré odumreté 
korene <samorasty). Akvarex. J. 
Smreka 18. 

tel. 778 475 

spoločenského života v 
oblasti Dúbravky a DNv 
natoľko, že sa stávate 
neodmyslitefnou súčasfou 
tohto reg10nu. čím Pot
vrdzujete opodstatnen08 f 
a ~mysluplnosť existencie 
ZUS. Napriek týmto fa!(

lóm, ako sa Vám .Šälií 
budúcnosf? Nepotrebu
jete sponzorov? 

Trvalou úlohou je vyhľadá 
vanie a rozširovanie siete 
sfJOnzorov z okruhu rodi 

čov - podnikaterov, spoloč
ností. firiem. inštitúcií a 
priateľov školy. Našou po
nukou sú rôzne programy, 
bezplatná reklamná cm
nosf podfa vzájomne vý
hodnej dohody. Uvítame 
všetky návrhy a podnety 
na spoluprácu v rámci 
sponzorstva. 

Ďakujeme za rozhovor. 
PhDr. Dana JAKUB 

(snímky autorka) 

8 Stolový kalendár - jednoduchý 
á 26,-

• stolový kalendár - Krásy Slo
venska á 39,-

e prsk.avky malé á 5.-. verké á 
27,-

• vianočné ozdoby 
ponúka obchod DEVEX 

Novoveská 14 - nad poštou 
po-pia: 8.00 - 10.00. 14.00 - 18.00 
so: 8.00 - 11.00 

Predám pozinkovaný 
drôt 0 2.8 mm ll.tr. 
1000 kg po 2 Sk 
Tel.: 775 275 

PONUKOVÉ KONANIE 
Mestská časť ONV vypisuje ponukové konanie na 

prenájom plôch pre podnikateľské aktivity v objekte 
VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE na ulici Š. Králika (dvojpodlažnÝ 
objekt býv. UNIMEXJ a v rozostavanom objekte CO krytu na 
ulici J. Smreka. 

Podrobné informácie o ponukových konaniach sú 
obsiahnuté v súťažných podmienkach. ktoré poskytuje útvar 
architekta MČ ONV na lstrijskej 49 - v radnici v pracovných 
dňoch po .. str .. pia. 9.00 - 14.00 hod. Tel.: 777 250, 778 250. 

ií·· 

-

*** Vofné miesta *** Voľné mieta *** 
Pre novú výrobu prijmeme: 

* výrobných robotníkov - lisárov 

pô ZVS. zôélpôVeélny prístup k. pni. ci 

* nástrojárov 

vyučený v odbore. min. 5 rokov praxe. po ZVS 

* manipulačných robotníkov 

základné vzdelanie. po ZVS, zodpovedný prístup k práci 

*šičky 

Záujemci o prácu. hláste sa osobne vo firme PRESSKAM. 
s.r.o. alebo telefonicky na číslach telefónu: 

769 604, 769 340. 

Kvetinárstvo 
M,4RGABÉTA 

lstrijská ul.·~ bopná $trana pošty 
>PQpúk?,, 

umelé vianočné stromčeky od 63,- Sk 
dekoratívne predmety k Vianociam 

úžitkové sklo 

E & P Pavlíček 
D V 

©QD~C~&~13liJ 
ul. M. Marečka (pod terasou) 

Vás srdečne pozýva 
po-pia: 19.30 - 21.00 
sobota: 9.00 - 21.00 
nedera: 10.00 - 21.00 
tel.: 0703/998 39 

LUI\I<ÉCIA 
SHOP 

Dámske zákazkové šitie aj pre plnoštíhle 
Predaj módnych a bytových doplnkov 

Berieme tovar do komisie z kožušín 
a kožených výrobkov. 
Ut-Pia: 15.00 - 18.00 

ul. š. Králika. č. 4 
vchod pod bránou 

Tel.: 775 911 

RO CO s.r.o. 
Kočánkova uL č. 153 

851 04 BRATISLAVA 

Telefón/Fax: 850 954 

~©J~©J ~~rrm©J ~rr® 'W'~~ :'Z©J@®ZZ~®©ll IZ©m~~®fr~~© 
fr~©J©~©Jrr®lľil~IZ© ®~M?1@w~ 

~ grafické návrhy 

~ sadzbu 

~ tlač vizitiek,-oznámeni, 
hospodárskych tlačív, 

nálepiek, knih, časopisov • 

~ knihárske spracovanie 

Váš čas 
nestrácajte cestovanim 

• Akvaristika, teraristika 
• Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
• Chovateľské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

• RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00 -18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: g_oo_12.oo 

778 

ln2:ercia: cenník: 1 znak = 0,70 Sk, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 strany = 989 Sk, 1/2 strany = 1970 Sk, 1 strana = 3900 Sk. 
Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100 %, za uverejnenie na inej ako 6-7 strane + 50 %. Zľavy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 %. pri Celoročnej objednávke - 20 o/o. 
~k Ponúkate detské oblečenie. hračky, využite naše bezplatné služby. 
~zertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 

0 
- pia: 8.00 - 10.00. 14.30 - 18.30 So: 8.00 - 11.00 Tel.- fax: 775 275 
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21. Nadmorská výška v stre
de mesta je 164 m nad mo
rom. Najvyššiu nadmorskú 
výšku v chotári má Devínska 
Kobyla m nad morom. 

Pokračujeme v uverejňovaní otázok našej súťaže. Záverečné uverejníme ~ 
vianočno:..silvestrovskom čísle. Z tých, ktorí správne odpovedia na všet~ 
otázky (alebo väčšinu> vyžrebujeme troch o zaujímavé ceny. 

Ferdinanda FELLNERA. 

24. V Devínskej Novej Vsi sa 
narodil r. 1938 spisovater 
------<Narcis. Britva. 
Uhorský rok, Romaneto Don 
Juan. Hlboký mier. Hudba. 
Vernos{, Druhý človek. Ro
zum, Stratený raj, Pánsky 
flám, Uršula. Rubato, Krv. útek 

dnešnom kine . 

26. Najstaršou dychovou ka
pelou v Bratislave je Vajnor-
ská dychová hudba ____ _ 
Kapelu založil r. 1866 Václav 
Kubišta. 

vysoká veža dómu Sv. Ma~ 
na. 

29. Prvou slovenskou vys. 
kou školou, ktorá vznikla ; 
utvorení česko - Slovens~ 
republiky v r. 1919 bola--.:.., 

DEVínsky 
EXpre 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

22. Prvým a najväčším prito
kom Dunaja na území Sloven- · 
ska je rieka . ktorá 
odvodňuje aj časf územia 
Slovenska. 

z rodnej obce .. .J . 

27. V roku 1948 vznikol v 
Bratislave najvacsl 
amatérsky folkloristický súbor 
na Slovensku. 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

51.-53. týždeň 13.12.1993 Ročník: Ili. Číslo: 24. Cena: 4 Sk 

23. Najstaršia dodnes zacho
vaná budova divadla v Bratis-
lave je objekt _____ _ 

25. Prvé širokouhlé kino v 
Bratislave a na Slovensku za
čalo prevádzku 30.11.1956 v 

28. Najvyššou kostolnou ve
žou v Bratislave je m 

30. Unikátnu expozíciu br; 
tislavských historických hod 
sprístupnilo Mestské múzeu 
r. 1974 v dome n 
Starometskej ulici. ~ ... a teraz máš šancu ! 

W Volkswagen Bratislava SZL~Mfi~ 
• a. 

~o~oj) pohodu J 

po~ozumen~·e J 

t~pezt~·tflotJt~ J 

fátJ~U J {)tflO~"!tO{)t.J 

Divadlo postavili v ro
koch 1885 - 1886 podfa plá-

. nov Hermana HELME RA a 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

- Včera som videl vera otrávených 
húb. 
-V lese? 
- Nie. v krčme. Došlo im pivo. 

' . 
- Dežo narukoval. Na východe sa 
ho velitef pýta: 
- Nepriatef je pred nami, za nami 
a vfavo, čo z toho pre nás vyplý
va? 
- že tentokrát nám už neunikne. 

• - Manželka sa hnevá na manžela: 
- Prečo si nebol včera u Pajtáša 
po tie peniaze? 
- Po prvé, včera zomrel... 
- A po druhé?! . • - čo to znamená. keď vám v pia-
tok trinásteho prebehne čierna 
mačka cez cestu? 
- ... že sa chcela dostaf na druhú 
stranu ulice. 

• - Môj manžel je námorníkom a do-
ma je len tri týždne do roka. čo 
mám robif. aby bolo naše manžel-
stvo šfastné? 
- Na tie tri týždne niekam odces-
tujte! 

• - Priatef "lichotí" známemu malia-
rov i: 
- ludia sa kvôli tým tvojim obra-
zom idú pobif! 
-Nehovor! 
- Veru. Nevedia sa dohodnú{, či je 
škoda plátna alebo farby! 

Objednávací lístok 

*** VIANOČNÉ KUPÓNY *** VIANOČNÉ KUPÓNY *** VIANOČNÉ KUPÓNY *** Vaieni 
čie . eelia 

Aj tento rok môžete získaf zaujímavé ceny v hodnote 300, 200, 100 Sk pri nákupe 
tovaru v obchode DEVEX. Ak Váš nákup presiahne sumu 40_,- Sk, získáte kupón. Ku· 
póny vylosujeme v posledný predajný deň decémbra 1993. Císla vyhrávajúcich kupó· 
nov zverejníme v prvom čísle r. 1994. 

-Vodoroyne; AJ Začiatok 

tajničky. - BJ ŠPZ Čadce -
lotor - turecké mužské meno. 

Cl Mesto v Oklahome -

l 2 3 4 5 6 
A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 
•H 

l 

J 

ponáram - najmenšia čiastka 
hmoty. - Dl Kurivo - ŠPZ Nitry 
- sídlo starogréckych bohov.
EJ Autoznačka Stredoafrickej 

republiky tretia časf 

tajničky v brána p· · 
nemecky. FJ Mesto v 

7 8 910111213 

Taliansku - druh žihfavy l Vážení čitatelia 
vyrábaf po anglicky. - (l 
Zoologická záhrada - tkaní1 Kto vie, prečo fuaia potre
si vyhotovil - hovädzí tuk. ! bujú predely. Aby žili eta
Hl Mesto v Rusku - stoka povite? Aby mali dôvody? 

tvrdé pečivo . - ll ~,j prinútel 
pofovačka - otrhaf. -

Druhá časf tajničky. 

Ale zvYt- ~ ·sme si. 

Prijímaf predsavzatia prá
ve vtedy. Najskôr hodnotí
me. potom ... Potom chce
me menif. Obyčajne k lep
šiemu. 

·Zyjs!e; 1l Koniec tajničk, 
- 2) Obyvatelia Moravy 
žutím opracuj. - 3l Obec l 

okrese Litoméi'ice - zobud 
po anglicky. - 4J Mesto ~ 

Nuž čo, zvyk je železná 
košefa a lepšie niečo ako 

Švédsku - zlúčenina zlata nič. 
kovom. - 5) Leopard - tkan 
po česky. - 6) Jedoval Čas vianočný nás každo
bylina - hora v Himalájach. ročne nabáda k lepšiemu. 
7J Listnatý strom - soviets Tých nekonečných rád, 

návodov. zrniek ... sa snaží-
humorista a satirik. 
Mesto v Brazílii - žilna 
(zastar.J - 9) Bohatstvo 
štý l. 10l Vyslovov 
neprízvučné "a" - prvá ča 
zložených slov s význam 
"malý". - 11) Chytený, pojatý 
bulharský autor historický 

me držaf .. . niekofko ho
dín, dní, týždňov. 

Prečo? 

Prečo súhlasíme s úlohou 
manipulovaného hráča? čo 
nám bráni byf sebou sa
mým? 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres románov so _skratkou mena. 
12) Odlomená časf celku Keď predsavzatie, tak 
studňa v Namíbii. 1 dnes. Či je marec, júl, aleMeno a priezvisko (firma): 

Adresa: PSČ 

Dátum: 

Na konci roka vylosujerne troch predpatitefov o zaujímavé ceny . 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs podpis !pečiatka! predplatitefa 

Štvrtá časf tajničky.
bo sú Vianoce. 

Pomôcky: Cl Enid. - FJ Cir Tie nech 
, lavou 

- 3) Arouse. - 4) Udden. - · 
Talev D.- Čoho? 

sú skutočne os-

Využlte možnos( taxovať: 775 275 

Nepýtajte sa. Žite pre 
svoju i spokojnos{ iných. 
Nebudete potrebova{ 
Otázky ani odpovede na 

,---------------------'-------------------------------:-11 Papieri. Budete ozaj slávif. 
DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakc· 
841 07 Bratislava. Kalištná 9, tel./fax: 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXPRE: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9 - osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX. Krasnoarmejcov 14, Bratislava - Devíns'ka Nová Ves 
z dvora (za poštou). Uzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesia 
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o .. nábr. L. Svobodu 20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90 - R. 
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Zo zasadnutia miestnej 
rady 2.12.1993 Miestna 
rada: 

uložila prednostovi MČ 
ONV pozvať pána lubomí
ra Lišku k ustanoveniu do 
funkcie poslanca Miestne
ho zastupiteľstva. 

doporučila uvoľniť fina
nčné prostriedky z fondu 
humanity . spoločenstvu 
SAMARITAN. 

doporučila spoločenstvu 
priateľov detskych domo
vov predložiť MČ ONV 
konkretizovanú požiadav
ku na patronát MČ ONV 
nad detskym domovom s 
prihliadnutím na umiestne
nie detí z ONV. 

nedoporučila uvoľnenie 
príspevku spoločenstvu 
RESOTY, pretože sa ne
dotyka Mč ONV ani územ
ne ani umiestnením obča
nov mestskej časti. 

schválila ako víťaza ve
rejno-obchodnej súťaže na 
využitie objektu "VIAÚČE
LOVÉ ZARIADENIE" firmu 
BAZIS a stanovila pod
mienky k uzatvoreniu ná
jomnej zmluvy. 

schválila program sláv
nostného zasadnutia mies
tnej rady 21.12.1993 od 
17.00 hod. v lstracentre. 

schválila členov príprav
ného vyboru združenia 
"Chorvátskeho festivalu 
kultúry" v zložení: ž. Šim
kovič, JUDr. Šimkovič, Ing. 
Lacko. A. Moravec. Tiež 
doporučila zriadenie nadá
cie "Chorvátska kultúra" 
prerokovať v komisiách 
MZ. 

zobrala na vedomie gra
fickú štúdiu a situačné 
rozmiestnenie plánovanej 
vystavby ZS na Charkov
skej ulici. 

vm 

O pät 
o ana 

V utorok 30.11.1993 
sa uskutočnilo správ
ne konanie s výrob
ným družstvom AVANA 
zvolané v dôsledku 
porušovania všeobek
ne záväzného naria
denia č. 2/91 o čisto

te. zbere. odvoze a 

Vážení spoluobčania! 

Blížia sa Vianoce. záver ro 
ka. Chystáme sa oddychnuť 
si, ale i rekapitulovať. Za 
myslieť sa. kam kráčame a 
koľko cesty už máme za se 
bou. Mestá a obce potichu. 
znenazdajky vkročili do pos 
Jedného roka volebného ob 
dobia samospráv. Politické 
strany a hnutia sa začínajú 
intenzívne zaoberať vyberom 
vhodnych kandidátov do sa 
mosprávnych orgánov. Všeo 
becné známe kritériá o mo 
rálnej bezúhonnosti. odbornej 
spôsobilosti. o schopnostiach 
angažovať sa vo veciach 
spoločnych sa začínajú čas 
to premiešavaf s nárokmi na 
presadzovanie politickych 
cieľov. zámerov a skupín. ba 
dokonca i egoistickym pre 
sadzovaním zámerov jednot 
livcov. Preto je potrebné čo 
raz viac si všímať a zhodno 
covať najmä skutky, aby sme 
pri voľbách vedeli sa správ 
ne rozhodnúť pre tych. ktorí 
by najviac mohli pomôcť roz 
voju nášho hlavného mesta. 
rozvoj~ našej mestskej časti. 

Samosprávne orgány mes
tskej časti Devínska Nová 
Ves momentálne tvoria sta
rosta. miestne zastupiteľstvo 
(30 poslancov>. miestna rada 
(10 poslancov>. 11 odbornych 
stálych komisií. ďalšie komi 
sie pre účelové akcie a 
miestny kontrolór. Výkonný 
mi zložkami sú miestny úrad, 
útvar architekta. útvar kon 
troly a poradcovia starostu. 
Pre zabezpečenie určitých 
činností v mestskej časti bo 
li miestnym zastupiteľstvom 
zriadené organizácie: Deno 
va. lstra Centrum, Detské 
jasle a Verejný dobrovoľný 
požiarny zbo~ Do t~to sús 
tavy je potrebné zahrnúť 
dvoch poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mes 
ta zvolených v Devínskej 
Novej Vsi. ako i členstvo 
starostu v Mestskej rade 
hlavného mesta. Táto sústa 
va je riadená zákonmi NR 
SR. štatútom hl. m. Bratisla 
vy a vnútornými organizač 
nymi normami. dop ňanými 

likvidácii tuhého do
mového odpadu na 
území mestskej časti 

DNV. Predmetom roko
vania bolo riešenie 
odkaliska VD AVANA, 
ktoré svojím stavom 
narúša vzhrad a pros
tredie mestskej časti 

a podra posúdenia fi 
SENSOR svojím tech
nickým stavom nesp 
ňa požiadavky plat
ných noriem. Odkalis-

2 

11ríltovor 

uzneseniami miestneho zas
tupiteľstva a rozhodnutiami 
starostu. 

Pre usmernenie života obča
nov a správania sa jednotli
vých subjektov bolo mies
tnym zastupiteľstvom dote
raz schválených 13 Všeo
becne záväzných nariadení. 
ktoré dop ňajú Všeobecne 
záväzné nariadenia schvále
né Mestským zastupiteľ
stvom. 

Miestne 

doteraz rokovalo na 20-ich 
zasadnutiach v pravidel
ných 8-týždňovych cykloch, 
a ktorých prijalo 451 uzne
sení. Medzi zasadnutiami 
zastupiteľstvami vždy po 3-
krát zasadala Miestna rada. 
Momentálne považujem sys
tém samosprávy v Devínskej 
Novej Vsi za dotvoreny a 
dobre fungujúci. Ďalšie zrne-

ko nie je vodotesné a 
dochádza k priesakom 
do okolia. 

Starosta mestskej 
časti DNV vyzval v 
správnom konaní VD 
AVANA pod pokutou k 
likvidácii odkaliska a 
zabezpečenie odkana
lizovania VD do jú
la 1994. 

KZ 

ny predpokladám len v nad
V§.ifl6§ti fl§. f)mehsa ái:il§íeh 
kompetencií na obce. resp. 
mestské časti v dôsledku 
zmien zákonov a právnych 
noriem. 

Za ďalšie dôležité systémo-
vé prvky považujem fondy, 
ktorých bolo schválených 
doteraz 12. Devínska Nová 
Ves je spolu s Devínom, Kar
lovou Vsou a Dúbravkou čle
nom Združenia pre prípravu 
separovaného zberu. V roz
počte mestskej časti sú od
súhlasené príspevky aj ne
ziskovým záujmovym zdru- "" 
ženiam občanov. 

Všetky tieto. síce suché, ale 
dôležité údaje som považo
val za nutné uviesť, pretože 
ide o prvé volebné obdobie . .
samosprávy. Za mm1 sa 
skrýva takmer každodenná 
tvrdá práca na vytváraní 
systému samosprávy, jeho 
vylepšeniach. kontrole jeho 
fungovania a pozorného sle
dovania jeho dopadov na ži
vot všetkých občanov Devín
skej Novej Vsi. 

Som si vedomy. že zhodno
covanie tohto procesu je 
predovšetkým na Vás, oby-

vateľoch Devínskej Novej Vsi. 
Som presvedčený', že nám 
budete pomáhať pri spolu
rozhodovaní svojimi iniciatí· 
vami. radami, kritickými pos· 
trehmi a priamou angažova
nosťou pri jednotlivých ak· 
ciách. 

Vážení spoluobčania! 

Prajem Vám. najmä v čase 
Vianoc. príjemnú pohodu, po 
koj, porozumenie všetkých 
zložitych a v protivenstvách 
sa vyvíjajúcich zložitých 
spoločenských procesov. 
Prajem Vám vefa zdravia, síl 
a požehnania do ďalšieho 
roku, zvlášť tolerancie a po
rozumenia v okruhu všetkých 
tých ľudských spoločenstiev. 
s ktorými spolupracujete. ži
jete alebo oddychujete. 

Ing. Marián 

starosta 
:f; 
~ 

"" /), 

Milí priatelia, Vianoce preží
varne ako naše najmilšie. a 
povedal by som. i naše na
jfudskejšie sviatky. 

Neslúžia nám ako malá 
prestávka uprostred všed
nosti. ani nie sú pokusom o 
návrat do detstva. ale zves
tujú nám niečo celkom pod
statné o nás. o našom živo
te. Hoci Vianoce majú svoj 
živý koreň v kresťanstve. 
ich posolstvo nie je úzko 
náboženské. Správne nábo
ženstvo je . zo života a pre 
život. To navonok nábožen
ské, ako napr. účasf na ob
radoch v kostole. by malo 
pomôcf tomu základnému 
ľudskému. aby sa neudusilo 
ešte nerozvinuté a nepoz
nané. 

Vo vianočnom príhovore 
biskupa Wankeho z Erfurtu 

Nové 
po v ni 

Dňa 27.12.1993 uplynie 
rok. čo náš Cirkevný 
spevácky zbor spoluúčin
koval pri vianočnej sv. 
oms1 vo viedenskej far
nosti "St. Anton von Pa
dua. Wien. 15, Pouthon
gasse 16". 

Pre zaujfmavosf uvá
dzam, že ide o farnosf 
takmer v centre Viedne. 
kde pôsobí dôstojný pán 
farár, ktorý žil s rodinou 
v Bratislave v Prievoze a 
keď mal štyri roky, boli 
vysfahovaní do Rakúska. 
Náš dôstojný pán farár 
Karol Moravčík je blíz
kym priateľom správcu 
uvedenej farnosti a toto 
milé vydarené stretnutie 
zorganizoval. 

V októbri t.r. nám farníci 

i 

ma raz zaujalo jeho zdôraz
nenie. že Vianoce sa slávia 
uprostred noci. "Svetlo pri
chádza do tvojej noci! Kristus 
prišiel medzi svojich. ale vlas
tní ho neprijali." Biskup Wan
ke pripomína. že človek si 
musí uvedomiť existenciu 
temnoty v sebe. To nie je se
bapodceňovanie. Temno je 
potrebné pomenovať. "Žiješ v 
temnote. ak si myslíš, že smr
ťou všetko končí. Žiješ v tem
note. ak si myslíš, že božie 
prikázania sú fudským pred
sudkom. Žiješ v temnote. ak 
si myslíš, že sa môžeš sám 
zachrániť - snáď výchovou 
alebo ekonomickými výhoda
mi. Vianoce nám chcú ozná
miť: Nezostaň sám vo svojej 
temnote!" 

Wanke svoj pohfad vysvetľuje: 
"Astronómovia nás poučujú, 

že vo vesmíre jestvujú tzv. 

z Viedne návštevu 
<cca 55 farníkov>. Zúčas
tnili sa s nami slávnostnej 
svätej omše v DNV. ktorú 

slúžili traja 
kňazi a 
ktorá bola 
duchovným 
zážitkom 
všetkých 
zúčastne
ných. Po 
svätej om
ši. na krát
kom a 
priatefskom 
posedení. 
sa naši 
hostia ver
mi pochval
ne vyjadrili 
o našom 
zrenovova
nom kosto
le. V poo-

bedňajšom čase si prez
reli významné pamätihod
nosti Bratislavy. 

3 

"čierne 
Sú to pravde
podobne hvie
zdy z takej 
hustej a stlače
nej hmoty. že 
nemôžu vyža-
rovať žiadne 
svetlo. Ich vlas-

nič ne
moze opustif. Preto sa vo 
vesmíre javia ako tmavé die
ry bez akéhokofvek spojenia 
so svojím okolím. Tak mi pri-

fudia. ktorí nepoznajú 
Boha. alebo ho nechcú poz
nať. Sú tak sústredení na se
ba a na svoj svet. že si ho od 
nikoho nenechajú vziaf. Zos
távajú sami. bez nádeje, hoci 
ich plnosť života a 
radosti. Vianočná noc nás 
znova vyzýva: Nezostaň sám 
so sebou. Dôveruj svetlu. kto
ré i pre teba zažiarilo Bet
leheme a nasleduj volanie 
svojho srdca. ktoré je na
jšťastnejšie. keď sa môže 
dávaf." 

Nedele - Sv. omše o 
119.112. - Stretnutie s 

16.00 
24.12. 
25.12. -
26.12. 
31.12. -
1.1. 

Po 
ich-

o 
hod., 
nás veľmi 

a 

lo. 

Pred 

akciách, 
z:au]mom o zmiernenie bo-
lesti a problémov Ďa-

ktorí ten-
pomáhali finančne, 

manuálne časovo 
račujúcej obnove 



Obvodnom úrade Bratisla
va IV v ONV 

Robert Polák 
Júlia Zajacová 

Zoltán András Gazsó 
Ingrid Šimovcová 

Miroslav Tamer 
Zdena Štefunková 

Peter Berky 
Timea Bartalová 

Odišli z našich ra 

štefan Preisinger 
Valentín Milošovič 

NAši 
JUBILANTI 

70 rokov: 
Františka Rajtáková 

75 rokov: 
František Fratrič 

85 rokov: 
Anton Dupal 

90 rokov: 
Mária Lišková 

Pamät()jme ...... 

Blíži sa čas vianočný, čas 
pokoja, radosti. veselosti. 

• A v lesoch Devínskej Ko 
byly sa už objavujú ne 
pozvaní hostia. Svedčia o 
tom pahýle mladých ihlič 
nanov. Verme, že chráne 
ná krajinná oblasť bude 
lepšie chránená práve 
proti takýmto návštevní 
kom. 

. 
lf) fiW/Jf 

Zima a záľahy snehu priná
šajú radosť najmä deťom. Vy
šantia sa a zimné športy ma
jú zelenú. V Devínskej posky
tuje príroda dostatok terénov 
pre sán~arov. 

Sneh však 
prikryje aj ne
dávno vysa
dené kríky, 

stromky, zeleň. 

Prosíme preto rodičov - us
mernite. upozornite deti, aby 
si vybrali cestičky, či sánkar
ské dráhy tam. kde nie je 
predpoklad poškodiť malé a 
nízke porasty. Pri dobrej vôli 
to určite pôjde. Tak. aby sa 
nám na jar naša príroda za
zelenala v plnej kráse. 

KZ 

ISTRA CENTRUM. cen-trum pre voľnÝ čas. 
ls-trijská Z...6 

December '93 v !stra centre 

8.12. o 9.00 Cesta vesmírom 
o 10.30 Zábavný bufet vystúpenie pre deti hud. 

skupina TERMIX 
12.12. o 16.00 Chorv. pivnica Diskotéka pre mládei 
12.12. Vianočné trhy 
13.12. vo veľkej sále od 10.00-19.00 
14.12. 
18.12 o 17.00 Veľká sála Módna prehliadka 
19.12. Pre každého niečo <pod vianočný stromček) 

o 17.00 Cimbalová skupina HUDCI + Angela 
Vargicová, sólistka OLUNV Radio Bratis
lava. Ladislav Miškovic. sólista spevohry 
Novej scény veľká sála Michal Dočolo
manský 

:21.12. Mimoriadne plénum MZ DNY o 17.00 
22.12. Vianočné zvyky na Slovensku 

o 13.00 v malej sále 
23.12. 10.30 Koledníci idú veľká sála 
26.12. Štefanská zábava 20.00 - 04.00 
28.12. 16.30 verká sála Divadelné predstavenie 
29.12. o 16.00 Diskotéka pre mládež 
31.12. o 10.00 Výstup na Devínsku Kobylu 
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• Zima prekvapila nielen 
nás. ale i zvieratá. Na 
brehoch Moravy vidno 
kŕdliky kačiek. lysiek, 
chochlačiek, labute. Na
jlepšiu službu im urobíme, 
ak ich necháme na pokoji. 

• Hoci sneh prikryje všeličo, 
pri prechádzkach v chrá
nených krajinných oblas
tiach pamätajme na našu 
dôstojnost. Nepotrebné 
veci neodhadzujme. Pri
nesme ich ku kontajnerom 
a tam. kde patria, ich od
ložme. Prispejeme tak k 
času vianočnému vari na
jkrajšie voči našej príro
de. 

rp 

Neza6uánite 
Meniny v nasledujúcich 
dňoch oslávia: 

10.12. - Radúz, 11.12. -
Hilda, 12.12. - Otília, 
13.12. - lucia, 14.12. -
Branislava, Bronislava, 
15.12. - Ivica, 16.12. -
Albína, 17.12. - Kornélia, 
18.12. - Sláva, 19.12. -
Judita, 20.12. 
Dagmara, 21.12. - Boh
dan, 22.12. Adela, 
23.12. - Nada, Nadežda, 
24.12. - Štedrý deň -
Adam a Eva, 25.12. - 1. 
sviatok vianočný, 26.12. 
- 2. sviatok vianočný -
štefan, 27.12. 
Filomena, 28.12. - Ivana, 
Ivona, 29.12. - Milada, 
30.12. - Dávid, 31.12. -
Silvester. 

Celovečerné predstavenia: štvrtok, sobota o 19.45, nedeia o 
17.15 a 19.45 hod. 

11.-12.12. 
16.12. 
18.-19 .12. 

DAVE USA MN č.t. 20,- 22,
ZABIJÁK Fr. MN č.t. 20,- 22,-
BÁJEČNÍ BAKEROVI CHLAPCI USA MP č.t. 
18 - 20 -
NAVŽDY MLADÝ USA MP č.t. 18,- 20,
HRA NA PLAČ Angl. MP č.t. 22,-

23. A 26.12. 
30.12. 

Mládežnícke 
11.12. 

predstavenia: sobota (a sviatok) o 17.15 hod. 
DAVE 20,-
BÁJEČNÍ BAKEROVI CHLAPCI 18,
SVADBA UPÍROV Čes. 18,-

18.12. 
26.12. 

Detské predstavenia: nede!a (a sviatok) o 15.15 hod. 
12.12. ZLATE DIETA USA 5,-
19.12. ZLATOKOPOVIA Z ARKANSASU USA 5,-
26.12. KROTITELIA DUCHOV 1. USA 5,-

Kde hľadaf? 
Ak vás ohrozujú túlavé zvieratá, kde sa možno obrátiť o 
pomoc? 
Volajte asanačnú službu (odchyt) 
V pracovnom čase tel.: 376 134, 213 643 
v čase prac. pokoja tel.: 600 28, 621.28 . . 
Záchranu zranených labutí. alebo 1nych chranenych 
zvierat zabezpečuje Zoologická záhrada. 
Volajte tel.: 724 034 (p. Beňuš. Dr. Kopček) 

Tel.: 775 104 

Výsledky 12. ročníky turnaja v šnapseri 
ktorý usporiadal ISTRA CENTRUM 

v Devínskej Novej Vsi 4.12.1993 

1. miesto - SVITEK Juraj - Karlova Ves 
2. miesto - FRATRIČ Peter - Dev. Nová Ves 
3.miesto - RUŽOVIČ Ján - Dev. Nová Ves 
4. miesto - ZÁHORSKÝ Miroslav - Dev. Nová Ves 

Parkovanie 
Len za jediný deň zistia 
hliadky mestskej polície tri 
prípady porušenia VZN o 
parkovaní nákladných vo 
zidiel. Kedže porušovania 
sa opakujú, majitelia vozi 
diel prichádzajú o korunky. 

Nevydržal 
v 48. týždni zadržala hlia 
dka na telefonické ozná 
menie silne nafetovaného 
muža na ul. l. 8ukovčana. 
Po prevoze na MOPZ zis 
tili, že iba pred jedným 
dňom bol prepustený z lie 
čenia. 

Basketbal 

l. Mestská súťaž v minibasketbale 
5-6 ročník 
~ 
SK Albatros ONV : Ivanka 33:15 
SK Albatros ONV : Inter 10:55 
$tart : $K Albatros ONV 19:40 
SK Albatros ONV : Zš Holíčska 'A' 

12:47 
SK Albatros ONV : Pezinok 18:22 
Zš Holíčska 'B' : SK Albatros 25:12 
Zš Holíčska ·c· : SK Albatros 44:27 

~ 
Lokomotíva ·s· : $K Albatros 35:26 
Lokomotívílo ·A' : SK Albatros 72:9 
šamorín : SK Albatros 52:12 
;:';š Riazanská : $K Albatros 44:23 
SK Albatros : Lokomotíva ·s· 30:26 

l. Me.stská súťaž v basketbale !lllJlruL: 

~~žAibatros - ŠKP Bratislava 53:82 
Spartak BEZ : SK Albatros 55:72 
SK Albatros : Ekonóm 68:70 
Pezinok : SK Albatros 54:64 
ŠK Albatros : štart 7 4:71 
SK Albatros : Prírodovedec 71:73 
Jadran : $K Albatros 67:86 

[ Stolný tenis 
tch 

Majstrovstvá kraja 
Dohrávka z 1. kola: 
TTC ONV "A" TTC ONV ·s· - 5:10 

Te.nis· 

Nočný kľud 
Riešeni~ prípadov rušenia 
nočného kfudu je takmer 
denne. V pondelok 29.11 
riešila hliadka priestupok 
blokovou pokutou na ul. š. 
Králika. v sobotu 4.12. na 
ul. M. Marečka pohovorom. 

Videli ste? 
V utorok 23.11. vo večer 
ných hodinách (19.30 -
20.30) vykradli v priesto 
roch železničnej stanice v 
ONV novinový stánok PNS. 
Záujmom zlodejov však 
neboli noviny a časopisy, 
ale cigarety a za hrsf žu 
vačiek. Ak ste v uvedený 
deň videli pravdepodobne 
maloletých páchatefov 
niesf zo železničnej stani 
ce 1 - 2 papierové bedne. 
príp. bedňu a tašky, oz 
námte svoj poznatok na č. 
tel.: 158, alebo 7807111. 

6. kolo: 
SPOJE 'B' - TTC ONV "A" - 10:0 
TTC ONV "B" - Trnávka ·c· - 10:1 
7. kolo: 
Trnávka ·s· - TTC ONV "A" - 9:9 
TTC ONV "B" - SPOJE ·c· - 10:2 
l. trieda 
6. kolo: 
ŠKST ·o· - TTC ONV "C" - 10:3 
TTC ONV "O' - SPOJE ·o· - 2:10 
7. kolo: 
TTC ONV "C" - Svätý Jur - 5:10 
Banka - TTC ONV "O" - 10:4 

( . Šach 
l. trieda: 

STRELEC DNY "A" - Dop
rastav Bratislava "F" 6:2 

Energia Bratislava - STRE
LEC DNY "A" 2,5:5,5 

Ani v ďalších dvoch zápasoch 
nenašiel náš mladý vyrovna 
ný kolektív premožiteľa. Po 
dvoch bodoch získali M. a B. 
Jurčákovi i Balog, 1.5 bodu 
Verner a Zlocha. 1 bod Lobo
dáš a Kováč. 0,5 bodu L. 
Jurčák. 

Konečná taburka 
ll. triedy dorastu: 

1. TJ Slávia Právnik "8" 5 5 O 41:4 10 
2. Te Pezinok "A" 5 4 1 26:19 8 
3. TK Stupava 5 3 2 22:23 6 
4. TK LOB Dev. Nová Ves "A" 5 2 3 20:25 4 
S. TK LOB Dev. Nová Ves "B" S 1 4 14:1 2 6

• TC Pezinok "IB" s o 5 12:33 O 
mj 
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Nemožno 
nútiť 

Na Slovenskú spoloč 
nosf pre káblovú televí 
ziu CSSKT> sa obrátil je 
den z obyvaterov DNV s 
otázkou. či si musí nechaf 
zaviesť káblovú televíziu 
do bytu aj v prípade, ak 
nemá záujem o rozšírenú 
programovú ponuku a sta 
čia mu . programy, ktoré 
doteraz prijímal vďaka 
spoločnej televíznej anté 
ne. 

K tomu treba jednoznačne 
povedaf. že ten. kto zavá 
dza káblovú televíziu. je 
povinný s každým zákaz 
nikom uzatvoriť jasnú pí 
somnú zmluvu. Nemôže te 
da stačif podpis občana 
pod prehlásenie. že "má 
záujem o káblovú televí 
ziu". V súčasnosti v súlade 
so zákonom na ochranu 
spotrebiteľa rokuje SSKT 
s príslušným orgánom 

Hokejbal 

štátnej správy 
o znení typovej 
zmluvy, ktorú 
by mali akcep
tovať všetci 

slovenskí prevádzkovatelia 
káblovej televízie. 

Rozhodne je však neprí
pustné vyvíjaf nátlak na 
občana. aby si novú služ
bu zaplatil - napríklad tvr
dením. že kto nepodpíše 
zmluvu s Káblovou spoloč
nosťou. že bude odpojený 
od spoločnej antény. V sú
časnostl neexistuje žiadny 
právny predpis. ktorý by 
umožňoval likvidáciu spo
ločnej televíznej antény. 

Pri ochrane abonentov 
pred prípadnými neprime
ranými požiadavkami fi
riem by podfa našej mien
ky mala významnú úlohu 
zohrať miestna samosprá
va. 

Roman lvantyšyn 
tajomník SSKT 

MUŽI - l. divízia, 8. kolo: 
ŠK BHC FARGO - YMCA ŠK DEV. N. VES "A" 10:5 (4:0, 3:0, 
3:5) 

Góly DNV: 2 - Nemec P., 1 - Chmela A .. Strnád R .. Vrábel 
9. kolo: 
YMCA ŠK DEV. N. VES "A" - TJ ŠPORTBYT "8" - odložené 
10. kolo: 
YMCA ŠK DEV. N. VES "A" RUNIC TRNÁVKA 4:40 (1:12, 0:15, 
3:13) 
Góly DNV: 3 - Strnád R.. 1 - Strnád M. 
Tab_ufka po 10. kolq 
1. SK RUNIC TRNAVKA 
2. ŠK CENTRUM KARLOVA VES 
3. ŠK BHC FARGO 
4. ŠK SIBÍRSKA "B" 
5. TJ WEP LG DOPRASTAV "B" 
6. HC UNIMEX 
7. SPORTCLUB 
8. ŠK POŠEŇ SBD ll "B" 
9. ŠK PROFIS VRAKUŇA 
10. H.O.K. NIVY 
11. YMCA ŠK DEV. N. VES "A" 
12. 1.HC ZIEGELFELD 
MUŽI - ll. divízia, 8. kolo: 

10 9 1 o 102:24 19 
10 7 1 2 101:46 15 
10 6 2 2 56:43 14 
9 6 o 3 7 4:38 12 
9 5 1 3 55:49 11 
7 3 1 3 32:42 7 
8 3 o 5 54:51 6 
7 3 o 4 41:40 6 
10 2 2 6 52:60 6 
9 2 1 6 37:66 5 
9 2 o 7 42:1054 
9 1 1 7 22:97 3 

HBC FANTOZZI - YMCA ŠK DEV. N. VES "B" 4:9 (1:3, 2:2, 
1:4) 
Góly DNV: 3 - Kadlečík, Dubnický, 1 - Kollár, Padour. Vrábel 
9. kolo: 
YMCA ŠK DEV. N. VES - HBC SUPER STARS - odložené 
10. kolo: 
HC 500 BYTY - YMCA ŠK DEV. N. VES "B" 4:6 (1:1, 0:3, 
3:2) 
3. kolo <dohrávka): 
YMCA ŠK DEV. N. VES "8" - HC 500 BYTY 10:8 (2:3, 3:4, 5:1) 
Góly DNV: 3 - Nemec, R .. 2 - Čuleň. Dubnický, 1 - Kadlečík. 
Kollár, Vrábel 
Tabuľka 1;10 10. kole 
1. HC BAZANTI 
2. YMCA ŠK DEV. N. VES "B" 
3. HBC SUPER STARS 
4. DYNAMO RAČA 
5. ŠK SEALS DERBY "B" 
6. HC 500 BYTY 
7. HBC FANTOZZI 
8. RIVER 

10 8 1 2 121:54 17 
9 a 1 o 104:511'1 
9 6 1 2 54:34 13 
9 4 2 3 86:44 10 
10 4 1 5 83:95 9 
10 4 o 6 83:95 8 
8 1 o 7 62:65 2 
9 o o 9 38:189 o 

OTO PROKOP 



lNJa začiatku bola prosba o 
pomoc, s ktorou sa na Slo
venský červený kríž obrátili 
naši krajania z Bihorskej 
župy - Slováci z obcí Bo
donoš. Nová Huta a Stará 
Huta. Nerahkej úlohy sa uja
li pracovníci Územného 
spolku SCK Bratislava IV. 
Napriek tomu, 
že na prípravu 
celej akcie 
zostávalo ne
vera času, 
vďaka nesmier
nej obetavosti 
sa podarilo daf 
dohromady 
veľkolepý pro-
jekt. Je to 
zásluha pre-

asi 1200 obyvatefov. z nich 
je 95 percent Slovákov. Ich 
predkovia pochádzajú z ob
lasti Oravy, Zvolena a Ky-

dovšetkým 
dvoch fudí. kto
rí aj za cenu 
"zanedbávania" 
vlastných rodín 
zháňali spon
zorov a zabez
pečovali všet
ky náležitosti 
podmieňujúce 
úspešnost ce
lej akcie. Dr. Kamión je v cieli. S prvým balíkom v ruke 

odchádza Dr. Peter Lesay 

Peter Lesay a pani Mária súc. Obec je baníckym 
Rajchlová aj v tomto prípa- strediskom. v troch baniach 
de potvrdili, že sú fuďmi na na hnedé i.rillie si zarába na 
správnom mieste. Aj záslu- chlieb vacsma chlapov. 
hou posledne menovanej Banský závod však melie z 
pracovníčky ÚS - SCK sa posledného, rofnícke druž
podarilo zviditefnif dobré stvá zrušili a pôdu vrátili 
meno našej mestskej časti pôvodným majitefom. Eko
za hranicami Slovenska. nomicky je na tom oblasf 

Deviateho novembra sa vy
dal na cestu kamión firmy 
Alextrans a autobus SAD. 
Vďaka tridsiatimštyrom 
sponzorom sa podarilo 
zhromaždif humanitnú po
moc v hodnote takmer je
denapol milióna korún. Pre 
našich krajanov sme viezli 
cukor. olej, sirup, šatstvo, 
lieky, školské pomôcky, te
levízory, počítače. detské 
postiefky, knihy a motor pre 
autobus. V autobuse, ktorý, 
mimochodom, perfektne 
"kočírovali" Vladimír Sirvoň 
a Ján Pír, sa viezli dobro
varné sestry SCK a lekár. 
výpravu dop ňala silná 
zostava novinárov z na
jväčších slovenských den
níkov a Slovenského roz
hlasu. 

zle. Pracovných príležitostí 
ubúda, vlastníci pôdy ju ne
majú čím obrobif - chýba 
mechanizácia. Slováci si aj 
v fažkých životných pod
mienkach zachovali pohos
tinnosť a srdečnosf. Aj keď 
sami nemajú na rozdávanie, 
všade nás čakali prestreté 
stoly a dobrá slivovica. Pá
lenie slivovice tu má dlho
ročné tradície. Jednou z 
príčin je možno aj fakt. že 
tento nápoj slúžil ako pre
vencia proti chorobám. na 
vnútorné zohrievanie orga
nizmu, i ako dezinfekčný 
prostriedok. Za tri dni po
bytu MUDr. Viliam Cíbik z 
NsP v Ilave spolu so zdra
votnými sestrami vyškolili 
niekofko desiatok žien a 
dievčat zo základov prvej 
pomoci. Pre miestnych oby-
vaterov má absolvovanie 

Zástavka prvá - Bodonoš kurzu nesmierny význam. o 
(Budoi> lekárov je tu totiž vefká 

Bodonoš, patriaci do stre
diskovej obce Popesti. je 
jedna z prvých dedín. ktorú 
založili slovenskí osadníci. 
Prví obyvatelia sem prišli 
pred dvesto rokmi. Dnes má 

núdza. S Bodonošom sme 
sa lúčili vermi fažko, ale 
úlohu našej misie sme splnili 
iba spolovice - čakali na 
nás ešte Slováci v Novej 
Hute. 
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Zastávka druhá - Nová Hu
ta <Sinteu} 

co 

v IRumuns u 

Do rlruhóho ciel'a naseJ 
cesty sme dorazili až pred 
polnocou. Cesta po zasne
žených serpentínach bola 
ako vystrihnutá z akčného 
filmu, ale šoféri osvedčili 
svoje profesionálne maj
strovstvo. Napriek neskorej 
nočnej hodine nás trpezlivo 
čakali hostitelia v priesto
roch miestnej školy. Vonku 
zúrila ozajstná zima, ale 
nám bolo teplo aj na duši. 
Srdečnosf Slovákov z No
vej Huty, často nazývanej 
hlavným mestom Slovákov 
v Rumunsku, nemala hraníc. 
Až. na druhý deň ráno sme 
sa mohli lepšie poobzerať 
po okolí. Nová Huta je ko
paničiarska dedina. Domy 

tol, obchod, obecný úrad a 
vôkol všetkého záfaha sne
hu. 

Slováci si tu zachovali svo~ 
ju identitu. ešte aj starosta 
obce, pôvodom Rumun, vďa
ka svojej manželke je u;e: 
napoly Slovák. Cistotu slo
venčiny by našim krajanom 
mohol závidieť nejeden na
šinec. Ako sme sa mali 
možnosf presvedčiť, naši 
krajania žijú vo vefmi ťaž
kých podmienkach. Bývali 
::;me po rodinách. ale všade 
sa kúrilo iba v jednej z 
miestnosti bytu - dreva je 
totiž málo. Prežif pomáha 
nezlomnosf a súdržnosť fu
di, všetci sú tu ako jedna 
vefká rodina. Keď sme sa 
lúčili, v nejednom oku sa 
objavila slzička. Posledné 
slová, ktoré sme počuli, 
zneli: A pozdravujte našich 
doma, na Slovensku. Verí
me, že sa nevidíme posled
nýkrát. Vedzte. že u nás 
ste stále vítaní. 

Dobrí fudia ešte žijú. Pres
vedčili sme sa o tom aj my. 
Slovenská duša je nesmier
ne široká a krásna. 

Hedaktorkd Slovenskeho rozr11asu ·spovedá" školákov z NoveJ 
Huty. V družnom rozhovore s učitefkou. Duša podujatia. pani 
Mária Rajchlová. 

roztrúsené po okolitých 
kopcoch. uprostred malé 
námestie so školou. učitef
skou bytovkou. k tomu kos-

l 

Oto 
FOTO Ján Luky 

Vydavatefstvo Gora, s.r.o. v spolupráci s distribútorom kníh 
a kníhkupcom Alexandrom Válkom vydáva v týchto dňoch 
novú reprezentačnú publikáciu BRATISLAVA. Jej zostava
vater a spoluautor je Vladimír Babnič. Autorom asi sto fa
rebných fotografií a niektorých čiernobielych je známY 
výtvarný fotograf Kamil Vyskočil. Farebná obrázková pub
likácia predstavuje najmä historické pamiatky Bratislavy -
dve tretiny obrázkov sú z mestskej pamiatkovej rezervá
cie. Oproti knihám z minulosti Kamil Vyskočil vo väčšeí 
miere predstavuje aj umelecké pamätihodnosti sakrálnych 
stavieb - začínajúc Dómom sv. Martina a končiac Mikuláš
skym kostolíkom. Všetky texty sú trojjazyčné - v sloven
čine, angličtine a nemčine. 

Nová krásna kniha o našom meste vyšla nákladom 20 ti
síc exemplárov a stojí 179 Sk. 

(dokončenie z minulého čísla) 

Po večeri sa dal na stôl 
chlebový košík s ovocím 
a pre starších aj víno. 
Deti sa odviedli do izby k 
stromčeku, pod ktorým 
už boli darčeky od Ježiš
ka. Stromček bol zo 
smreku a naň boli pove
šané gule, pozlátené ore
chy, medové zákusky a 
jablká. Na vrch bola na
sadená pika alebo hvie
zda. Pod stromčekom bel 

sa kedysi v decembri ud
ržiavali v Devínskej Novej 
Vsi 

ný na prechod k novému 
hospodárovi koláčom. tra
šou vína a novými šatami 
a čižmami. Na pamiatku 
betlehemských detí sa na 
sviatok Nevinných de
tí (28.12.) chodilo šľahaf 
s korbáčmi - dopoludnia 
chlapci. popoludní diev
čence. 

Posledný rok v roku Sil
vester sa volal tiež Starý 
štedrý deň. Asi preto. že 
večera bola ako na šted
rý večer a konalo sa po
sedenie pri víne. Na zav
ŕšenie roku sa išlo ešte 
pred večerou do kostola. 
Vybrané z publikácie: 

suh~ .. slív~). ale aj vino pro 
stanJih. D1ca su se odpejala 
v hižu ke krispanu, pod njim
su našla dare od Ježiška. 
Krispan je bil mali smrk, na 
njiem povišane stakliene gui
je. pozlatjeni orihi, poheraji a 
Jabuke, na vrhunci nasadjena 
pika aelbo zviezda. Pod kris
panuom je bil poluožen bet
lehem z papira. 

. rozložený papierový Bet
lehem. 

"Hrvatsko etnikum v Dev. 
Nuovom Selu" 

d 

Potom deti. ale aj mládež, 
chodili spievať ku kmot
rom. k starým rodičom a 
ostatnej rodine. Chudob
né deti chodili spievaf od 
domu k domu, a takto 
bolo počuf po celej dedi
ne vianočné piesne. Star
ší si doma prespievali 
celý rad vianočných 
piesní. Ani jeden večer 
neprešiel tak rýchlo ako 
štedrovečerný a už bolo 
treba ísf na polnočnú 
omšu. Keď sa vrátili od 
omše, kde boli, zajedli si 
ešte huspeniny, popi li ví
na a išlo sa spaf. 

Kakove obič su voljkada udržievali v 

Na Božie narode
nie (25.12.) sa nesmelo 
n1c robif a mimo do kos
tola ani k nikomu ísf na 
návštevu. aby im nena
mazali vlasy s medom. 
Znovu sa prespevovali 
vianočné piesne a celý 
deň prežila rodina spolu. 
Ak bol v dome sluha (pri
jímaný spravidla vždy na 
j_eden rok), bol na sv. 
Stefana (26.12.) vystroje-

t4tt 

Nuevo Seli v decembri 

(dokončenie z minulého čísla) 

Na Badnjak je bil ciel dan 
puost. Jist je se moglo tjar 
viečer. i to bez miesa. Kad 
je se zaškurilo a o puol pe
toj uri su zazvonili na Zdravu 
Mariju, je bil začietak bad
njacoga viečera. Najprv je 
se išlo zisvetit a zikadit cie
lo stanje, dvuor, štala aj 
puod. Gospodarica je pripra
vila božitnji stuol - zbožie 
nasipano na stuol va fuormi 
kríža je zakrla bielim obru
suom. Va sredini stola je bil 
poluožen vrtanj, va njega je 
se dal česan, cibula, jabuke, 
hruške. orihe aj drobne pine
zL Gospodar je doniesal pod 
stuol šuoljpan slame, ale ta-

Dlhá biela ja 
Keď bola moja mamka eš- Raz to dopadlo tragicky. 
te školáčka, skracovali si Taška sa, nešťastnou ná
?estu zo školy - spolu s hodou, spod nej vyšmykla, 
1~Ými defmi - úzkym chod- mame sa zvrtli nohy a na- · 
nrčkom, ktorý viedol dolu miesto na zadku sa viezla 
Príkrym kopcom. V zime na kolenách. V tom čase 
sa chodníček premenil na sa ešte nenosili punčochá
k začku k verkej radosti če ani dlhé teplé nohavice. 
detí. Hore sadli na školskú Dievčatá nosili sukničky a 
tašku a viezli sa dolu. Taš- pančušky pripevnená nad 
ka im nahradila sánky. Tak kolenom gumovým podväz
to robievala aj moja mama. kom. Nuž a táto pančuška 

va. 
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kaj lanac a obušak. To da 
bude po cielo lieta sega 
dost. Ale najprv je sa pri 
stoli molilo. Gospodar je čital 
z evandjelija o jezušovom 
naruodenji. Neg pak je se 
moglo siest k stolu Gospo
darica je doniesla badnjacku 
večieru. Predtim je saki dos
tal uoplatice z miedom, kie 
su se davale aj blagu. Polív
ka je bila mehunjaruova 
(fržuonuova alebo lietjova), 
pečiene dolke alebo zapare
ne buhtice posipane z ma
kom alebo orihi. V malo ki 
rodbina su bile rybe s ertef
ljinovu šalatu. Po večieri je 
se dal na stuol sipljin z ovo
cím (jabuke, hruške, orihe, 

sa pri jazde zviezla mame 
z kolena, a tak sa šmýkala 
po holom kolene až dolu. 
Následok - verká rana a 
vefká bolesf. 

S plačom a krvácajúcou 
nohou dokrivkala domov. 
Jej matka, moja babička 
však bola prísna žena. 
Keď zistila, čo sa stalo, 
uštedrila svojej dcérke na
jskôr bitku a až potom jej 
ranu ošetrila a uložila ju 
do postele. Takto strávila 
aj Vianoce. 

A pak su dica, ale aj omladí
n~ hodili jačit ke kumuom, k 
dtedu, babi, k ostatnjoj rodbi
ni. Siromaška dica su hodila 
od stanja k stanju tako da 
je bilo čut po cielom seli bo
žitnje jačke "ča muore to bi
ti. jur dan se čini" i druge. 
Ani jedn viečer ni prešal ta
ko friško kod badnjacki a ur 
je bilo triba puojt na puol
nuotjku. Kad je se došloz 
crikve domuom, kde su imali 
su si prd spanjim dali žaladi
jie ale aj kupicu vina. 

Na Buoze narodjienje (25.12.) 
se ni smilo ništ dielat a krom 
crikve nakamor puojt. da jim 
nenamažu vlasi z miedom. 
Prejačile su se božitjne jač
ke a ciel dan je se prežil v 
sredini rodbinie. 

Jeli je bil va stanmi sluga (ki 
je minjil miesto sako lieto 
~koro va si pripadil je na 
Stiefanje (26.12) po obiedi 
dostal vrtanj, flašku vina, 
nuove prateži a postoJe a 
tako je se preselil k nuovo
mu gospodaru. 

Na pamietku betlehemske di
cie je se hodilo na dan Nevi
ne dičisie (28.12) šibat z 
korbači. hlapci do puodne, 
divuojke po obiedi. 
Ostatnji dan lieta Silvestar 
je se takaj zval Stari Bad
njak, bojse zato da večiera 
a posidjienje pri vini. jačenje 
božitnjih jačkov je bilo kod 
na Badnjak. na završenje lie
ta je se išlo oš pred večieru 
va crikvu. 

Zibrano z publikacijie 
"Hrvatsko etnikum v Devín

skom Nuovom selu" 
d 

Napriek tej bitke si moja 
mama na ňu spomínala s 
vefkou úctou a láskou. A 
ja, hoci som babičku nikdy 
nepoznala, mala som o nej 
tú najlepšiu mienku. 

Keď som bola dospelá, za
viedla ma mama do svojej 
rodnej dedinky a ukázala 
ten chodník medzi farou a 
kostolom, kde zažila túto 
bolestnú príhodu. Až do 
smrti mala na pamiatku 
pod kolenom dlhú bielu 
jazvu. 

mt 



Predbežný rozpočet mestskej časti 
Dev. Nová Ves pre rok 1994 

l. Príjmy 
(tis. Sk) Rozpočet 

Miestne dane a poplatky 8.800 
Daň z nehnutefností 7.100 
Miestne poplatky l500 
Správne poplatky 200 
Výnosy z majetku obce a Mč 

2.800 
Príjmy z nájomného l800 
Príjmy z predaja majetku lOOO 
Ostatné príjmy 14.986.5 
Prevody z mimoroz. fond. 7.500 
Pokuty. peňaž. tresty 500 
Finančné operácie 600 
Iné príjmy 100 
Prijaté pôž. a fin. výp 2 986.5 
Doplatky daní a poplg.t 3.300 
Podiely na príjmoch SR 12.000 
Daň z príjmu fyz. právn. 
osôb zo závislej činn. 12.000 
Vlastné príjmy celkom: 38.586.5 
Príjmy mimo rozpočet 12.300 
ll. Výdavky 
(tis. Sk) Rozpočet 
l Pofnohospodárstvo 150 
2. Vodné hospodárstvo 50 
3. Doprava l300 
4. Obchod a obeh 500 
5. Vzdelávanie. výchova 130 
6. Bankové operácie 50 
7. Telesná výchova a šport 

l806 
8. Investor. a inž. činnosť 6.000 
9. Kultúra 4.218 
10. Zdravotníctvo. soc. výp. 

l016.5 
1l Bytová výstavba. byt hos. 
12. Služby miestn. hosp. 4.683 
13. Ochrana osôb a majetku 260 
14. Ochrana živ. prostredia 2.900 
15. Občianske a záujm. združ. 
cirk. a náb. spoločnosti 935 
16. Bezpečnosť 25 
17. Správa mestskej časti 8.613 
18. Ostatné finančné operá-

cie 50 
19. Kapitálové výdavky 5.900 
Výdavky celkom: 38.586.5 

z toho: 

Neinvestičné výdavky: 19.351.5 
Investičné výdavky: 19.235 
Výdavky mimo rozpočet: 12.300 

Vnútorné č l enen ie rozpočtu 
mestskej časti 

Dev. Nová Ves pre rok 1994 

l. Príjmy 

Skladba príjmovej čast i rozpočtu 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves pre rok 1994 vychádza z 
rozpočtovej skladby samos
právnych orgánov pre rok 
1993: 

Hlavné zdroje príjmov mestskej 
časti tvoria: 

l Podielová daň zo ŠR. ktorú 
rozpočtujeme v predpoklada
nej dosiahnutefnej výške r. 
1993. zvýšenú o 0.5 mil. Sk 

2. Správa dane z nehnutefností. 
ktorá je rozpočtovaná vo 
výške dosiahnutefnej v r. 1993 
pričom je v návrhu zahrnu
té 25 % zvýšenie v priebehu r. 
1993 

3. Správa miestnych poplatkov 
vo výške. ktoré predpokladá
me dosiahnuť v dvojnásobku 
rozpočtovanej čiastky r. 1993 

4. Výnosy z majetku obce a MČ. 
ktoré tvoria príjmy z nájmu 

nebytových priestorov. pozem
kov a výnosy z realizovaného 
odpredaja majetku 

5. Ostatné príjmy. ktoré tvoria 
príjmy (dotácie) z mjmoroz
počtových fondov MC. ďalej 
pokuty. peňažité tresty a san
kcie. prijaté úroky, dary a os
tatné náhodilé a nerozpočto
vané príjmy, finančné operá
cie. prijaté úvery, pôžičky a 
doplatky daní a miestnych 
poplatkov. 

6. Iné zdroje (Príjmy mimo rozpo
čet). ktoré tvoria možné po
tenciálne zdroje krytia výdav
kovej časti rozpočtu formou 
účelových dotácií zo štátnych 
fondov. cudzí investori vráta
ne zahraničia a pod. (PRO 
Slovakia. SKŽP. zahraničná 
pomoc) 

ll. Výdavky 

Výdavková časf rozpočtu Mes
tskej časti Devínska Nová 
Ves pre rok 1994 vychádza z 
doporučenej oddielovej sklad
by rozpočtu samospráv. Z 
uvedeného dôvodu požado
vané výdavky sú členené 
podfa rozpočtových oddielov. 
pričom rozdelenie prostrie
dkov na neinvestičné a inves
tičné je súčasťou tohto náv
rhu. 

Komentár k jednotlivým oddie· 
lom: 

l Pofnohospodárstvo. 
Zahrňuje neinvestičné výdavky 

Mč. ktoré sú spojené s nák
ladmi na karanténne opatrenia 
Mč. dezinfekciu. deratizáciu. 
kontumáciu psov. hromadné 
ochorenia zvierat 

2. Vodné hospodárstvo. 
Výdavky a prevádzku vodohos

podárskych zariadení v sprá
ve MČ. Jedná sa o neinves
tičné výdavky. 

3. Doprava 
Oddiel zahrňuje výdavky na vlas

tnú výstavbu a opravy mies
tnych komunikácií vykonáva
nú inými organizáciami ako 
organizáciami správy a úd
ržby miest. komunikácií. Zah
ŕňa i výdavky na dopravné 
značenie. 

4. Obeh a obchod. 
Zahrňuje výdavky mestskej časti 

spojené ·so správou a budo
vaním trhovísk. 

5. Výchova. vzdelávanie. 
Výdavky spojené so zabezpečo

vaním starostlivosti a zvyšo· 
vanie kvalifikácie pracovníkov 
samospráv. poslancov. z_áklad
ných. stredných škôl. lSU. ja
zykových škô l a pod .. príspe
vok združeniam vyvíjajúcim 
aktivity na úseku škols. vý
chovy. 

6. Bankové operácie 
Neinvestičné výdavky spojené s 

operáciami bankového styku. 

7. Telesná výchova a šport. 
Výdavky spojené s údržbou a 
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prevádzkou športových zaria
dení mestskej časti. príspevky 
na údrzbu a prévádzku zaria
dení. príspevky športovým 
klubom. právnickým subjek
tom rozvíjajúcich športové ak
tivity na území MČ. Investičné 
výdavky na budovanie a roz
siahle rekonštrukcie športo
vísk. 

8. Investorská a inžinierska čin
nost. 

Výdavky na služby technického 
charakteru. výdavky na inves
torskú a inžiniersku činnosť 
MČ. 

9. Kultúra. 
Oddiel zahŕňa výdavky na tlačq· 

vú. informačnú činnosť MC. 
prevádzku kult zariadení zria
dených obcou. výdavky spo
jené s obnovou. údržbou. pre
vádzkou a využitím pamiatk. 
objektov. obradných siení. 
ZPOZ. kronika a pod. 

10. Zdravotníctvo. 
Výdavky Mč na prevádzku det

ských jaslí. predškolské zaria
denia. starostlivosť o starých 
občanov. mimoriad. sociálne 
dávky, starostlivosť o rodinu a 
deti. úhrada škôd pri živel
ných pohromách. príspevky 
na prevádzku materských 
škôl. 

1l Bytová výstavby. bytové hos
podárstvo 

Oddiel reprezentujú výdavky MČ 
spojené s územným plánova
ním. výdavky v súvis losti s 
prevodom vlastníctva. výkupy 
pozemkov. výnosy z predaja 
bytových a nebytových prie
storov. 

12. Služby miestneho hospodár
stva. 

Výdavky na zriadenie. údržbu 
cintorínov. zariadení pohreb
ných služieb. verejnoprospeš· 
né služby. drobná architektúra 

13. Ochrana osôb a majetku. 
Výdavky vznikajúce z činnosti 

požiarnej ochrany. VDPZ. 

14. Ochrana životného prostre
dia. 

Výdavky na budovanie zelene. 
parkov. sadov. ochranu príro
dy, prevádzky skládok. likvi
dácia odpadov. separovaný 
zber. 

15. Občianske a záujmové zdru
ženia. cirkevné spoločnosti. 

Výdavky spojené s príspevkami 
na údržbu cirkevných objek
tov. poskytovanie účelových 
dotácií združeniam. 

16. Bezpečnost. 
Príspevok na výdavky spojené s 

činnosťou mestskej polície. 

17. Samospráva obcí. 
Výdavky spojené s činnosťou 

samosprávnych orgánov. pre
vádzky budov. materiálne a 
technické zabezpečenie. príp
rava a organizácia volieb. 
mzdy a odmeny pracovníkov. 
funkcionárov a poslancov. úd
ržba a opravy HIM. 

18. Ostatné finančné opatrenia. 
Výdavky z finančných opatrní 

nezahrnuté v ostatných od
dieloch (neinvestičné). 

19. Kapitálové výdavky. 
Výdavky na kapitálové vklady 

ná.kup _nehnutefMstí do majet: 
ku MC. investičné výdavky 
vznikajúce v súvislosti s re
konštrukciou a obnovou ma
jetku Mč. 

111. Požiadavky mimo rozpočet 
Investície 
l PC Podnikatefské cen-

trum 7.000 
2. CO kryt 6.000 
3. DJ stav. úpravy lOOO 

Zásady 
pre tvorbu a použitie Fondu mlá

deže. vzdelávania a športu 

čl. l 

Tvorba Fondu 

l z objemu prebytku hospodáre
nia MČ za uplynulý rok 

2. z účelových dotácií 
3. z dobrovofných príspevkov a 

darov 
4. z nadácií 

čl. ll 

Použitie Fondu 

Fond bude použitý na: 
l Financovanie mimoškolských 

aktivít a akcií pre mládež v 
MČ ONV kultúrneho. športo
vého. vzdelávacieho a pozná
vacieho charakteru. 

2. Podporu rozvoja materiálnych 
podmienok p_re šport a kultúru 
v regióne MC ONV 

3. Doplnenie a rozšírenie učeb
ných pomôcok a rozvoja. 

4. Materiálové doplnenie škol
ských a športových zariadení. 

5. Na podporu štúdia talentova
ných žiakov zo sociálne slab
ších rodín. 

6. Finančnú podporu pedagógov. 
cvičitefov. 

7. Príspevky pre vzdelávanie a 
športové akcie dotýkajúce sa 
MČ ONV 

č l. 111 

Kontrola a čerpanie Fondu 

l Kontrolu čerpania Fondu vyko
náva priebežne Miestny kon
trolór. 

2. čerpanie Fondu je povinný 
MÚ predložiť ku kontrole na 
požiadanie ekon. komisii a 
Miestnej rade. 

čl. IV 

Všeobecné a záverečné ustano· 
venia 

l Fond vedie Miestny úrad ONV 
v peňažnom ústave na osobit· 
nom podúčte Fondového úč· 
tu. 

2. O použití rozhoduje: 
a) v mimoriadnych prípado_c_h 

starosta ONV do vys· 
ky 3.000.- Sk 

b) do výšky 10.000.- Sk rozho· 
duje Miestna rada 

c) nad 10.000.- Sk Miestne zas· 
tupitefstvo 

Ing. Marián_Jurčák 
starosta MC 

(Úplné znenie Zásad pre !vor~u 
a použitie Fondu mlad~ze~ 
vzdelávania a športu schvale 
né MZ dňa 18111993) 

., 
~- . 
gullrénmi 
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Našu mestskú časť Devín
ska Nová Ves trápi 30-roč
ný problém: skládka kyse/i
nových tivíc gudrónov 
(cca 20 000 tJ v kameňolo
me "Srdce". ktoré nariade
ním bývalého ONV Bratisla
va sem navozil Slovnaft. Ide 
o odpad z bývalej Apo/ky. 
Napriek tomu. te podlotie v 
kameňolome je vápencového 
charakteru. čo malo urýchliť 
neutralizáciu odpadu a na
vátka bola čiastočne zasy
paná vrstvou vápna a ílu. 
skládka aj po 30-tich ro
koch stále pracuje: popri 
skalných stenách v letnom 
období vyviera polotekutý 
asfalt a v celom kameňolo
me sa vznáša zápach čer

stvo vyasfa/tovaného chod
níka. 

Pracovníci ústredia štátnej 
ochrany prírody Bratislava 

Vážený pán Ivan Gašparovič 
predseda NR SR 

Vážený pán predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky. 

z poverenia klubu starostov mes
tských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy zasielame Vám v prílo
he návrh "Zásad zákona o hlav
nom meste SR Bratislave·. 
Tento materiál vznikol z iniciatívy 
starostov mestských častí Bratis
lavy. Návrh vychádza z rozsiah
lych diskusií v kluboch starostov. 
Starostovia. vychádzajúc z dote
rajších každodenných skúseností 
zo života samosprávnych orgá
nov v Bratislave. chcú týmto spô
sobom prispieť k vytvoreniu práv
~Ych predpokladov pre zlepšenie 
Z l~ota občanov Bratislavy. Cítia 
zaroveň aj svoju morálnu povin
nost za dôkladnú prípravu ďalšie
ho volebného obdobia samospráv 
a chcú sa jej aktívne zúčastniť. 

Sme presvedčení. že názor sta
rostov bude zohfadnený. Očaká-

u.~- ':.}33 
po prieskume tejto lokality 
zistili. te lokalita je význa
mná najmä zo zoologického 
hľadiska. a to výskytom pla
zov a chránených druhov 
vtákov. Z tohto dôvodu zara
duje tento areál medzi prip
ravované chránené územia s 
motnosfou rekreácie pre 
obyvateľov Dev. N. Vsi. 
Dňa 16.11.1993 bol problém 

gudrónov v kameňolome 

Srdce odvysielaný v relá
cii "EKO-dalej?" na STV 2. 
Na základe toho nás navští
vi/i pracovníci ŽP Slovnaftu 
a prisľúbili zabezpečiť ty. 
GEOtest terénny prieskum s 
vyhodnotením do júla 1994. 

Následne budú prerokova
né dalšie postupy týkajúce 
sa riešenia tohto tridsaťroč
ného problému. 

KZ 

varne prizvanie k ďalším etapám 
prípravy nového Zákona o hlav
nom meste Bratislave. 

S pozdravom 

Ing. Jozef Krištúfek. starosta 
mestskej časti Karlova Ves. 
ul. Karloveská 2. Bratislava 

Ing Marián Jurčák. starosta 
mestskej časti ONV 
ul. lstrijská 49. Bratislava 

Vážení spoluobčania! 

Ako hovorca klubu bratislavských 
starostov vo veciach prípravy no
vého "Zákona o hl. m. SR Bratisla
ve· mám možnosť aktívne sa po
diefaf na jeho tvorbe. V prípade 
Vášho záujmu ponúkam možnosť 
osobnej konzultácie v predom do
hodnutom termíne. Návrh zásad 
pripravovaného zákona je k dis
pozícii na Miestnom úrade. 

Ing. Marián Jurčák 
starosta 
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V piatok 3.12.1993 bolo v 
lstracentre ustanovujúce 
stretnutie Klubu podpory 
zdravia pre obyvatefov 
DNV. Znamena príspevok k 
realizácii NÁRODNÉHO 
PROGRAMU PODPORY 
ZDRAVIA. 

Úlohou činnosti Klubu bu
de predovšetkým vzbudif u 
obyvaterov záujem o svoje 
zdravie, o zdravie svojej 
rodiny spolupracovníkov. 
oboznamovať s aktuálnou 
problematikou. zvýšif infor
movanost. umožnif indivi
duálne vzdelávanie, pos
kytnút rýchlu diagnostiku a 
dalšie aktivity v prospech 
podpory zdravia. Rovnako 
je záujmom Klubu zaintere
sovať školy, kluby, podniky, 

podnikaterov. rodiny a spo
lupracovať s odborníkmi. 

Vedúcou klubu je MUDr. 
Táňa HOSKOVÁ. 

Už na prvom stretnutí na
značili plánované etapy 
pre rok 1994 - spolupráca 
so školami, prednáškovú 
činnosf pre obyvatefov, vy
bavenie Klubu prístrojmi a 
materiálom. odbornú čin

nost. monitoring zdravotné
ho stavu obyvaterov ONV a 
monitoring rizikových fak
torov srdcovocievnych 
ochorení. 

Termíny prednášok a 
stretnutí zverejníme v dvoj
týždenníku DEVEX. 

me 

Pol\us trans-Eormácie 
[BR) ?Z 

BAZ štátny podnik bol rozhodnutím ministra hospodár
stva č. 10/1990 k 31.12.1990 zrušený bez likvidácie a z 
jeho majetkovej podstaty vznikla k 1.1.1991 akciová spo
ločnos{ BAZ a.s. 

V ďalšom procese privatizá
cie 30.5.1991 bola časť a.s. 
<väčšina objektov v areáli De
vínska Nová Vesl predaná ne
meckej automobilke Volkswa
gen. Predávajúcim bol štát 
ako jediný akcionár a.s. zas
túpený MH SR. Pre našu a.s. 
z toho vyplynuli úlohy presťa
hovať zostávajúcu výrobu do 
náhradných priestorov. 

Akciová spoločnosť bola za
radená do prvej vlny kupóno
vej privatizácie. Vedenie spo
ločnosti spracovalo privati
začný projekt za celú BAZ 
a.s. V priebehu prvej vlny boli 
podané aj konkurenčné priva
tizačné projekty. z ktorých 
boli schválené projekty na 
privatizáciu nasledujúcich zá
vodov: 

Závod Nitra 
Závod Trnava 
Závod Skalica 
Závod Kameňolom ONV 
Závod Petrtalka 

Z týchto závodov boli zalo
žené k 1.6.1992 spoločnosti s 
ručením obmedzeným a 
1.10.1992 boli majetkové po
diely BAZ a.s. v týchto spo-

lačnostiach prevedené zmlu
vou o prevode podielov na 
Fond národného majetku. 
Počet zamestnancov BAZ 

a.s. v procese privatizácie 
klesol zo 4600 v roku 1991 na 
1200 v roku 1993. 

V prvej vlne kupónovej pri
vatizácie bol majetok a.s. 
sprivatizovaný. 

Prehfad o vlastníkoch akcií: 

Drtitelia investičných kupó
nov 30.52 % akcií 
Investičné privatizačné fon
dy 30,63 % akcií 
([PF. VSŽ -Sporiteľňa Bratis
lava. VÚB Kupón a.s.. Prvá 
investičná JP spol. PSIPS B. 
Bystrica a dalšie). 
Dočasne v správe FNM 
35.85 % akcií 
Reštitúcie 3,00 % akcií 

Po skončení L etapy privati
zácie. oznámení výsledkov a 
zložení akcionárov sa usku
točnilo 1.6.1993 Valné zhro
maždenie. na ktorom boli zvo
lené orgány spoločnosti. 

ING. BOHUMIL FLIMEL 
vedúci odboru OTR 



]Jarímt a ptčitmt na 1E1iann.ct a na ~ilutntra 
n·a so mas/a cesnaku a zeler, petržlen) Surovmy s~olu dobre zr~Hesi-

~~~0~~~ 
1000 g kapra, 70 g rastlin
ného tuku, strúhanka, so{. 
kari korenie, 100 g cibule, 6 
lyžíc kečupu. 

Kapra očistíme, stiahneme z 
neho kožu, pokrájame ho do 
misy z varného skla, ktorú 
vopred vymastíme rastlin
ným tukom a posypeme 
strúhankou. Porcie ryby 
osolíme, posypeme kari ko
rením, pridáme na jemno na
krájanú cibuľu, polejeme ke
čupom a pridáme zvyšok tu
ku. Vložíme do mierne vy
hriatej rúry a dusíme 30 mi
nút. Trošku podlievame tep
lou vodou. Porcie kladieme 
na taniere a posypeme na
strúhaným chrenom. 

~a-peJ.~ 

peJ. tdeJ.j~t~C-'tf 
"' a.t.CJ.da.t.e 

800 g kapra, 250 g cibu
le, 100 g slaniny bez kože, 1 
dl bieleho vína, trošku mle
tej papriky a mletého kore-

1 t ž/ g ' pokrájame na tenké rezanče- me a nechame vychladnuf do 
pe r enu. . . . ky. Po hodine varenia polievku druhého dňa. Cesto vyvaľká-
Kapr.a umyJ~me. nak~aJame na precedíme. pridáme zeleninu, me na hrúbku asi 0,5 cm, na-
porcie, osohme: potneme ce~- zahustíme zápražkou z múky trieme rozšľahaným vajcom a 
nako':l, okor~mme. pokva~ka- a masla a povaríme. Mäso z posypeme zmesou, ktorú tva-
me bie.lym. vmom a .~echame hláv oberieme, pokrájame a rí: soľ, Vegeta <TOU>. čierne 
odl~žat. C1buľ~ nakra)am?. na pridáme do polievky. Okyslí- korenie !mletá rasca) a papri-
k~heska, slanm_u na ~~~~lky, me a prípadne pridáme trochu ka. Pokrájame na tyčinky ale-
mler~e popražJ~e. pndame postrúhaného muškátového bo vykrajujeme kolieska, 
papnku a okoremme. orieška. Miesto ikier môžeme štvorčeky a pod. Upečieme na 
Alobal potrieme olejom, dáme variť v polievke krupicu. suchom plechu. Cesto sa sna-
porcie kapra. navrch polo~íme pf';..P...,..ú ~ žírne udržať čo najdlhšie pred 
osmaženú cibuľu so slanmou, ---·v-, pečením v chlade - vtedy na-
plátky masla, petržlen a pev- skočí a neroztečie sa. 
ne do alobalu zabalíme. 1000 g pstruhov, soľ, 100 g 
Pečieme v rúre 12-15 minút. 

l vody, 1-2 hlavy z kapra, 
vnútornosti, so{. 100 g mie
šanej koreňovej zeleni
ny 1-2 cibule, celé čierne 
korenie, 2 lyžice hladkej 
múky, 10 g mas/a, ocot, 30 g 
krupice 

Do chladnej vody 
dáme variť dob
re umyté hlavy z 
kaprov, vnútor
nosti, soľ, čierne 
korenie a pokrá
janú cibuľu. Mie
šanú koreňovú 
zeleninu !mrkva, 

mas/a, rasca, 20 g hladkej mú
ky, voda 

Pstruhy očistíme, opláchneme a 
osolíme. Potom ich poukladáme do 
vymasteného pekáča, naukladá
me na ne kúsky masla, poprášime 
múkou, posypeme rascou a vo vy 
hriatej rúre pečieme asi 20-30 mi 
nút. Počas pečenia ich podlievame 
vodou. 

300 g hladkej múky, 1 
dcl bieleho vína, 1 
žftok, 1 Visa !Palmarín 
a pod.l, 1 malá lyžička 
soli. 

1,5 kg zemiakov uvarených 

v šupke, 100 g cibule, 6 ly

žíc kvalitného oleja, 3 lyžice 

octu, 5 lyžíc bieleho vína, 
so{. mleté čierne korenie, za 

hrsť nadrobno nasekanej 
pažítky 

~lll~llll!l~ill"'~lll<!l~ill<!l~ill<!l~llll!l~iii"'~IIJ<!l~ill~lll~lll~lll"'~lll<!l~lll<!l~illl!l~illl!l~illl!l~illl!l~illf!l~lllf!l~llll!l~lll~lll(!)~lll~lil~lil"l 

Olúpané zemiaky pokrájame 
na kocky, pridáme pokrájanú 
cibuľu a ešte teplé zemiaky 
zalejeme nálevom z trochy 

vody, octu, vína. oleja, soli a 
mletého čierneho korenia. Ak 
treba, pridáme cukor. Pr0~:., 

šame a odložíme na chläJi.e
miesto odležaf. Tesne pred 
servírovaním šalát prizdobíme 
nadrobno posekanou vňaťou. 

113 ginu, 2/3 sódovej vo
dy, 1 lyžička cukru, citrónová 
šťava, fad. 

Gin zmiešame v sklenom 
džbáne s niekoľkými kvapka-

4 pomaranče, 2 litre bieleho 
vína, 1 fľaša po/osladkého 
šampanského, 1-2 lyžice 
cukru. 

Pomaranče dôkladne umyjeme 
teplou vodou. jeden z nich 
neošúpeme, ale spolu s kôrou 
pokrájame na plátky. Zvyšné 
pomaranče ošúpeme, rozdelí
me na mesiačiky a pokrájame 
na drobné kúsky. Pomaranče
vé plátky i drobné kúsky vlo
žíme do sklenej misy, posype
me cukrom a zalejeme litrom 
vína. Po pol hodine pridáme 
ostatné dobre vychladené ví
no a šampanské. 

mi citrónovej šťavy, lyžičkou 
cukru. kockou ľadu a sódovou 

vodou. Podávame v pohároch, 
ktorých okraj navlhčíme a 
obalíme jemným kryštálovým 
cukrom a ozdobíme piatkom 
citróna. Namiesto ginu môže 
me použiť vodku. 

med, 1 lyžica masti alebo 
mas/a, pálenka 

Med zahrejeme v rajnici. Kto 
má rád sladšiu pálenku, dá 
viac medu, kto nie, menej. Keď 
je med prehriaty, pridáme 
masť alebo maslo a premieša
me. Potom prilejeme pálenku a 
dobre pomiešame. Množstvo 
pálenky určíme podľa počtu 
ľudí, ktorí budú hriate pif. pre
tože sa pije horúce a nie stu
dené. Namiesto medu môžeme 
použiť aj skaramelizovaný cu
kor, od ktorého dostane hriate 
zlatistú farbu. 

10 

~'-a ~a, 

Ak nechceme, aby nám alko
hol rýchlo stúpol do hlavy, 
pred jeho konzumáciou sa 
dobre najeme. Najvýhodnej
šie sú kačacina. husacina 
alebo iné mastnejšie mäsá. 
Prípadne prehltneme za lyži
cu čerstvého tuku. Ten zab
ráni rýchlemu vstrebávaniu 
alkoholu a opitiu sa. Keď 
sme predsa len prebrali a 
chceme čo najskôr "bezbo
lestne" vytriezvie{, behajme 
či robme fyzicky namáhavú 
prácu. Pime minerálne vody 
alebo si dajme pivo. Pozor! -
musíme zostaf iba pri jed
nom! Inak "prikŕmime opicu" 
a sme tam, kde sme boli 
pred chvíľou. Cez Vianoce 
nie je však vhodné sekaf 
drevo alebo kopaf záhradu, 
preto si nájdeme príjemnej
šiu námahu. Dúfame. že v 
tomto vám už radif nemusí
me. 

Minerálka: 10 stupňov 

Limonády: 8 stupňov 

Pivo svetlé: 6 stupňov 

Pivo čierne: 10 stupňov 

Víno biele ľahké: 10-12 stupňov 

Víno červené ľahké: 14-16 
stupňov 

Víno šumivé biele: 4-6 stupňoV 

Víno šumivé červené: 8-10 
stupňov 

Miešané nápoje: 8-12 stupňov 

Pálenky: 10-12 stupňov 

Likéry: 16-18 stupňov 
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1. ??? 2. Listnaté stromy. 3. Sopečná vyvrelina. 
4. Značka elektrospotrebičov. 5. Osobné zá
meno. 6. Spojka. 
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Vymatuj si sám 
************************************ 

'?ttt:J-C-'U 'UH-tt:J-Itet 

Strýko Béla je na návšteve 
a húpe na kolene malého 
Petríka. 

- Tak ako sa ti to páči, 
chlapče? 

- Je to fajn, ale na naozaj
stnom somárovi by to bolo 
lepšie. 

Ak je pi 
O()S 

Príchodom sychravej je
sene opätovne narastá 
počet chorôb z nachlade
nia. Aby ste boli odolnejší 
vocr nádche a chrípke, 
dodržiavajte nasledovné 
preventívne opatrenia: 0-
tužujte sa studenými a te
plými sprchami. Pri pre 
chádzkach dbajte na su 
chú a teplú obuv. Jedzte 
stravu bohatú na vitamíny. 
Dôležitý je tiež kvalitný a 
čerstvý vzduch v domák 
nosti, vetrajte preto pravi 
delne aj počas chladnej 
ších dní. Pri prvých prízna 
koch nachladenia môžete 

eeeeeeeeeeeeeeeeeee 
- Karolko, vieš, kto je to ka 
nibal? 

- Neviem, pani učitefka. 

- Tak to skúsime inak: Keď 
zješ ocka a mamu, čo si? 

- Sirota. 

použif staré. o
svedčené recepty. 
Nepríjemný hlien v 
nose a prie
duškách uvofní in
halovanie bylín ko-"'-~...._~, 
vých odvarov. Odporúčaf 
tiež možno 
"stupňovaný" kúpe~ 
te vaňu najprv len do po
lovičky <vodou teplou asi 
35 Cl a pripúšfajte pos
tupne horúcu vodu, aby 
teplota stúpla asi na 40 
keď sa začínate potif. Po
tom sa rýchlo uložte do 
postele, vypite šálku horú
ceho lipového čaju, 
te sa teplou dekou a asi 
pol hodinu sa vypoťte. Po
tom sa dobre osušte, vy
meňte prestieradlo a dobre 
sa vyspíte. 



Vinlovočky 

Vinšujem vám od Vianoc do 
N ove1w roku, aby ste mali 
peňazí ako toho roku pri 
peci stojím, veľmi sa bo
jím, pes do mňa vr{í, kap
sa mi trčí, dajte mi koláča, 
nech sa mi rozáča. 

Vinšujem vám to, šak viete 
čo, aby ste sa dostali tam, 
šak viete kam, aby ste sa 
radovali s tým, šak viete s 
kým, aby ste mali mnoho 
toho, šak viete čoho. 

Vinšujem vám v tieto slávne 
sviatky, aby Vám dal Pán
boh šťastie, hojné božské 
požehnanie: Na poli úrodu, 
v .dome príplodu, na staťoč
ku rozmnoženie, na diet
kach potešenie a vám všet
kým dobrého zdmvir:. 

Milá moja krsfzuška pošep
nem vám do uška: dlho ma 
nebavte, koláčik mi dajte. 
Na Vianoce a v roku novom 
vinšujem vám nastokrát tep
lé slnko nad domovom, 
dobré skutky s dobrým slo
vom, zdravia, šťastia aku
rát, aby vás mal každý rád. 

ínsky 

pre s 

JANUÁR FEBRUÁR 
p u s š p s N p u s š p S N 

l 2 l 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 lO ll 12 13 

1011 12 13 1415 16 14 15 16 17 18 19 20 
l 7 l 8 l 9 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 28 
31 

MÁJ JÚN 
p u s š p s N p u s š p S N 

1 l 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 lO ll. 12 
9 lO ll 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

1 6 l 7 l 8 l 9 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 
30 31 

SEPTEMBER OKTÓBER 
p u s š p s N p u s š p s N 

l 2 3 4 l 2 
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 

1213 14 15 16 17 18 10 ll 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 

31 

V 9'tovom roku, moji mi/(, lásky, blaha, zdravia, 
sily, úspechov a šfásfia ve/á z úprimného srdca 

želá redakcia 

MAREC 
p u s š p s N 

l 2 3 4 5 6 
7 8 9 lO ll 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
2~ 22 23 24 25 26 27' 
28 29 30 31 

JÚL 
p u s š p s N 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
ll 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

NOVEMBER 
p u s š p s N 

l 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 ll 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

APRÍL 
p u s š p S N 

l 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
ll 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

AUGUST 
p u s š p S N 
l 2 3 4 5 6 7 
8 9 1 o ll 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

DECEMBER 
p u s š p s N 

l 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

Vychádza každé dva týždne. Žiadajte v stánkoch PNS a v obchodoch. 
V roku 1994 vera zdravia a úspechov Vám želá redakcia 
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Z technických príčin sa omeškalo vydanie 
vianočne-silvestrovského dvojčísla a ka
talógu obchodu a služieb 94 o niekorko dní, 
čitatel'om i zákazníkom sa ospravedlňujeme. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

( 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Voľné miesta <ponúka. 

hľadá l 
04 - Služby <ponúka, hľadá) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti (kúpa, 

predaj) 
07- Rozličné 

01- KÚPA 

e Kúpim detskú postieľku z 
prírodného dreva. s polohova
teľným dnom. v dobrom stave. 

Tel. 779 243 

( 02 - PREDAJ • f- l 
e Olejomaľby maliara Hinca 
<chryzantémy, zátišie. kra
jinky> dostanete kúpif v 
DEVEX-e - Novoveská 14 -
z dvora nad poštou. 

e Stolový kalendár - jednoduchý 
á 26.-

• stolový kalendár - Krásy Slo
venska á 39,-

e prskavky malé á 5,-, vefké á 
27.-

• vianočné ozdoby 
ponúka obchod DEVEX 

Novoveská 14 - nad poštou 
po-pia: 8.00 - 10.00, 14.00 - 18.00 
so: 8.00 - 11.00 

~A·····? 
Predám pozinkovaný 

drôt 0 2,8 mm ll.tr. 
1000 kg po 2 Sk 
Tel.: 775 275 

• Predám kočík FRIZZO po 
jednom diefati. farebne vhod
ný pre chlapca i dievča. Ce
na: 3500,- Tel.: 775 824 

vydavatelstvo 

e Predám detskú kombinézu 
a otepľovačky na 4-5 r. 

Tel.: 775 874 

( 04 - SLUŽBY ] 

e Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005. 

e Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.:777 762 

e Firma MERIDIÁN oprava 
automatických práčok. 

Tel.: 071777 095 

e Opraya - predaj šijacích 
strojov. Simek. Janšákova 21. 

Tel.: 777 523 

e Murujem. obkladám a 
dláždim. 

Tel.: 777 608 

( 05- BYTY 

e Zoberiem do prenájmu 1-2 
izbový byt v IV. obvode. 

Tel: 776 180 

e Vymením 3-izbový byt v ONV 
za štvorizbový. Tel.: 777 675 

e Kúpim byt alebo dom v Bratis 
lave. Tel.: 841 623 

07 - ROZLIČNÉ ~ 

e Vykupujeme staré odumreté 
korene <samorasty>. Akvarex. J. 
Smreka 18, 

tel. 778 475 

RO CO s.r.o. 

Kočänkova ul. č. 153 

851 BRATISlAVA 

Telefôn/Fax: 850 954 

lNl©J®©J ~~IľUVil©J [?liT® 'W'@® a;©J@®z;[?l®c~ll ~©lm[?l~©frlľll® 
fr~©J©~@Iľ@lnl®~® ®~\\!l~©wg 

g grafické návrhy 

g sadzbu 

g tlač vizitiek, oznámeni, 
hospodárskych tlačíV, 

nálepiek, knih, časopisov • . • 

g knihárske spracovanie 

Váš čas 
nestrácajte cestovaním 

• Akvaristika, teraristika 
• Drobné zvieratá, exotické vtáctvo 
• Chovatel'ské potreby pre psov a 
mačky 

• Krmivá, vitamínové a veterinárne 
prípravky 

e RYBÁRSKE POTREBY 

E 
J. Smreka 18 

po: 15.00-18.00 ut-pia: 10.00 -12.00 a 
15.oo_18.oo 

so: 9.00 -12.00 

~778 

Inzercia: cenník: 1 znak = O, 70 Sk, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 strany = 989 Sk, 1/2 strany = 1970 Sk, 1 strana = 3900 Sk. 
Príplatky za uverejnenie na prvej strane+ 100 %, za uverejnenie na inej ako 6-7 strane+ 50 %. zravy: pri 5 a viacnásobnom uverejnení - 10 o/o, pri 
celoročnej objednávke - 20 %. 
Ak Ponúkate detské oblečenie, hračky, využite naše bezplatné služby. 
Inzertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 
Po - pia: 8.00 - 10.00, 14.30 - 18.30 So: 8.00 - 11.00 Tel.- fax: 775 2Ui 
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Vápenka 4-, Devínska Nová Ves 

želá 
do Nového roka 1994 

svojím zamestnancom 
svojím cteným obchodným partnerom 

veľa pevného zdravia, úspechov 
v práci i podnikaní, spokojnosť 
v rodinách v celom budúcom 

roku 

Vápencova 3'4. ONV 

pozýva na 
SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU 
silvestrovská večera, 
novoročná kapustnica, 

šampanského, ovocie ... 

predaj lístkov od 5. 1993, 
denne od ll. 30 do 22 .oo hod. 

tanca : skupina RELAX disco 
cena vstupenky 500 Sk 

~W Ospravedlnenie ~ 
Redakcia DEVEX-u sa ospravedlňuje svojim čitateľom, 

že sa z technických príčin oneskorilo 

vianočné číslo DEVEX-u a Katalóg obchody a služby. 

14 

•.. 

Veľa zdravia, šlaslía 
a úspechov v roku 
1994 cfeným 
zákazn{kom 
želá 
Mlynská 24 
Devínska Nová Ves 

:JP~i'eml/{)e/ /Y{at/ca 
lstrijská 71 

ďakuje svojim 2áka2níkom 2a 
návštevu po cel9 rok 2elá 

príjemné prc2itie 
Vianočn9ch sviatkov 

veia 2dravia a úspechov 
v roku 1994 

m 
* Predaj polotovarov z dreva pre domácich kutilov 

* Predaj hotových drevárskych výrobkov 

* Zhotovenie výrobkov (+ montáž) aj na objednávku 

Predajňa: Záhradná 17 
(ul. pod kinom) 
Tel.: 77 52 28 

Po-Pia: 15.00-19.00 
Sobota: 8.00-12.00 

uw~~~ll~u 
oprava televízorov 

ponúkame rozšírenie 
televíznych predvolieb 

o 8 alebo na 55 
s diaľkovým ovládaním 

Na Grbe 43 

Príde Dežo na odvod. Lekár ho vyšetruje a 
nakoniec povie: 
- Poď ešte sem, za tú plachtu, stiahni trenírky 
a predklon. Schopný! 

"Máte ?" 

Dežo sa pomaly oblieka a tak nesmelo hovorí: 
- Pán doktor a to ste mi nemohli povedať do 
očí? 

"Mám a co má bejt ?" 

- Pán doktor, vy 
nemáte sestrič
ku? 
- Nie, .. ja som je
dináčik. 

Na trhu pod šiatrom predáva Vietnamec rôzne 
oblečenie. Príde k nemu starší muž. Chvíru si 
tovar prezerá, a potom sa opýta: 
- A sifilis máte ? 
Vietnamec síce nerozumel, no nechcel stratiť 
zákazníka. tak pohotovo odpovedá: 
-Nie nemám. ale zajtra dostanem. 

vlády často po.cu]ern. ž.e sa. to. ešte. len učí. Ne
la by .brať. zatiaľ len. učňóvsk}Í" .plát.? 

- Máme už tri dievčatá, 
ale manžel stále túži po 
synovi. Máme to skúsiť 
ešte raz? ... "'' .... 
- V žiadnom prípade. Pod
ra štatistiky je'každý §tyr
tý človek na sveteyCíňan. 

* * * - Veríte, že hlboké dýcha
nie ničí bacily? 
- Ja vám verím, ale porad
te mi, ako tie potvory 
presvedčiť, aby dýchali 
zhlboka? 

* * 

- Je tu dovolené fajčiť? 
- Nie! 
- Tak kto tu toJko nafaj-
čil? .. 
- Tí. čo sa nepýtalh 

* * 
Kladie vám syn už i chú

lostivé otázky? 
- Áno, ;zrovna nedávno sa 
ma pýfäl, . prečo som sa 
vlasťí;ľe ženil. 

•/ * * 
čo tobia holiči, keď 
nemajú žiadnu prácu? 
- Sú na holičkách. 

~e~rceeč~u ~~~~O:í~~evb~šm~. . ··· * * ··* .. 
- Lebo je stále podráždeL" - 'Jdto, prídeš zajtra'/: 
ný a naviac úplne zbytoč . .; [18 pivo? ... · .. 
ný. ·· · -.·:<Ťažko, manželka• 

vyhlásila zákaz noč

- Ja už mám za sebou 
štyri operácie. 
- A to vás stále režú? 
Nebolo by jednoduch
šie, keby vám to bru
cho urobili na zips? 

ného vychádzania. 

* * * 

•L. 
PR:! SLA 
posrAl ľAN 

MiNiSTER ... 

- Zadnej častfi telá'. ;a ho
vorí aj moment. :. .. 
- čo je to úi(nežmysel? 
- To ste ešte nikoho nepo-
čuli povedať: "sadnite si na 
moment?" 

* * *·'.' .. 

Na Štedrý večer 
vyčíta žena mužovi: 
- Sľuboval si mi na 
Vianoce prekvapenie 
a mám pod strom
čekom iba papuče! 
- A nie si tým prek
vapená?! 

* * Počúvaj, drahý, čo 
dáme starkej na 
Vianoce? 
- Deti varovať ... 

- Tak som si chcel na 
Vianoce vybrať nejakú 
knižku.·· 
- No a? 
- No a všetky sú. na heslo. 

* * - čo ti daroval manžel na 
Vianoce? spytuje sa 

... pŕiate,Jka priateľky. 
- Nä .. šaty. 
- Peknú látku? Lekár prehliada pacie.!)ta, · 

mračí sa a hovorí: .· 
- Človeče, ved vy ste ako\ 
repa. 
- Tak zdravý? 
- Tak špinavý. 

* * Prečo si včer:a n~bol·. y 
krčme? •.•• • •. 
- Ale musel som voziť sta
rej hnoj na jahody. 
- Čože, hnoj? Na jahody? 
To je čudné, my si dávame 
na ne šfahačku. 

1\jie, vešiak. 

* * Dežo sa nebadane priblížil 
na štedrý deň d(). druž
stevnej hydinárne,. chmatol 
hus za krk a ked ju 'scho
vával pod Zimní~: cl)lácho-
lil ju: · ·· 
- Chúďa, ako sa trasieš! 
Iste od zimy. No len poč
kaj, u nás v rúre sa zoh
reješ! 

Vrchol optimizmu: 
ked si kúpi štrnás
ťročné dievča sed
mičku podprsenku. 
Na potom. 

Dobrý obraz nemáte ani mať nebudete, pretože ste 
si kúpili mikrovlnku. 

15 



~~t",r:\~il 
31. Bratislava bola v roku 1535 
uzákonená snemom za hlavné 
mesto Uhorska. Sídlom panov
níckeho dvora bola Viedeň. 
Hlavným mestom mala byf až 
kým sa kráľovstvo neoslobodí 
od Turkov. V skutočnosti zosta 
la hlavným mestom až do r __ 

32. Počas trvania Bratislavy 
ako hlavného mesta sa usku
točnilo korunovácií za 
uhorských králov. 

33. Prvé číslo DEVínskeho EX
presu vyšlo pred viac 
ako 2.5 rokom. 

34. V tom istom roku otvoril i 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Čím sa živíš, Irenka? 
- Robím sprievodkyňu cu 
dzincom. 
- Ty ovládaš cudzie reči? 
- Nie. ale každému cu-
dzincovi vždy všetko uká
žem. 

• Dvaja lyžiari zablúdili vo 
fujavici a zrazu sa pred 
nimi zjavil bernardín so 
súdkom rumu na krku. 
- Pozri sa - najlepší pri a-
tel človeka! 

Pokračujeme v uverejňovaní otázok našej súťaže. Záverečné uverejníme vo 
vianočne -silvestrovskom čísle. Z tých, ktorí správne odpovedia na všetky 
otázky (alebo väčšinu> vyžrebujeme troch o zaujímavé ceny. 

novú základnú školu v ONV na Bratislave postavená v ro- Bratislave boli v dňoch 3.8. -
ulici . koch 1966-75. 10.8. 1958 v .-..,..------

35. Do tretice v roku 1991 otvo
rili v susednej mestskej časti v 
Devíne 7.12. nový ____ _ 

36. Bratislavská lýra - patri la 
medzi významné medzinárodné 
fest ivaly populárnej hudby v 
Európe. Organizuje sa od r. __ 

37. Najvyššou budovou na Slo 
vensku je 29-podlažná, 107,5 m 
vysoká budova v 

38. Najstarším dodnes existujú
cim kostolom v Bratislave je 
kostol slávnostne vy
svätený 25.3.1297 za prítom-
nosti krála Ondreja 111. · 

39. Prvé majstrovstvá Európy 
v Bratislave sa uskutočni li v 
krasokorčulovaní v r. na 
Zimnom štadióne. 

40. Prvé majstrovstvá sveta v 

Vaše odpovede na všetkých 40 
otázok odovzdajte v Devexe do 
5.1.1994 alebo poštou Devínsky 
Expres. Kalištná 9, 841 67 Bra
t islava. Z tých, ktorí zodpovedia 
na všetky otázky, alebo väčšmu 
vyžrebujeme troch výhercov. 
Ich mená uverejníme v prvom 
čís l e budúceho roka. 

** VIANOČNÉ KUPÓNY *** VIANOČNÉ KUPÓNY *** VIANOČNÉ KUPÓNY *** 
· Aj tento rok môžete získaf zaujímavé ceny v hodnote 300, 200, 100 Sk pri nákupe 
tovaru v obchode DEVEX. Ak Váš nákup presiahne sumu ·40 - Sk, získate kupón. Ku
póny vylosujeme v posledný predajný deň decembra 1993. Čísla vyhrávajúcich kupó
nov zverejníme v prvom čísle r. 1994. 

A 

Dl Český sochár. so., qkratkou 
mena - cicavec z pralesa -
český politik P9 l. svetovej 
v~ne. E/ 'Stvrtá časf 
tajničky tretia časf 

Vodoroyne: A/ Koniec tajničky. F/ Chumáč 
tajničky. - BI Kolok po stebiel - mäkká spoluhláska -
česky : lodný manéver. - C/. .. ,.· drevnatá rastlina . - GI Užif 
Zdvih nohy pri tanci - postoj po česky . kurivo 
pri skrčení nôh - kosatec. -

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 

chlapčenské meno. H/ 
Kazašská rieka - talianska 
menová jednotka - obec v 
okrese Čadca. - 1/ Inakšie po 
latinsky - babylonská bohyňa 
zeme - začiatok tajničky -
J/ Srdcová predsieň - letci. -
K/ Cudzie mužské meno -
kožu šnícky závod - bylina s 
drobnými žltými kvetmi. - Ll 
Druhá časf tajničky. -

z.n:ili:: 1/ Povrch tenisových 
ihrisk. - 2/ Starorímsky boh 
lásky - pii!ta časf tajničky. 

l 

3/ Casf strechy - • 
- Nó. a nesie ho pes. 

B • - Pani doktora. nech robím 
čo robím. nemôžem sa od- c 
naučiť fajčiť. 
- A skúsil i ste už. žuvač - D 
ku? 
- Skúsil. ale potvora jedna E 
- nechce horieť! 

• F 
žena opilca si zaumienila. 
že na Si1vestra to s man- G želom skúsi podobrotky. 
Keď prišiel domov poriad- H ne naliaty. vlúdne ho priví-
tala: l - Poď miláčik. niečo spap-
káš a potom si pekne [ah -

J ne š. 
- Máš pravdu. Bolo by 

K nezmyselné teraz ísf do-
mov k tej mojej fúrii. 

l 
Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma>: 

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využite možnosť faxovať: 775 275 

l',· 

l 

PSČ 

podpis <pečiatka) predplatitera 

zosilňovaf po česky. - 4/ 
Rýpaním poruš . - hôrny 
kurovitý vták. 5/ 
Dievčenské meno - klus -
mesto v Rumunsku. 6/ 
Starý otec - pozýval - paža. 
- 7 l Prvá časf zložených ., 

· slov s významom vrcholný ..: 
mútim - vazal. - 8/ Vlnovitá 
látka - hermafrodit - česká 
predložka !4. pádl. 9/ 
Vrkoč po česky - šfava po 
česky - väčšmi . - 10/ Druhí -
vlastnilo - drobí. drví. - 11/ 
Údaj mena a bydliska na 
dopise - patriaca rasoví. - 12/ 
Medzinárodná rozhlasová a 
televízna organizácia - žena. 
ktorá sa chce páčif mužom. -
13/ Zimné vozidlo 
existovali. - 14/ Vzťahujúce 
sa na lýru. ·'" 

V krížovke sú dodržané 
všetky dlžne. 

Pomôcky: H/ Keles. - 5/ 
Seini.-

Uzávierka materiálov do 
dnešného čísla bola 

2.12.1993. 
Uzávierka do 1. 

novoročného čísla bude 
6.1.1994. najbližšie číslo 
vyjde 14. januára 1994. 

d 
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