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spŕavodajca 
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p r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

14.1.1994 Ročník: IV. Číslo: 1. Cena: 2,50 Sk 

~ .•. a teraz m6i iancu l V ft,~ j, 
~ Volkswagen Bratislava " · VYLOSOVANIE 

Váioní 
čitatelia 
Mnohí začínajú. rok čo 
rok. predsavzatiami. Zvy
čajne vydržia ... zopár 
týždňov. Sú mnohí. čo 

~ predsavzatia nepotrebujú. 
A čudujú sa tým, ktorí 
potrebujú presviedčaf sa 
o svojich slabostiach. Je 
to zvyk, móda, alebo ... 

Predsavzatia obyčajne 
znamenajú páchanie nási
lia na sebe samom s di 
váckou kulisou okolia. 

Od zajtra nefajČím! Od 
prvého prestanem pif. 
Od... prestanem kradnúf, 
ohováraf ... porušovaf pri 
kázania. predpisy, nor
my ... 

Zriedka sa vyskytne dob
re mienené. Od zajtra ... 
budem zdravo žif. budem 
sa venovaf záhradke ... bu
dem sa venovaf čomusi 
užitočnému. Aj pre seba. 

Tento rok. na prahu ktoré
ho stojíme. dáva mimoriad
nu príležitost v oblasti na
jvdačnejšej. 

Rok. venovaný rodine, na 
jednej strane upozorňuje 
na problém. ktorý sa stá
va vypuklým. 

Ak nie sme spokojní so 
spoločnosfou. chybu hľa
dajme v základoch. 

Ak nepomohla prirodzená 
inteligencia. možno pomô
žu predsavzatia. 

Ak vydržíme viac. dlhšie. 
ako pri tých predchádza
júcich. 

Váš vydavateľ 

• Proti tuberkulóze v DNY str.6 

• O líniovom centre str.2 

Skutočne od srdca k 
srdciam detí vojnou 
postihnutého Chorvát
ska možno nazvaf prís
tup niekorkych rodín v 
Devínskej Novej Vsi. V 
čase vianočnom od 
22.12.1993 do 3.1.1994 
jedenásf rodín - rodiny 
Dedinská, Janočková, 
Hajduová, Honeková, 
Márie Hučalovej, Danky 
Chovanovej, Mira Encin
gera, Janky Turanskej, 
lubice Súkeníkovej a 
Zuzany Encingerovej 
pritúlilo 13 detí z 
Chorvátska. 

Rozhodnutím starostu 
bolo uvoľnených 1500 

Takáto 
snehová 
nádielka 
zostane 

minulého roku 
spomienkou? 

Sk pre každé diefa na 
ošatenie. 

Chorvátsky spolok v 
ONV prispel sponzorsky 
balíčkami cukroviniek a 
ovocia pre všetkych 39 
detí v autobuse. z kto
rého 13 zostalo -v ONV. 

Akciu · organizovali 
Miestny odbor Matice 
slovenskej a Miestne 
odbory Červeného krí
ža. 

Riport . z pera lubice 
Gallovej prinesieme v 
budúcom čísle . 
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vianočných kupónov DE
VEXu 

Voľný výber tovaru v hod
note 100,- Sk - 111. cena 
získava majiteľ kupónu č . 
1031 

' Voľný výber tovaru v hod 
note 200,- Sk - ll. cena 
získava majiteľ kupónu č. 
1285 

Voľný výber tovaru v hod 
note 300,- Sk - l. cena 
získava majiteľ kupónu č . 
974 

Výhercom blahoželáme. 
cer:tY si môžu vyzdvihnúf v 
obchode DEVEX, Novoves 
ká 14 (z dvora> po-pia: 
8.00-10.00, 14.00-18.00, 
so: 8.00- 11.00 

VYLOSOVANIE 
PREDPLATITElOV DEVE
Xu 

V roku 1994 budú bezplat
ne dostávaf DEVínsky EX
pres títo predplatitelia, vy 
losovaní 2 .1.1994 

J. Schrek - Slovinec 54 
M. Lišková - J. Smreka 2 
P. žurek - Eisnerova 40 

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVA VES 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vás srdečne pozýva na 
stretnutie l. výročia 
samostatnej Slovenskej 
republiky, ktoré sa usku
toční vo veľkej sále !stra
centra dňa 

15. januára 1994 

o 14.30 hodine , v De
vínskej Novej Vsi. 

Stretnutie spestri~ vystú
penia detí MS a ZS. 

výbor MO MS 
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Miestna rada v závere 
roka 1993 na svojom za
sadnutí 

• doporučila odpredaj po-
zemku p.č. 442/1, 2, 3 p. 
Kolárovi s manželkou 

• schválila prenájom po-
zemku na ul. M. Marečka 
pre umiestnenie stánkov 
na predaj langošov a dru
hý na predaj novín a ta
bakových výrobkov 

• uloiila predsedníčke or-
ganizačno-správnej komi
sie predložiť januárovému 
zasadnutiu MZ návrh le
gislatívnych noriem týka
júcich sa kompetencií 
Mestskej časti DNV vo 
veciach ochrany spotrebi 
te rov 

• zaujala stanovisko k ve-
rejnému hlasovaniu obča
nov mestskej časti Záhor
ská Bystrica k zmene ka
tastrálnych hraníc. Mies 
tna rada DNV doporučila 
starostovi získať podkla 
dy, ktoré slúžili k predme 
tu hlasovania a pripraviť 
vlastné podklady k ich 
vzájomnému porovnaniu 
za celý kataster 

• doporučila starostovi MČ 
DNV zvážiť možnosti us
poriadania katastrálnych 
hraníc Mč DNV a Záhor
skej Bystrice na novú 
spoločnú prirodzenú hrani
cu, ktorou je diafnica Bra
tislava - Brno 

• uložila prednostovi mies-
tneho úradu DNV požiadať 
vysielanie pre Bratislavu 
Slovenského rozhlasu a 
predložiť Vnútornú sklad
bu rozpočtu rozhlasu. Dô
vodom je žiadosť o pos 
kytnutie príspevku 

• doporučila stafostovi MČ 
DNV. vzhľadom na kritický 
stav s umiestňovaním ško
lopovinných detí v DNV. 
obrátiť sa na ministra 
školstva SR s návrhom na 
riešenie tejto mimoriadnej 
situácie. výstavbou novej 
základnej školy na Char 
kovskej ulici 

• uvoľnila 10 tis. Sk z fon-
du mládeže pre Záujmovú 
umeleckú školu na zakú
penie magnetofónu 

• uvoľnila 10 714 Sk firme 
Medifera - Homeo 

• schválila štúdijný pobyt 
starostu MČ DNV v USA 

vm 
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g:~ toto museli dostaf 

poslanci poriadny úplatok!" 
aj takéto vety zazneli asi 
pred pol rokom v hlúčiku 
rozhorčených ľudí nad zák
ladmi Všeobecnej úverovej 
banky na sídlisku Podhorské. 

plochy zhruba na polovicu. 

Všetky štyri objekty budú 
jednopodlainé. Pre ich zá
sobovanie bude vybudova
ná jednosmerná komuniká
cia s dopravným napojením 

LínÍové centrum 
obchodov a služjeb 

Keď som sa priznal k tomu . 
že aj ja som poslanec, spus
tila sa na mňa spŕška kritiky. 
Opakovali sa hlavne dve ve
ci: 

"Kde sa majú naše deti hraf. 
keď im všetky vorné plochy 
zastaviame? 

Ako mohli o tejto stavbe 
poslanci rozhodnúf bez toho, 
aby sa spýtali na názor 
obyvatefov?" 

Banka onedlho začne slúžif 
svojmu účelu. Do prvých jar
ných dní bude dokončené aj . 
detské ihrisko za budovou. 
Stavbári sa posunuli o kus 
ďalej a vlna pobúrenia sa 
zdvihla znovu. 

"Toto tu nebolo ani za komu
nistov! Kto to povolil? Prečo 
sa nás nik na nič nepýtal?" 
rozhorčene sa na mňa obrá
til sused, keď nám pod ok
nami začali rýpaf základy 
novej stavby. Začína tu vy
rastaf líniové centrum ob
chodu a služieb. Budú ho 
tvorif štyri obdfžnikové ob
jekty s kratšou stranou 8.56 
m a dlhšími stranami od 30 
m do 45 m. Tri budú umies
tnené pozdfž Eisnerovej uli
ce medzi blokmi J. Smreka 1. 
J. Smreka 5 a J. Smreka 9 a 
Eisnerovou ulicou. Štvrtý sa 
už začal stavať. Vyrastá 
medzi blokmi J. Smreka 5 a 
J. Smreka 9. Práve na mies
te. kde sa ešte donedávna 
preháňali deti s futbalovou 
loptou. Toto bol dôvod, pre
čo sa niektorí poslanci z 
Podhorského postavili proti 
tomuto objektu. Nakoniec sa 
nepodarilo dosiahnuf jeho 
vypustenie. alebo aspoň po
sunutie smerom k Eisnerovej 
ulici. ale iba zmenšenie jeho 
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na ulice J. Smreka a š. Krá
lika. Výstavbu troch objek
tov financujú súkromní 
podnikatelia. Chcú v nich ot
voriť napríklad obchod s 
obuvou, železiarstvo a 
drobný tovar, zeleninu -
ovocie, kancelárske pot-

reby, butik, kvety, rybu, 
zmrzlinu, značkovú pre
dajňu Palmy. štvrtý objekt 
financuje miestna časf a po
núkne v ňom priestory do 
prenájmu pre obchody alebo 
služby, ktoré tu ešte chýba
jú. 

Je vôbec líniové centrum 
potrebné? Podra môjho ná 
zoru áno. Predajní a objek 
tov služieb je na sídlisku 
stále málo. Miniatúrne pre 
dajničky v prízemí obytných 
domov situáciu úplne nevy
riešia a dočasné búdy by sa 
mali v priebehu tohto roku 
odstránif. Okrem toho tri z 
objektov odclonia vnútroblo
kový priestor na ulici J. 
Smreka od rušnej Eisnerovej 
ulice. Výstavba potrvá iba 
pol roka a ui od júla 1994 
by mali objekty slúžiť svojmu 
účelu. 

A prečo sa pred začiatkom 
výstavby nik nepýtal na ná 

zor občanov? Nie je to cel
kom pravda. Ešte v ro
ku 1992 bolo kvôli tejto výs
tavbe zvolané verejné zhro
maždenie občanov. Ale tak 
isto ako na ostatné zhro
maždenia, aj na toto prišlo 
viac poslancov ako občanov. 
Na pravidelné "poslanecké 
dni", ktoré sa uskutočňovali 
raz týždenne na radnici pred 
rokom. občania tak isto ne
našli cestu až boli po desia
tich týždňoch zrušené. 

Vzájomná komunikácia 
nechýba iba občanom. ale aj 
nám poslancom. Preto v ok
tóbri a decembri minulého 
roku skupina poslancov us
kutočnila na vlastnú päsť 
novú iniciatívu. Každá do
mácnosť v DNV dostala do 

poštovej schránky "Infor
mácie z radnice", ktoré 
obsahovali . najzaujímaveJSie 
body rokovania miestneho 
zastupiterstva. Keďže inicia
tíva sa stretla so záujmom 
občanov. budú informácie 
vychádzať pravidelne. Bez
platne ich budeme zasielaf 
každému, kto o to požiada. 
Žiadnemu z odberateľov "In
formácií z radnice" sa po
tom nemôže stat. že by ho 
prekvapila nejaká nová akti
vita radnice, o ktorej by sa 
vopred nedozvedel. Na dru
hej strane vydavatelia dos
tali od občanov veľké 
množstvo podnetov, ktoré 
sú veľmi cenné pri ich ďal
šom rozhodovaní. Niektoré z 
nich už aj využili a tešia sa 
na ďalšie. 

Ing. Ján Žatko 

poslanec Miestneho zastupi 
tefstva Mč DNV 

Mimoriadne slávnostné zasadnutie 
·estneho zastupiteľstva mes!sk_eJ 

ml s ti ONV 21.12.1993 bol() _pn lezl
fgs!ou zhodnotil tro]ročnu c1nnosl 
miestneho zastupiteľstva a ocen1f 
občanov za prínos pre ~OZVOJ a 
re rezentáciu mestskeJ c.ast1 za 
úľasti poslancov. ocene:wch ob
čanov. podnikateľov. hosti. 

lng.arch. Peter STEC CSc 

Mestské zastupiteľstvo 

prenieslo 

na mestské časti úlohy vy
plývajúce z ustanovenia pa
ragrafu 7 zákona č. 
27 4/1993 Zb. o vymedzení 
pôsobnosti orgánov vo ve
ciach ochrany spotrebiteľa s 
tým, že: 

1. mestské časti 

vykonávajú na trhoviskách a 
trhových miestach dozor nad 
dodržiavaním povinností usta
novených v zákone č. 
634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa. vydávajú trhové 
poriadky, v ktorých ustanovia 
zákaz predaja nekvalitného 
tovaru, t.j. takého. ktorý nemá 
predpísanú alebo schválenú 
akosť, pokia[ je záväzne us
tanovená alebo pokiaľ vyplý
va z ustanovenia ČSN (čes
ko-slovenské normy) v zmys
le paragrafu 3 zákona č. 
142/1991 Zb. o česko-sloven
ských technických normách. 
ako aj ustanovia zákaz pre
daja tovaru. pri ktorom sa 
nepreukáže spôsob jeho na
dobudnutia alebo jeho pôvod; 

2. starostovia Msč hl. m. SR 
Bratislavy 

ukladajú podľa paragrafu 24 
ods. 1. 3 až 7 zákona č. 
6~4/~992 Zb. pokuty za po
r~seme povinností ustanove
nych týmto zákonom až do 
Výšky 500 000 Sk. prípad
~~ 1 ooo 000,- Sk predáva
lUcernu. výrobcovi a dodáva
teľovi na trhoviskách a trho-

JuDr Miloslav ŠIMKOVIČ 

vých miestach. ako aj týmto 
fyzickým a právnickým oso
bám. pokiaľ na predávanie, 
výrobu a dodávanie nemajú 
príslušné oprávnenie. výnos 
uložených pokút je príjmom 
rozpočtu príslušnej mestskej 
časti. 

Mestské zastupiteľstvo 

schválilo 

zásady postupu hlavného 
mesta a mestských častí pri 
prevode bytov a nebytových 
priestorov z vlastníctva hlav
ného mesta SR Bratislavy do 
vlastníctva iných osôb; 

uloiilo 

MUDr. Stanislavovi Janotovi. 
CSc .. námestníkovi primátora 

pripraviť návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavné
ho mesta SR Bratislavy o 
postupe hlavného mesta a 
mestských častí pri prevode 
vlastníctva bytov. nebytových 
priestorov a bytových domov; 

v termíne 17.2.1994 

žiada 

Mestské časti hl. m. SR Bra
tislavy a 

Petra Kresánka. primátora hl. 
m. SR Bratislavy, 

aby v období do prijatia 
Všeobecne záväzného naria
denia hlavného mesta SR 
Bratislavy "O postupe hlavné
ho mesta a mestských častí 
pri prevode vlastníctva bytov, 
nebytových priestorov a by
tových domov" postupovali 
podľa týchto zásad. 
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Ing. Richard Ružovič, Jozef Krajčír, 
Guotáv Boocdn, štofan Bcocdn n 
PhDr. Jozef Klačka 

za rozvoj v umeleckej tvorivosti 
boli ocenení: Ing. Alexej Zlocha. 
Ing. Milan Rusko a Nikoleta 
Krajčírová 

za rozvoj miestnej samosprávy 
boli ocenení: Ing. Marian Lacko. 
JuDr. Miloslav Šimkovič za 
územný rozvoj a architektúru Ing. 
arch. Peter Stec CSc za Literárnu 
tvorbu Rudolf Sloboda a Peter 
Pišlánek 

Rudolf SLOBODA V programe vystúpili žiaci Zš 

Zaujímalo by ma. koľko dostali sociálne slabé deti a rodiny od 
našej mestskej časti. príspevok na Vianoce. 
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Po búrlivých silvestrovských a posilvestrovských oslavách 
zostali po uliciach i zeleni hromady fliaš. odpadkov. obalov z 
"pirátov" a všeličoho možného. Doupratujú to aktéri. alebo to 
zostane na Denovu? 

O chránenej krajinnej oblasti Devínska Kobyla už vari každý 
občan má aké také poznatky. Aj na stránkach Devínskeho Ex
presu jej venujete dostatočnú pozornosf. Pri prechádzkach v 
týchto priestoroch však človek nadobúda dojem. že "re?i sa 
hovoria. chlieb sa je ... " a k zmenám k lepšiemu nedochadza. 
Akoby naše chránené oblasti nemali majiteľa. alebo chýbala. 
okrem "rečí", starostlivosť. Likvidovať to množstvo odpadkov 
po tiežturistoch by nemal byť neriešiteľný problém. A preven
cia ... 

Aj v alúviu rieky Moravy je situácia rovnaká. Vari by pomohli 
hliadky na každých desiatich metroch. Videl som aj výrastkov 
lákať labute chlebom a jedlom a potom ich napádanie palicami. 
Komentovať? 

rp 

Piatok 7.1.1994 

Po polnoci prestala tiecť na sídlisku Stred <ale vraj aj v starej 
časti DNV teplá i studená voda. Doplatili na to najmä tí, čo 
vstávali skoro do práce. Po ôsmej hodine sa objavila cisterna 
s pitnou vodou na Novoveskej, pn~d desiato':! však voda už za
čala tiecť. Príčinu poruchy sa ztsttf nepodanlo. 

rn 



V kostole: 

Zdenko Hollý 
Magdaléna Rybárová 

Na Obú Bratislava IV: 

Robert Križan 
Darina Pelikánová 

Ivan Borka 
Karin Ďurčatová 

Peter Valček 
Ofga Garguláková 

Milovan Pokorný 
Eva Schmiedlová 

NAŠI 
JUBILANTI 

75 - ročná: 
Alžbeta Vrabčelc:ová 

80-roční: 
Štefan Beseda 

Anna Pulpitlová 
František K~stolanský 
BLAHOZELAME 

Odišli z našich 
radov: 

Jozefína Hupková 
Karol Stranovský 
František Kovarík 

V klube 
dvchvdcvv 

oslávili životné jubileá 

Viktória KRA.JČÍROVÁ 
Antónia KAROVIČOVÁ 

Viera KUBOVÁ 
Jitka MllOŠOVIČOVÁ 

V minulom roku vzácne 
jubileum 
80 rokov 

dožila naša občianka 
Mária EBRINGEROVÁ 

Všetkým jubilantom srdečne 
blahoželáme 

f1J 8 22 &J flJ G!1@ D ŕJ 
Na radnici v Devínskej 
Novej Vsi nezabudli v čase 
Vianočnom ani na 
osamelých dôchodcov ani 
na dôchodcov. ktorí sa 
dožili okrúhlich životných 
jubileí 75, 80, 85, 90 
rokov a všetkých nad 90 
rokov. Pripravili pre nich 
vianočné posedenie na 
radnici s občerstvením. 
malou pozornosťou a 
milým programom. ktorý 
pripravili žiaci základných 
škôl. 

am 

l T UM., 
cen-trum pre vo(ný čas. ls-trijská Z-6 

ponúka 
14.1. - Vernisáž výstavy Alojza DRAHOŠA 17.00 

Drobná plastika 
15.1. - Matica slovenská - Stretnutie pri príležitosti l. 

výročia samostatnosti Slovenska 14.30 
16.1. - DISKOTÉKA PRE MLÁDEŽ 16.00-21.00 
22.1. - RYBÁRSKY PLES 19.00 
23.1. - Detské divadelné predstavenie 16.30 

ŠAŠO- JAŠO 
29.1. - Country ples 19.00 
30.1. - DISKOTEKA pre deti a mládež 15.00-17.00 

17.30-21.30 

V dňoch 14.-16. januára 1994 
hudobno-spevácky súbor Ro
sica hosťuje v Berline. 

Na základe dohovorov medzi 
chorvátskou ambasádou v 
Berlíne a na Slovensku. v spo
lupráci s Chorvátskym kultúr
nym zväzom na Slovensku 
vystúpia so svojím programom 
pre krajanov žijúcich v Berlíne. 

Ciefom zájazdu je nadviazať 
kultúrne vzfahy s Chorvátmi 
žijúcimi v Nemecku a ukázaf 
možnosti zachovávania kultúr
nych tradícií. 

Je to jeden z príkladov chá
pania spolužitia pre mnohých, 
najmä v súčasnej rozbúrenej 
Európe. 
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Máte záujem šírif kultúrne dedičstvo Slovákov? 
Pozývame Vás do miestneho odboru Matice Slovenskej 

PRIHLÁŠKA 

za člena miestneho odboru Matice slovenskej 
Prihlasujem sa za člena Miestneho odboru Matice slovenskej 
v: ulica: PSČ: _______ _ 
okres <obec. mesto> __________ _ 
Priezvisko, meno 
Dátum narodenia: ________________ _ 
Rodné 

Bydlisko-
trvalé: ____________________ _ 
prechodné: __________________ _ 

Bol som členom v rokoch: _________ _ 
Vlastnoručný podpis:. _______________ _ 
Vyp a zástupca MO 
Prijatý(á) za člena MO MS dňa: 
Podpis predsedu a pečiatka MO MS ________ _ 

Môžete odovzdať 15.1.94 o 14.30 v lstracentre 
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Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 
14.1. - Radovan, 15.1. -
Dobroslav, _ 16.1. 
Kristína, 17.1. - Nataša, 
18.1. - Bohdana, 19.1. -
Drahomíra, 20.1. 
Dalibor, 21.1. - Vincent, 
22.1. - Zora, 23.1. - Miloš, 
24.1. - Timotej, 25.1. -
Gejza, 26.1. - Tamara, 
27.1. - Bohuš, 28.1. -
Alfonz 

Celovečerné 
predstavenia: 
štvrtok. sobota 19.45, 
nedeľa 17.15 a 19.45 
hod. 

15.-16.1. ALADIN USA 
MP čv 16,- 18,-

Rozprávka W. Disneyho 

20.1. DIABLOV 
ADVOKÁT USA MN čt 
20.- 22.-

Thriller o advokátke 

22. - 23.1. TINA USA 
MN st 18.- 20,-

Životný príbeh speváčky 
A. M. Bullock 

27.1. BRONZOVÉ TELA 
TAL MN čt 16.- 18,-

Erotické 
príbehy 

úsmevné 

Mládežnícke 
predstavenia: 
sobota 17.00 hod. 

15.1. ALADIN USA čv 16,-
18,-

22.1. MODRA OCEl USA 
ČV 18,- 20,-

Detské predstavenia: 
nedefa 15.15 hod. 

16.1. POKLAD INKOV 
BULH. 

23.1. PÁVIA PRINCEZNÁ 
čiN. 

čv - česká verzia. čt 
české titulky, st -
slovenské titulky 

Tel.: 775 104 

Možnosť 
pre m[ááež 

"CHARLIE d.g." je športovým 
klubom zameraným na súfaž
ný akrobatický Rock and Roll. 
Vznikol v r.o~u ~990 !'l od Zl:!-
čiatku svojej č1nnost1 pracuje 
na zš l. Bukovčana 3 .. SJ?ecia~ 
lizuje sa hlavne na jUmorsku 
kategóriu. 

Roky 1990 a 1991 boli rozbe
hové Formovala sa členská 
zákl~dňa a vytváralo sa jadro 
nového klubu. V roku 1992 
sme už zazna~enali aj nieko!
ko dobrých vysledkov. Na su
ťažiach doma i v zahraničí 
sme obsadili p~f p~v~ch, . tri 
druhé jedno tret1e. tn stvrte a 
ďalších deväf finálových 
umiestnení. Jeden pár sme 
mali aj v reprezentácii ČSFR 
na majstrovstvách sveta ju
niorov v Belgicku. V detskej 
kategórii sme mali najlepší pár 
v bývalej ČSFR. 

V roku 1993 sme získali štyri 
prvé, šesť druhých. dve tretie 
a ďalších sedem finálových 
umiestnení. Na majstrovstvách 
Slovenska náš najlepší pár 
Rasfo Bányász a Diana Ka
raftová, obaja zo sídliska v 
D.N. Vsi. obsadil štvrté miesto 
a na majstrovstvách Európy 
juniorov obsadil šestnáste 
miesto. V kategórii formácií 
obsadil náš klub. v zložení 
Adamová, Bányász, Dulan
ský, Faltusová, Karaffová, 
Kohn, Kordoš, Romanovia, 
Straussová, Valaský, na ME 
deviate miesto. V detskej ka
tegórii bol pár Peter Valaský 
- Andrea Romanovia, tiež zo 
sídliska v D. N. Vsi, opäť na
jlepším párom v detskej kate
górii na Slovensku. 

Hokejbal 

Vystupovali sme aj na dobro
činných akciách: v Rakúsku. 
pre detskú nemocnicu v Al-

v Devínskej Novej Vsi 

oznamuje svojím členom aj 
ostatným záujemcom o rekreač-
ný šport so zameraním pre 
dospelých na rytmickú. gy~- ... 
nastiku, aerobic,C?,d.ravotnu telesnlJ 
že môžu v tieto dni návštívif · 
telocvičňu 

na ZŠ Bukovčana 1 

Strecha: 

19.30- 20.15 h Zdravotná telesná výchova 

20.15 - 21.15 h Aerobic (dospeli) !dospelí! 

Bratislavská liga 

MUži - l. divízia. 11. kolo: 

ŠK SIBIRSKA "B" - YMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES "A" 5:011: 
<hostia sa nedostavili) 

9. kolo (dohrávka): 
Y2MCA- ŠK DEV. NOVÁ VES "A"- TJ ŠPORTBYT "B" 8:5 (1:1, 

:1, 5:3) 

MGou'ly DNV: 3 - Vrábel. 2 - Täräk, 1 - Dávid, Kollár. Tereň 
Zl - ll. divízia, 11. kolo: 

dYMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES "B" - RIVER 5:0k <hostia sa ne
ostavilil 
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bánsku. pre detské domovy a 
ústavy v Bratislave. Sms čas= 
tými hosťami na akciách čer
veného kríža: pre darcov krvi, 
starších alebo chorých spo
luobčanov. 

V televízii ste nás mohli vidieť 
v reláciách luventaexpres. 
Cŕn-cŕn... Na Silvestra to bol 
hudobný muzikál Handrigula. 
kde naši členovia nielen tan
covali a hrali, ale ich hlasy ste 
mohli počuť aj v pesničkách. 

Na jeseň sme organizovali 
kurz Rock and Rollu v priesto
roch lstracentra. Boli sme 
však prekvapení malým záuj
mom oproti minulým rokom. 

Bez pomoci sponzorov by na
ša činnosť nebola taká úspeš
ná. Z lokality D. N. Vsi naše 
veľké podakovanie za fina
nčnú pomoc patrí fy Vol
kswagen a Motorsportu so 
záchranným systémom Slova
kia Alfa. Bez ochoty zo strany 
ZŠ 1/Sukovčana 3 na čele s 
pánom riaditefom Bartovičom 
a školníkom pánom Príkaz-

ským by sme však boli úplne 
stratení. 

Na záver naša výzva. K pia
tim dievčatám. ktoré sú 
schopné sa okamžite zapojiť 
do súťaží, hľadáme partne
rov z obvodu Bratislava 4, na
jradšej však z D. N. Vsi. s ro
kom narodenia 1982 ai 
1985. Majú jedinečnú mož
nosť sa okamžite zaradiť do 
kolektívu s nemalými úspech
mi. Rock and Roll je športom. 
ktorý rozvíja silu. kondíciu. od
vahu. pohybový rozsah. ale aj 
eleganciu a morálno-vôľové 
vlastnosti. Hlásiť sa môžete 
priamo v telocvični ZŠ Bu
kovčana 3 v utorok, štvrtok 
alebo piatok v čase od 
11.00 do 19.00 hod. 

Laco Ruppeldt 
vedúci CHARLIE d.g. 

CHARLIE dance group 
P.O. Box 82 
840 02 Bratislava 42 

tel. 07172 38 30, 722 744 
fax 071722 342 

Pohár_ Večerník.? - 2.kolo: ~ • 
HBC SK KRASNANY - YMCA - SK DEV. NOVA VES "B" 13:0 
(4:0, 5:0, 4:0) 
oznam: 
V dňoch 15. - 16.1.1994 v čase denne od 9.00 hod. do 16.00 hod. 
na Kalištnej ul. (sídlisko STRED - DNY) usporiada hokejbalový 
oddiel YMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES 3. ročník hokejbalového tur 
naja registrovaných i neregistrovaných hráčok :·PRESTIGE'94 -
DEV. NOVA VES" za účasti družstiev: YMCA - SK DNY "A", "B", 
dorast YMCA - ŠK DNY. FK DNV. GABA DNV. DP-AUTOBUSY a 
UNIMEX BRATISLAVA. ČUŇOVO A HC 500 BYTY. Srdečne po 
zývame všetkých priaznivcov hokejbalu na určite zaujímavé a 
kvalitné stretnutia v bojoch o najlepší hokejbalový kolektív zim 
ného turnaja PRESTIGE '94 v Devínskej Novej Vsi. Bližšie infor 
mácie na tel. 775 361. 

Stolný tenis 
8. kolo: 

TTC DNV "A" -POZEMNÉ STAVBY 
3:10 
SOKOL KOLIBA ·s· - TTC DNY "B" 
4:10 

9. kolo: 
ŠKST "E" - TTC DNY "A" 10:7 
TTC DNY "B" - ŠKPP ·s· 10:10 

10. kolo: 
SVÄTÝ JUR "A" - TTC DNY "B" 
10:2 
TTC DNY "A" - TRNÁVKA "C" 10:4 

l. trieda 
8. kolo: 
TTC DNV "C" - PRIEMSTAV 3:10 
SVÄTÝ JUR ·s· - TTC DNY "D" 
10:0 

9. kolo: 
INTEGRA - TTC DNY "C" 8:10 
TTC DNY "D" - ŠKST "F" 0:10 

10. kolo: _ 
TTC DNV "C" - LAMAC 4:10 
ŠKPP ·c· - TTC DNY "D" 10:2 

OTO PROKOP 
predseda YMCA - ŠK DNY 

Majstrovstvá kraja 
Tabuľka l. triedy 
1. Priemstav 8 8 O O 80:31 24 
2. Sv. Jur B 8 7 1 O 79:39 23 
3. Poz. stavbyB 8 7 O 1 75:35 22 
4. Lamač 8 7 O 1 71:40 22 
5_ Sporiteľňa D 8 5 2 1 7 4:37 20 
6. Spoje D 8 5 O 3 58:50 18 
7. štadión 8 3 2 3 67:62 16 
8. Integra 8 2 2 4 57:67 14 
9. Banka 8 2 O 6 52:68 12 
10. D.N. Ves C 8 1 2 5 43:70 12 
11. Sporiteľňa F 8 1 1 6 48:76 11 
12. Stavoindustria 8 1 1 6 41:70 11 
13. ŠKP C 8 1 1 6 41:73 11 
14. D.N. Ves D 9 O O 8 12:80 8 

Tabuľka majstrovstiev kraja 

1. Sporiteľňa E 
2. $poje B 
3. SKPA 
4. D.N. Ves B 
5. Sv. Jur A 
6. Poz. stavbyA 
7. Trnávka B 
8. Koliba S 
9. SpojeC 
10. D.N. Ves A 
11. Trnávka C 
12. ŠKPB 

8 7 1 o 79:29 23 
8 7 01 78:31 22 
8 5 2 1 76:42 20 
8 51 2 62:47 19 
8 5 03 68:40 18 
8 4 1 3 62:44 17 
8 3 2 3 58:61 16 
8 4 04 52:56 16 
8 2 o 6 37:61 12 
8 1 1 6 32:7 4 11 
8 1 07 25:74 10 
8 o 08 10:80 8 

G.F 



Proti tuberkulóze 
V zmysle rozhodnutia 

Obvodného úradu Bratislava 
IV, štátneho obvodného lekára 
č. Ob 1 - 1970/93 zo dňa 
27.7.1993 sú obyvatelia ONV 
povinní podrobiť sa mimo
riadnemu RTG, ktoré vykoná 
poliklinické odd. TBC a 
pľúcnych chorôb. 

Z dôvodu zvýšeného 

výskytu TBC v mestskej časti 
ONV a nebezpečenstva 
šírenia nákazy je nutné, v 
zmysle zákona č.20/66 Zb. o 
starostlivosti o zdravie rudu a 
vyhlášky č.103/84 Zb. o 
opatreniach proti prenosným 
chorobám, aby ste sa 
uvedeného vyšetrenia zú
častnili. 

Čo všetko škodí 
Ako si pomôcť ? 
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Predvolanie sa týka všetkých 
obyvatefov starčích 18 rokov. 
ktorí neboli posledný polrok 
na RTG vyšetrení. 

Do Devínskej Novej Vsi príde 
pojazdný autobus, v ktorom 
sa bude vykonávať RTG 
štítkÓvanie 

od 11. januára 1994. 

Oznámenie o povinnom 
štítkovaní bude zverejnené vo 

Na Silvestra 

Pred desiatou hodinou 
prichádzame k !stra
centru, hradáme zhro
maždených na výstup 
na Kobylu. Nikde ni
koho. Je po tradícii, 
príliš šmykfavo, alebo 
sme prišli neskoro 
prišli. 

Z kostola sa trúsia 
fudia v skupinkách. 
Asi bola svadba. Iste, 
veď aj okolo lstracen
tra vládne zvláštny 
ruch, vo svadobke 
pripravujú, prichádzajú 
muzikanti ... 

Popoludní je ticho, 
ako pred búrkou. Veď 
na terase ulice M. 
Marečka v stánku s 
pyrotechnikou bol 
stále rad. 
Až po zotmení sa 
ozývajú prvé náznaky. 
Výbuch "radosti" či 
neviazanosti začína 

až niekofko sekúnd 
po polnoci. Trvá tak
mer hodinu a ešte 
nad ránom niekofko 
nedozretých dáva na 
javo, že oni sa lúčia 
so starým rokom na
hlas. Asi majú dôvod. 
V Krasňanoch trval 
hurhaj päf minút. Im 
stačil. 

vývesných skrinkách, na 
vchodových dverách 
panelových domov a bude 
tiež doručené do jednotlivých 
poštových schránok, 

V prípade, že občan sa 
svojvofne nezúčastní povin
ného štítkovania bude mu 
uložená pokuta do výšky od 
1000.- Sk opakovane až do 
20 000.-Sk. 

Na Nový rok 

výrastkovia zbierajú 
nevybuchnuté racho
tidlá, dvaja dokonca 
do igelitky ukladajú 
prázdne traše. Z okna 
to vyzerá akoby robili 
poriadok. 

Veriaci kráčajú na 
prvú pobožnosť tohto 
roka. Napriek výdat
nému dažďu ulice sú 
plné. Dospávajú iba 
"vytrvalci". 

Ešte predpoludn-ím sa 
navštevujú susedia, 
potriasajú pravicu, 
štrngajú prípitky, vy
slovujú želania. Pokri 
tizujú televízny silves 
trovský program ako 
jeden z najslabších. 
Pamätníkom ulahodí 
Repete a spomienky 
na Menšíka, či Rohá
čove programy. Prota 
gonista programu čo 
dokáže ulica schopnej 
partnerke skôr zava 
dzia, odkedy relácia 
vôbec beží, ostatná 
ponuka večera tiež 
stojí za ... 

Kde sú tie večery, 
keď sa schádzala ro
dina, priatelia, kama 
ráti, bez televízneho 
programu. Ako kde. Aj 
dnes sa nájdu ucho
vávatelia tradícií. Tí 
nefrflú. 

pk 

ARKOVANIE 
P za tri týždne od 15.12.1993 d? 
~~~994 zistili hlia,dky mestsk~J poh-:-
: · 64 nesprávnych parkovan1 naJma 

~~kladných vozidiel. buď na mies
tach so zákazom pa~~ovan1a. a!ebo 
na trávnikoch. Svedcl to _o nl_z_keJ 
morálke vodičov. alebo malo ucln
ných opatreniach. 

zNECISfOVANIE . 
Ani v tejto oblasti r:emožn~ hovonl 
0 prudkých nápra~ach. Travn1k na 
Vápencovej znec!slovali . odp<'J:
dom 19.12.1993. O ?va _dni neskor 
objavila hliadka no_v_u skladk~. odpa
dov na ul. J. Jonasa, o ďals1~ dva 
dni vrak a sk.lá?ku Pod L1povym. V 
ten istý deň. nes1l1 blokovou pokutou 
ničenie vereJneJ zelene na . ul. l. B~ 
kovčana. Do 5.1.1994 ZIStili 9 skla-

INZERTNÉ RUBRIKY 

( 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Voľné miesta <ponúka. 

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

predaj l 
07.- Rozličné 

Ó1- KÚPA 

o Kúpim detskú stoličku. Tel. 
779 538 

fo2 -PREDAJ •f-.] 
O Predám pánsku koženú 
bundu - škoricovú - úplne 
novú č. 47 za 3300,- Tel. 
777 150 

(;' 04 - SLUŽBY 

O Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 ~27, 220 oo~. 

O Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

O TV SERVIS BALÁŽ 
OPRAVA TELEVIZOROV 
POnúkame rozšírenie tele
víznych predvolieb o 8 alebo 
na 55 s diafkovým ovládaním. 
Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 

• Účtovníctvo - jednoduché. 
Podvojné. Tel. 779 083 

dok stavebného materiálu a päl vra· 
kov motorových vozidiel. 

PSY BEZ DOZORU 
Majitera psa. ktorého zverenec bol 
bez vodidla a náhubku. riešf-
li 23.12.1993. V dňoch 29. 
30.12.1993 riešili tri podobné prípady 
a dvoch psov odchytila privolaná 
asanačná služba. Rovnaký osud sti· 
hol ďalších troch psov 5.1.1994. Ak 
majiter nechce prísť o svojho priate· 
ra. nezostáva mu nič iné, iba dod
ržiaval všeobecne záväzné nariade-
nie. 

RUŠENIE NOÓNÉHO POKOJA 
Na zabezpečenie pokoja by bolo va
ri treba tofko policajtov... Na ul. M. 
Marečku už 16.12.1993 prichytila hlia
dka mládencov hádzajúcich pirátov. 
Oslavy záveru roka. ktoré zvyčajne 
trvali niekofko minút na prelome ro
kov. tentokrát trvali niekofko týž
dňov. Riešenia pohovormi sú zrejme 
málo účinné. Zväčša ide o podnapi
tých občanov (26.12.1993 na ul. M. 
Marečku. 1.1.1994 na ul. P. Horova). 
alebo mladistvých. 

msp 

( 05- BYTY 

O Vymením 4-izb. štátny byt 
s halou a telefónom za dva 
menšie byty. lokalita 
nerozhoduje. 

Tel. 77~ ~2~. 77~ 318 

( ŇEHNU0T6EtNOSTI1fr l 
o Predám vinohrad 7 árov v 
osobnom vlastníctve v ONV. 

Tel. 77~ 330 

o Predám 7 árový vinohrad -
záhradu v ONV. Tel. 776 0~0 

( 07 - ROZLIČNÉ iJ 
o Darujem psíka. 

Tel. 778 698 

o Hľadám spoľahlivú ženu na 
opateru 2-ročného chlapčeka 
- čím skôr. Adresa v Devexe. 

O Ponúkam do prenájmu 
garáž na ul. š. Králika na 1 
rok. Tel. 778 407 

DEVEX 
obchod ponúka 

- POHÁRE na stopke -
vínové, pivové, koňakové 

- tmavé a perleťové sklo 
- stolové kalendáre 1994 
- výrobky VITANY 
- drevené rámiky na obrázky 
- rysovacia súprava 230,-
- fotoalbumy 
- vizitkáre 
- maľované obrázky a 

reprodukcie 

- dámske čižmy 
- zdravotné šľapky 

pripravujeme 
- dámske. pánske, detské -

pyžamá 

ROWACO s.r.o. 

Kočänkova ul. č. 153 

'851 04 BRATISlAVA 

Telefón/Fax: 850 954 

rr!J@@@ ~~D'm@ ~D'® ~@® &;@@®ZZ~®©IT !k©lm~~®frlľil® 
fr~©©fi@D'®lľil®lk® ®~ll1l~@Wg 

~ · grafické návrhy 

~ sadzbu 

~ tlač vizitiek, oznámeni, 
hospodárskych tlači\/, 

nálepiek; knih, časopisov • 

~· knihárske spracovanie 

Inzercia: cenník: 1 znak = 0,10 Sk, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 strany = 989 Sk, 1/2 strany = 1970 .sk, 1 .stra.na = 3900 S~. . . 
Príplatky za uverejnenie na prvej strane + 100 %, za uverejnenie na inej ako 6-7 strane • 50 %. Zľavy: pn 5 a v1acnasobnom uvereJnem - 10 %, pn 
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 

7 
Tel.- fax: 775 275 



Od 29.10.1993 sme uverejni
li 40 otázok z bratislavských 
zaujímavostí. Dnes uverejňuje
me správne odpovede. Z 
tých. ktorí odoslali svoje od
povede do 10.1.1994 a mali 
najviac správnych, vyžrebuje
me troch a zaujímavé ceny. 

Odporede: 
1. Devínska Nová Ves. Podu
najské Biskupice, Vrakuňa, 

Záhorská Bystrica, Jarovce. 
Cuňovo 2. modlivka zelená 3. 
100 tisíc 4. 45 m 5. Karol Di-

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

vín 6. Škoda Garde 7. Devín
ska cesta 8. 1927 9. objavy v 
katódových lúčoch 10. Car
lton 11. 1964 12. bedra vyso
ká 13. okáň hruškový 14. 
strehúň škvrnitý 15. 1977 16. 
Brezalouspurch a Braslaves
purch 17. Jána Levoslava 
Bellu 18. sv. Martina 19. Ro
landova fontána 20. K MAR
KT (býv. Prior> 21. 514 m 22. 
Morava 23. Slovenského ná
rodného divadla 24. Rudolf 
Sloboda 25. Tatra 26. Vajno
rák 27. Lúčnica 28. 85 29. 
Univerzita Komenského 30. U 
dobrého pastiera 31. 1783 
32. 19 33. 16.8.1991 34. P. 
Horova 35. kultúrny dom 36. 
1966 37. Slovenskej televízie 
38. kostol františkánov 39. 
1958 40. parašutizme 

My vianočné tradície ~~~-udržujeme. Každé Vianoce si · 
chlapci koledujú o pár faciek a ~ J!1 
vždy ich dostanú. ~ ~ 

• Vodorovne: A/ Začiatok 
tajničky. - B/ Periodicky po 

Príde muž do drogérie a šepká: 
- Prosím si vazelínu. 
Predavačka na to nervózne. 
-Nahlas! 
- Nie na hlas, na hemeroidy, 
šepká zákazník. 

• 
- Ako sa ti páči môj kabát, 
ktorý som našla pod strom
čekom? 
- Prepáč, ale dnes ma velmi 
bolia zuby, a tak mi nie je do 
smiechu. 

A 

B 

c 
D 

E 

l 2 3 4 5 6 

l 
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znaCka na_DpletaJovej-UiiGi - Atf!tnJC.:A-;-t,;O~.-tU 

mám robiC Som aj unavená, klátim sa z boka na bok, 
občas ma vietor zhodí, občas kde koho stále vodím ľudí i 
vodičov za nos. Komunikácia nie je otvorená, ale ľudia i 
vozidlá veselo do nej chodia ( a čo iné majú robiO. A nik 
nedá príkaz aby ... 
Kedyže ma už odstránite a cestu oficiálne otvoríte? 

anglicky. - Cl Poháňajú -
ovisnutie - patriaci írovi. - 0/ 
Cez ústa (z lat.) - písomná 
značka tónu - kliešť po česky. 
- E/ Odstráň šupu - významný 
francúzsky spisovateľ so 

8 9 10 ll 12 13 14 

skratkou mena - pneumatika 
(slang.). - F/ šunka (z angl.) -
piata časf tajničky 

budapeštiansky futbalový klub. 
- GI Mesto v Angole - raniť po 
česky - ľaká po česky - H/ 
Bývalý futbalový reprezentant 
CSR - úspech - nevypúšťaj 
dym. - 1/ Neviem sa rozhodnúť 
- koncovka chorvátskych mien 
- ponechaj po česky. - J/ 
Osadníčka. K/ Koniec 
tajničky.~ 

• F 

G 

Zvisle: 1/ Vojenský povel. - 2/ 
Tretia časf tajničky. - 3/ 
Cistia vo vode - skúsený 
vojak. - 4/ Usušená tráva -

1--+---+--_ji--4---+--+---1--+--+---;1---I'L--f---t---t slnečné miesto na vŕšku . - 5/ 
Tretieho januára si so 

studeným obkladom na čele 
sadol k stolu a začal písaf: 

Drahá. odpusf mi. ale tak som 
sa opil. že som tri dni nemohol 
prísf k sebe, tobôž ešte k 
tebe ... 

Objednávací lístok 

H 

l 

J 

K 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Nemec - mesto v Turecku - 6/ 
Súostrovie v USA - výnos. 
nariadenie po rusky - šPZ 
okresu Most. - 7 l štvrtá časf 
tajničky - bájoslovná vodná 
víla. - 8/ ženské meno -
školáčik. - 9/ Rieka v Poľsku -
seter po česky - ŠPZ Plzeň -
sever. - 10/ Prezývka žida -
orientálne mužské meno 

Meno a priezvisko <firma>:---------------------------

mesto v USA (štát Oregon). -
11/ Nižší anglický šľachtický 

titul - liehový nápoj. - 12/ 
Bedra po latinsky - dcéra kráľa 
z Kolchidy. - 13/ Druhá časf 
tajničky. - 14/ Klepkám.-

Adresa:-'--------------------- PSC _______ _ 
Dátum: ________________________________ ___ 

Na konci roka vylosujeme troch predpatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

podpis !pečiatka) predplatitefa 

Pomôcky: 6/ Lion. - 7 l Und ina. 
- 12/ Loin.-

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využlte možnos( laxovat: 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: 103/80 - R. 
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e.- 7. týždeň 

~ ..• a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váieni 
čieaeelia 
Po hodoch .. . 

Tak akosi pokojne pôsobí 
atmosféra týchto dní na
vonok. Kalamita sa neko
nala. podnikatelia pripra
vujú daňové priznania, dô
chodcovia sa už ani nes
ťažujú, deti sú pripravené 
na polročné hodnotenie, 
lyžiari ešte neoprášili výs
troj... Dopravný podnik 
však chce zmenif pokojnú 
hladinu. Nestačí, že v ne
bytových priestoroch ko
munálnych domov · stúplo 
nájomné o trojnásobok. aj 
autobusov má chodif do 
Devínskej menej. 

Rozbieha sa snímkovanie 
RTG. prvé pokusy likvido
vaf TBC. Niekde som čítal. 
že treba jesf viac zeleni
ny, ovocia - zdravo žif. 
Ktosi sa ma pýtal, že za 
čo. Štítkovanie. lieky a lie
čenie sú vari lacnejšie. 

Zlodeji si trúfajú čoraz 
viac. Počet vykradnutí 
potravín na lstrijskej nes
tagnuje, bufet pri stanici 
nedosiahol počet vykrad
nutí ešte dvojciferné číslo. 
pribúda odpadkov na Ko
byle i v okolí rieky Mora
vy ... 

Ale inak je veselo. Sem
tam vybuchne ešte pirát. o 
zábavu sa starajú varne 
pobiehajúci psi. 

Nový rok začal tak, ako 
začal. Možno ďalšie dni 
prinesú viac vzruchu. Aké
ho? Vraj treba vydržaf. 

Váš vydavateľ 

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

28.1.1994 Ročník: IV. Císla: 2. Cena: 2,50 Sk 

• Ako budeme cestovaf MHD ? 
• Zakonník práce aj pre súkromníkov 

Foto, Ján Lofaj 

Normálna ·l'udská 
pomoc 

Prečo som sa rozhodol zobraf 
si na Vianoce deti z Chorvát
ska? Pokladám to za normálnu 
ľudskú pomoc. Veď ako im inak 
môžeme pomôcf? Len tak, že 
sa o ne dva-tri týždne posta
ráme. poskytneme im všetko. 
čo potrebujú, a aj čosi navyše -
teplo domova. . rodinnú poho
du ... " 

Podobné názory som si vypo
čula nedávno. tesne pred Via
nocami. keď na Slovensko prišli 
deti z Chorvátska. Z krajiny, 
kde mier je zatiaľ len zbožným 
želaním, kde v krutej, nezmy
selnej vojne prichádzajú deti o 
svoje životy, strácajú svojich 
blízkych. Chlapci a dievčatá vo 
veku od šesf do štrnásf rokov. 
postihnutí vojnou. hľadali u nás 
pokoj, dni bez výbuchu bômb, 
hukotu sirén. lietadiel, plaču de
tí, matiek. starcov ... 

Slovenský Cervený kríž. ktorý 
obyvateľom Chorvátska. a na-

jmä defom. pomohol už viac 
ráz. pomohol aj teraz. Územný 
spolok SCK Bratislava IV v 
spolupráci s Chorvátskym Cer
veným krížom zabezpečil pre 
29 detí dvojtýždňový pobyt v 
slovenských rodinách. Na jeho 
výzvu o pomoc zareagovalo 
vera zaujemcov. Mimoriadny 
ohlas mala v Devínskej Novej 
Vsi. kde žije vera chorvátskych 
starousadlíkov. V týchto rodi
nách sa chlapci aj dievčatá 

rýchlo udomácnili. lahko sa 
dohovorili v rodnom jazyku a 
prvé priateľské kontakty boli 
nadviazané. Nehovoriac o 
chorvátskych vianočných tra
díciách, jedlách či koledách ... 

A u koho vlastne deti prežili 
vianočné a novoročné sviatky? 
U pani Chovanovej, pani Turan
skej, Hučalovej, u pána Mira 
Encingera a jeho sestry pani 

(Pokracovanie na 3. strane) 

Ak() budeme 
cest()vať 1 
V doprave diskriminácia 
Devínskej 

O úrovni cestovania v mes
tskej hromadnej doprave v 
Bratislave sa už popísalo. Po 
zdražení cestovného občania 
naivne očakávali zlépšenia. 
Úplným opakom možno na
zvaf najnovší úsporný návrh 
Dopravného podniku a.s. Bra 
tislava. 

Listujeme v návrhu: 

Linka č. 101 - trasa DNV
BAZ - Tech.sklo - Saratovská 
- No.vý most. Cier - zvýšif 
expresný charakter. zrušif 
zastávky v Karlovej Vsi a Zá
luhách. prevádzkovať len v 
špičkách pondelok - pia
tok. 

Linka č. 112 - trasa Lúky -
autobusová stanica Mlynské 
nivy. Pre Devínsku :Eruše
ná. 

Linka č. 121 - trasa Kutlíko
vá - BAZ ONV. Cieľ - presme
rovať k BAZ ako náhradu za 
linku 112. Je to však expresný 
autobus, premávajúci v čase 
špičiek pondelak - piatok. 

Linka č. 61 - OD Saratov -
BAZ. Presmerovanie cez ulicu 
Na hriadkach. 

Co tieto návrhy znamenajú 
pre takmer 16 tisíc obyvate 
rov Devínskej, nie je potrebné 
komentovať. Znamenajú jasnú 
diskrimináciu našej mestskej 
časti. 

Miestne zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 20.1.1994 
vyslovilo nesúhlas s uzatvo
rením takto koncipovanej 
zmluvy, v ten istý deň dele
gácia poslancov predniesla 
nesúhlasné stanovisko na 
Magistráte hlavného mesta 
SR a ďalšie rokovanie - v 
pondelok 24.1.1994 na mies
tnom úrade sa bude zaoberať 
hlavne zachovaním paramet 
rov linky č. 101. 

evpk 
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Vybrali sme 

z rokovania miestneho 
zastupiteľstva 20. "1. 1994 

Miestne zastupiteľstvo: 

nesúhlasí s uzatvorením 
zmluvy o zabezpečení pravi
delnej MHD v hlavnom meste 
SR Bratislave medzi Doprav
ným podnikom a hlavným 
mestom SR za podmienok 
predložených na rokovanie 
mestského zastupiteľstva z 
dôvodu diskriminácie obča
nov mestskej časti Devínska 
Nová Ves. (Podrobnosti píše
me na inom mieste.> 

iiada Dopravný podnik a.s. o 
vyčíslenie nákladov na pre
vádzku jednotlivých liniek 
obsluhujúcich DNV 

schválilo všeobecne zavaz
né nariadenie MČ DNV o 
trhovom poriadku na území 
MČ DNV a doporučuje sta
rostovi zahrnúť do podmie
nok predaja označenie pre
dajcu stanoveným spôsobom 

schválilo všeobecne záväz
né nariadenie k daniam z 
nehnuteľností v MČ DNV 

berie na vedomie zánik 
poslaneckého mandátu Mgr. 
Iva Grycza v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. paragraf 25 
ods. 2 a zároveň ho odvolá
va z funkcie člena ekonomik
kej komisie 

Je medzi nami veľa ľudí, ktorým 
je ľúto vyhadzovať do koša pa
pier. Každý z nás má určite do
ma prečítané noviny a časopisy, 
vypísané zošity, či obalový pa
pier. Sú medzi nami ľudia, ktorí 
skladovali a skladujú nazbieraný 
papier doma alebo v pivnici a 
čakajú, že zberne druhotných su
rovín začnú riadne fungovať. 

Situácia sa v metských častiach 
Karlova Ves, Devínska Nová Ves, 
Dúbravka a Devín od nového 
školského roku zmenila. V tom
to regióne pôsobí Združenie pre 
separovaný zber, ktoré založili 
starostovia a poslanci a ktoré 
pripravuje zavedenie separované
ho zberu pre obyvateľov. Združe
nie REO začalo v spolupráci s 
učiteľmi realizovať separovaný 
zber bioodpadu a papiera vo 

schválilo Pravidlá poskyto
vania priestorov lstracentra 
s účinnosťou od 20.1.1994 

uložilo predsedom komisií 
MZ predloži! návrhy na ude
lenie odmien členom komi
sií - neposlancom. nasledu
júcemu zasadnutiu MZ. s 
maximálnou výškou odmeny 
1200 Sk 

schválilo ocenenie za roz
voj Mč DNV v oblasti škol
stva a pedagogickej výcho
vy občanom: Eva Grancová, 
Elena Pokorná, Veronika 
Oru:llriašová, Ružena Ou
zká, Matilda Pazmánová a 
Olívia Karovičová, spojené 
s mimoriadnou odmenou 

potvrdilo volbu Ing. Jána 
Zatku za predsedu komisie 
pre bytovú politiku 

neschválilo poskytnutie 
príspevku Slovenskému roz
hlasu - Vysielaniu pre Bra
tislavu z dôvodu slabej po
čuteľnosti na území MČ DNV 

zvolilo v zmysle prísluš
ných zákonov za prísedia
cich Mestského súdu v Bra
tislave Ing. P. Rajkoviča, 
Ing. J. Thurzu. Ing. P. Re
horčíka, M. Milošovičovú, 
R.Savku 

schválilo dočasné uvoľne
nie 1 200 tis. Sk z fondu re
zerv MČ DNV do fondu by
tového a energetického hos
podárstva MČ na uhradenie 
zálohy pre výstavbu líniové 
ho centra objektu OZ 

vm 

všetkých základných školách. 
Bioodpad (zvyšky z desiat detí -
ohryzky z jabÍk, šupky z ovocia 
a zeleniny apod.) kompostujú de
ti pod vedením učiteľov na hu
mus, ktorý použijú na hnojenie 
školského pozemku. Papier zbie
rajú deti v triedach a tiež ho no
sia z domu. Združenie vypísalo 
medziškolskú súťaž v zbere pa
piera, ktorá umožní školám zís
kať za vyzbieraný a vytriedený 
papier (noviny, časopisy a ostat
ný papier) prostriedky, ktorými 
si aspoň trochu vylepšia svoje 
hospodárenie. Najlepšie školy 
získajú okrem toho pekné pré
mie. 

Takže, milí občania, ak chcete 
pomôcť "svojej" škole a zachrá
niť tak papier pred zbytočným 

spálením, ponúknite ho deťom -
žiakom, prípadne telefonicky na
jbližšej základnej škole. 

Ing. Ivan Grom, 

Združenie REO 
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Platí zákvnník pr-áce 
COI] [JDI!® 830ÍÍIKIICDrrmlm® íľnlrmm'Sfx 

V dnešnej ťažkej hospodárskej situácii nie je zriedkavosťou 
likvidácia súkromnej firmy, alebo jej časti. Je samozrejmé, 
že sa to bolestne dotýka aj jej zamestnancov. Dokonca sa 
stáva aj to, že zamestnanci sa ocitnú zo dňa na deň na uli
ci. Ako je to možné? Je to vôbec v súlade so zákonom? 

Odpoveď je jednoduchá. Zá
konník práce platí pre za
mestnancov aj pre zamestná
vatelov, platí rovnako okrem 
malých odchýlok v súkrom
nom aj v štátnom sektore. 
Zákonník práce dáva pracov
níkovi značnú ochranu proti 
rozviazaniu pracovného pome
ru. Je preto v jeho záujme poz
nať aspoň jeho najdôležitejšie 
ustanovenia. 

Aké sú teda povinnosti za
mestnávateľa voči svojim za
mestnancom v prípade, že sa 
likviduje firma, alebo jej 
časť? Táto skutočnosť dáva za
mestnávateľovi možnosť dať za
mestnancom výpoveď v zmysle 
paragrafu 46 ods. l písm. a, b 
alebo c). Pritom však musí 
dodržať niekoľko podstatných 
zásad. 

1. Musí dodržať výpovednú 
lehotu, ktorá je v tomto prípa
de trojmesačná. Výpovedná do
ba sa začína prvým dňom ka
lendárneho mesiaca nasledujú
ceho po doručení výpovede. 

2. Musí zamestnancovi zap
latiť odstupné podľa zákona č. 

Katalóg 94 
obchodov a služieb pre obyvate
lov Devínskej sa dostáva v tých
to dňoch na pulty predajní. 

V katalógu sa podarilo "vyrobiť 
viacero chýb. 

Aj keď tlačiareň prisfúbila vložif 
do každého katalógu opravný 
lístok - uvádzame, okrem grama
tických chýb, nutné opravy: 

str. 26 - Cukráreň - otváracie 
hodiny po-pia:13.30-21.00 

str. 32 - Sauna - je na ulici 
P.Horova 24 

str. 28 - New video - požičovňa 
videokaziet a fotozberňa nie je 
na Einsteinovej, ale na Eisnero
vej 21, 
str. 46 tel. číslo zubnej 
ambulancie: 779 304 

Občanom sa ospravedlňujeme 
a ďakujeme za porozumenie 
pri opravách. 

redakcia 

195/91 Zb. Kolektívna zmluva 
môže umožňovať aj vyššie od
stupné, ako určuje zákon. V 
každom prípade má však každý 
zamestnanec, s ktorým jeho za
mestnávateľ rozviazal pracovný 
pomer podľa paragrafu 46 ods. 
l písm. a, b, c, nárok na vypla
tenie odstupného vo výške mi
nimálne dvoch mesačných pla
tov. A to bez ohľadu na to, či 
pracuje v štátnej alebo súkrom
nej firme. 

3. Pracovný pomer je možné v 
tomto prípade rozviazať aj do
hodou. Je však potrebné si 
uvedomiť, že dohoda je pod
mienená súhlasom oboch strán. 
Nie je teda možné, že zames
tnávateľ zamestnancovi jedno
ducho oznámi, že s ním rozvä
zuje pracovný pomer dohodou, 
ako sa to v praxi stáva. Doho
da je platná iba vtedy, ak s 
ňou zamestnanec vyslovil súh
las. 

4. V prípade, že zamestnávateľ 
chce rozviazať pracovný pomer 
so zamestnancom so zmene
nou pracovnou schopnosťou, 
môže tak urobiť iba so súh
lasom príslušného obvodného 
úradu práce. Neplatí to, ak 
ide o výpoveď z dôvodov uve
dených v paragrafe 46 ods. l 
písm. a, b, alebo f. 

V žiadnom prípade zamestná
vateľ nemôže svoje problémy 
preniesť na plecia svojich za
mestnancov, ale musí aj v prí
pade rušenia prevádzky dod
ržať zákonník práce. Ak tak 
neurobí, zamestnanec má 
možnosť do 2 mesiacov sa ob
rátiť na súd a uplatniť neplat
nosť rozviazania pracovného 
pomeru a môže dať podnet na 
úrad práce na vykonanie kon
troly pracovnoprávnych predpi
sov. Urad práce môže pri zis
tení nedostatkov pristúpiť k 
udeleniu pokuty zamestnávate
ľovi, ktorá môže byť až 100 
000 Sk a pri opätovnom poru
šení až 500 000 Sk. Zamestná
vatelia, oplatí sa to? 

Ing. Ján Žatko 
riaditeľ Obvodného úradu práce 

Bratislava IV-

Normálna ľudská pomoc 
(dokončenie z 1. strany) . . 
Encingerovej, ďal_eJ u_ pa~1 Vm~ 
ceovej, DedinskeJ, Suk~m k oveJ: 
Janočkovej, HayduoveJ. U neJ 
trávili zimné prázdniny aj dve 
dievčatá z detského domova. 
Pani Honeková prichýlila pra
covníčku Chorvátskeho Červe
ného kríža pani Boženku Puš
kášovú. Spríjemniť pobyt detí z 
Chorvátska u nás sa rozhodli 
aj ďalší. Predovšetkým Slovnaft 
a.s.. ČSAD-SAD Bratislava. 

Ves. Chorvátsky spolok z De
vínskej Novej Vsi. Obecný úrad 
lvanovce. Miestny spolok SČK 
lvanovce, IMPERA-SLOVAKIA 
Bratislava, POZAPO. TRIO
CENTRUM Petržalka, Agro
technopol. ZEO Vajnory, Bios
cop, s. s r.o. Pridali sa aj jed
notlivci ako pán Záhorec, ktorý 
venoval jednej rodine s chor
vátskym dieťaťom 5000 Sk. 

Miestny úrad Devínska Nová Po dvoch týždňoch strávených 

Chýba košík ••• 

Pri rieke Morave i v súčas
nosti stretávame štvornohých 
miláčikov človeka so svojimi 
pánmi. Väčšina psov v tejto 
oblasti sa nachádzajúca so 
svojimi pánmi nemá na tlame 
košíky. Turistovi je potom 
často nepríjemné míňaf sa s 
takouto dvojicou a vôbec sa 
ísf do takejto oblasti i popre
chádzať. 

Nechýba starostlivost'? 

Pri rieke Morave i v súčas
nosti nachádzame lesy, ktoré 
sú v bezprostrednom· okolí 
tejto rieky v hroznom stave. 
Vyše polovice stromov. na
chádzajúcich sa v tejto ob
lasti je zo 70 % vysušených. 
O odpadkoch ani nehovorím. 
Okolie rieky Moravy takto 
nepripomína prales. ale mies
to z konca sveta. 

Sp vr-enie'? 
A ([JlliCD~ 

Stavebné sporenie - záruka 
vašej budúcnosti. 40-per
centná štátna prem1a do 
31.12.1993 vo všetkých vy
braných pobočkách našej 
sporiteľne. Naozaj vo všet
kých? Tieto reklamné sloga
ny v podobe malých letáči
kov či veľkých reklamných 
tabúľ a televíznych šotov, 
stojace stotisíce korún plnia 
svoj účel. Získať svojich no
vých klientov. 

Posledný týždeň minulého 
r~ka som aj ja chcela vyu
ŽI! túto ponuku. v mysli sa 
m1 vybavila príjemná tvár 
Pracovníčky sporiteľne v 
Devínskej Novej Vsi <koneč
ne aj my Novovešťania má-

Šikovní likvidátori odpad
kov. 

Ako každý rok, i v tomto roku 
vyhadzujeme vianočné strom
čeky po sviatkoch do odpad
kov. Je to sympatické, že 
tohto roku. nie tak ako v mi
nulosti, miznú stromky takmer 
okamžite z okolia smetiakov. 
Má to na svedomí zrejme ši-. 
kovná skupina likvidátorov. 
ktorí majú na starosti čistotu 
v našej MČ. 

Výrastkovia na 
Devínskej Kobyle. 

Devínska Kobyla i jej najbliž
šie okolie je v súčasnosti 
kruto poznačené činnosťou 
rôznych nedisciplinovancov. 
Svedčia o tom zlikvidované 
zábradlia, polámané a pood
tŕhané tabule i smerové tabu-

me vlastnú sporiteľňu>. vy
hotovenie zmluvy, podpis a 
celkom príjemné uzavretie 
starého roka. Ešte ráno som 
telefonovala do sporiteľne. 
či je možné prísf a uzavrieť 
sporenie. Samozrejme áno, 
nech sa páči.. hrial ma pri
jemný pocit. Asi o jednej 
som vzala svojho malého 
syna. prebrodili sme sa ešte 
neodprataným snehom a ko
nečne sme stáli pred pre-
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na Slovensku deti z Chorvát
ska odchádzali domov. Vracali 
sa s veľkou batožinou, plnou 
nového ošatenia. topánok. kníh, 
hračiek. školských potrieb. s 
plnou hlavou spomienok a doj
mov. Boli smutné. Radi by u 
nás ešte pobudli, ale aj doma 
ich už očakávali. Pani Mária 
Rajchlová sa usilovala zaujať 
deti počas dlhej cesty zaujíma
vou činnosťou. Keď nepomohlo 
video. pomohli piesne. Staré i 
nové s národnou tematikou. 
Vhodný bol aj čaj. Prestávky 

le. poprestrefované <?l tabule, 
porozhadzované spústy od
padkov. 

Najhoršie na celej vec1 Je, že 
na podobnej likvidácii sa zú
častňujú deti DNV i z jej oko
lia, ktorým by vlastne Devín
ska Kobyla mala byť pýchou. 

Breza na Kalištnej ulici ••• 

Breza na Kalištnej ulici do-s 

pážkou. Telom mi prebehlo 
príjemné vzrušenie a koneč
ne som vyslovila vetu (mi
mochodom, rozmýšľala som 
o nej už asi tri mesiace. ale 
pri dnešných smiešnych 
platoch a vážnej inflácii som 
ju mohla vyslovi{ až teraz) 
"Chcela by som uzavrieť 

stavebné sporenie". V danej 
chvíli som ešte netušila, že 
som vetu začala velmi 
správne "chcela by som". 
Dve sediace pracovníčky sa 

po jeho konzumácii boli čoraz 
častejšie ... 

Po niekofkohodinovej ceste 
zastal autobus označený čer
veným krížom v Našiciach. Deti 
sa zvítali so svojimi príbuznými. 
nasadli do osobných áut. ktoré 
stáli na neďalekom parkovisku. 
Doma rozprávali o svojich zá
žitkoch. o dobrých ruďoch, s 
ktorými sa stretli na Slovensku. 

(rag) 

tala "zvláštny šat". Hoci je 
koniec januára. breza na Ka
lištnej ulici pri vchode č. 7 
dostala zvláštne šaty. Sú to 
zvyšky z vianočných saló
niek, ktoré v hustých strap
coch visia z tohto stromu. 
Nuž. zvláštne oslavy odchodu 
sviatkov a príchodu nového 
roku. 
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pozreli na seba (bola asi 
hodina pred skončením ich 
pracovnej dobyl, ani sa len 
neusmiali ako v reklame a 
celkom vážne odpovedali: 
"Príďte ráno, nemáme zmlu
vy." Žeby tofko fudí využilo 
posledný pracovný utorok v 
starom roku a uzavrelo 
zmluvu o sporení? Veď ešte 
ráno čisté tlačivá asi mali. 
Logická odpoveď znie: áno. 
Ale nie moc dôveryhodne 
tento argument znel ob
chodnej námestníčke Slo
venskej štátnej sporiteľne. 

ktorá mi telefonicky pove
dala. že už jednu kádrovú 
zmenu na tejto pobočke 

urobili na jeseň roku 1993. 
Posúďte sami, aké máte 
skúsenosti a snáď reklamné 
slogany nebudú len rekla
mou. 

-mar-



klube dôchodcov 
oslávili narodeniny c 

Ružena SITÁROVÁ 
Ján NOVÁK 
Ján RUNÁK 

cen-trum pre vo(ný čas. ls-trijská Z..6 
28.1. - Klub podpory zdravia - otvorenie 18.00 hod. <Ná

rodný program podpory zdravia) 
29.1. - Country ples 19.00-04.00 hod. 

blahoželáme 
30.1. - Diskotéka pre deti a mládež 15.00-17.00 hod. 

17.30-21.30 hod. 
6.2. - Detské divadelné predstavenie "Červená čiapočka" 

16.30 hod. <pravidelne každý párny týždeň> 
11.2. - "Ples radosti" 18.00 hod. 
12.2. - ll. reprezentačný ples Chorvátov 
13.2. - Fašiangová diskotéka 17.00-22.00 hod. 
15.2. - Pochovávanie basy 18.00 hod. 

ludovít HORŇÁK 

SAMARITAN 
SPOLOČENSTVO LAIKOV 

NA POMOC TELESNE POSTIHNUTÝM 

Srdečne pozýva všetkých telesne handicapovaných, najmä vozičkárov a 
ich priateľov na 

FAŠIANGOVÝ PLES RADOSTI 
11. februára 1994 o 17.311 h 

Kultúrny dom ISTRA CENTRUM 
v prestávkach vystúpi tanečná skupina COUNTRY 

tombola 
po polnoci kapustnica 

Cena vstupenky: 90,- Sk 
Vstupenky si možno objednať najneskôr do 2.2.1994 na adrese: 

Ludmila Záhradníková, Ožvoldíková 7, 841 02 Bratislava, tel.07/768 050 

Deň 11. február 1994 je vyhlásený pápežom Jánom Pavlom U. za Svetový 
deň chorých. Pre tých, ktorí sa chcú duchovne spojiť, bude v tento deň v 
mtestnom chráme o 15,30 h slávnostná sv. omša spojená s vysluhovaním 

sviatosti pomazania chorých. 
Tešíme sa na spoločné chvíle. 

Za takmer jarného počasia 
vycestoval katolícky spe
vácky zbor z Devínskej 
Novej Vsi 2. januára tohto 
roku na recipročnú návšte
vu do 15. viedenského ob
vodu. 

Skutočne milé a osviežujú
ce privítanie pripravili far
níci viedenského chrámu 
zasväteného sv. Antonovi 
Padvánskemu. Po príchode 
do kostola mi miestny pán 
farár vtisol do rúk plán 
omše, kde isté časti vypf
ňa zbo~ tak ako je to u 
nich zvykom. V tento deň 
patrili nášmu zboru z De
vínskej. 

Predstavil sa skladbami: 
Mozarta, Beethovena, Su
choňa. Brahmsa, ľudovými 
koledami, vianočnými pas-

torále i známou Tichá noc. 

Na svätej omši ma zaujali 
najmä svornosf a spolup
ráca farníkov. 

Zanôtili sme si naše slo
venské i vianočné. Každý 
člen nášho zboru vložil do 
prejavu iste to najlepšie, 
čím disponoval. Nadšenie 
našich rakúskych hostíte
rov a priateľov bolo úprim
né. 

Vďaka patrí predovšetkým 
dirigentke súboru pani Júlii 
Zúbkovej za prípravu zbo
rov, i nášmu pánovi fará
rovi Karolovi Moravčíkovi 

sprostredkovateľovi a 
udržiavatefovi našich kon
taktov s Viedňou. 
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tel.: 775 190 

V devínskom jazere leží 
najstaršia známa slovanská 
osada v slovenskom 
Pomoravi. Archeológovia tu 
vykopali osemnásť domcov, 
ohniská, železné nožíky, 
britvy, prasleny, hlinené 
závažia a črepy keramiky 
vyrábanej bez pomoci 
hrnčiarskeho kruhu. Našli tu 
aj menšie pohrebisko. 

Krátky- čas ži:vota ~e dostatočne 
dllí}1 na dollrý a čestný život. 

t!JI<i!iERfiJ 

Lúčenie s priateľmi z Vied
ne v nás zanechalo pevnú 
vieru. že sme opäť prispeli 
k zviditefneniu nášho Slo
venska, k utváraniu pria
tefských vzfahov a pre
dovšetkým k ďalšiemu roz
voju, v dnešnej dobe tak 
vzácnych, medziľudských 
vzťahov. Medzi inými spre
vádzali náš zbor aj pán 
starosta M. Jurčák a pred
seda Zväzu Chorvátov J. 
Cvečko s manželkami. 

Na záver mi prichodí vy
slovi{ už len presvedčenie. 
že akcií podobného typu 
sa zúčastnia viacerí, ktorí 
by povzbudenie takéhoto 
charakteru nutne potrebo
vali. 

Vidief znamená spoznávaf. 
spoznávať znamená rásf. 

Juraj Podolský 

Meniny v najbližších dvoch. 
týždňoch oslávia: 

29.1. - Gašpar, 30.1. -
Ema, 31.1. - Emil, 1.2. -
Tatiana, 2.2. - Erika, 

Erik, 3.2. - Blaiej, 4.2. -
Veronika, 5.2. - Agá

ta, 6.2. - Dorota, 7 .2. -
Vanda, 8.2.- Zoja, 9.2. -
Zdenko, 10.2. - Gabriela, 

11.2. - Dezider 

hlahc2eldme 

Celovečerné predstave
nia: štvrtok. sobo
ta 19.45. nedeľa 17.15 a 
19.45 hod. 

29.-30.1. - BlÁZNIVÝ 
PRBEH ROBINA 
HOODAUSA MP s.t. 
2n.- 22.-

3.2. DEDIČSTVÍ, 
ANEB KURVAHOŠI
GUTENTÁG ČES. MN 
16,- 18.-

5.-6.2. BEZSENNÉ 
NOCI V SEATlE 
USA MP č.t. 18,- 20,-

10.2. - TEN, KTO SA 
POZERÁ USA MN 
č.t. 18.- 20,-

Miádežnícke predstave-
niá: vždy v sobotu 17.15 
hod. 

29.1. BlÁZNIVÝ, 
BLÁZNIVÝ USA MP 
s.t. 20.-

PRiBEH ROBINA 
HOODA 

5.2. - BEZSENNÉ NO
Cl V SEATLE USA 
MP č.t. 18,-

Detské predstavenia: v 
nedefu o 15.15 hod. 

30.1. - MEDVEDÍK A 
ZÁZRAČNÝ KUF-
RÍK POL 

6.2. - BURATÍNO RUS. 

s.t. - slovenské titulky, 
č.t. - české titulky 

Tel.: 775 104 

VýsledkY l. triedy: 

STRELEC ONV "A' - VÚGK Bratisla
va 3:5 

STRELEC ONV "A" - Doprastav žiaci 
4,5:3.5 

p0 jednom bode získ_ali: Vern~r. Lo
bodáš. Zlocha. Kovač. Jurčak B .. 
Balog. Jurčák S. a pol boda Jurčák 
L. 

Tabufka po 5. kole: 
1 VúGK 55 O O 26.5 10 
:i Devínska Nová Ves 54 O 1 26.5 8 
3DDM Dúbravka 53 1 1 24.5 7 
4.NsP Dérerova 52 2 1 21.5 6 
5Dunaj D 53 O 2 20.5 6 

3. ročník turnaja "PRESTI
GE '94 - DEV. NOVÁ VES" 
(vyhodnotenie) 

Skupina A: 

YMCA - ŠK DNV "A" - JUMBO 
DNV 11:3 (5:0, 6:3) 

JUMBO DNV - FUTBAL KLUB 
DNV 5:9 (2:7. 3:2) 

FUTBAL KLUB DNV - YMCA -
ŠK DNV "A" 4:12 (05. 4:7) 

Tabuľka v skupine A 
t YMCA- SK ONV 'A' 2 2 O O 23:7 4b. 
2. FUTBAL KLUB ONV 2 1 O 1 13:17 2b. 
3. JUMBO ONV 2 O O 2 8:20 Ob. 

Skupina 8: 
YMCA - SK ONV '8' - DPB-AUTOBU

SY 4:4 (3:3, 1:1) 
DPB-AUTOBUSY - UNIMEX BRATISLA

VA 2:5 (2:2, 0:3) 
UNIMEX BRATISLAVA - YMCA-SK ONV 

'8' 1:7 (0:1, 1:6) 

Tabuľka v skupine B 
1. YMCA - ŠK DNV ·s· 2 1 1 O 

11:5 3b. 
2. UIMEX BRATISLAVA 2 1 O 1 

6:9 2b. 
3. PB-AUTOBUSY 2 O 1 1 6:9 

ib. 

l. semifinále !1A - 2Bl: 

53 o 2 20,5 6 
52 1 217 5 
52 o 3 20,5 4 
512 219.5 4 
502 314,5 2 
51 o 412 2 
50 o 512,5 o 

MAJSTROVSTVA KRAJA 
11. kolo 
SPOJE ·c· - TTC DNV "A" - 10:7 
TTC DNV- ŠKPP "A'- 5:10 
12. kolo 

mi 

TTC DNV "B" - TTC DNV "A" -
10:2 
l. TRIEDA 
11. kolo 
TTC DNV "C" - POZEMNÉ STAVBY 
·s· - 1:10 

YMCA - ŠK DNV . A' - UN IMEX 
BRATISLAVA 6:3 (2:1. 4:2) 

ll. semifinále (1B - 2A>: 
YMCA - ŠK DNV ·s· - FUTBAL 

KLUB DNV 18:2 (9:2. 9:0) 

5. - 6. miesto (3A - 38): 
JUMBO DNV - DPB-AUTOBu

SY 9:16 (3:5. 1:7. 5:4) 

3. - 4. miesto (prehry 1 .. ll. semi
finále): 

UNIMEX BRATISLAVA - FUTBAL 
KLUB DNV 6:5 po pred žení 
(2:2. 1:1. 2:2) 

1. - 2. miesto (vífazi 1.. ll. semifi
nále): 

YMCA - ŠK DNV "A" - YM
CA - ŠK DNV ·s· 8:9 (0:4. 
4:3, 4:2) 

Góly 'A": 4 - Strnád R .. 2 -
Chandoga 1.. 1 - Nemec R.. 
Chmela l. 

Góly ·s·, 4 - Nemec P. 2 - Te
reň. 1 - Dávid. Dubnický, Tä
räk 

Rozhodca: Chmela Karol 
časomerač: Mišík Jozef 

Celkové umiestnenie a indivi
. duálne hodnotenie: 

Vílazné dru~stvo YMCA - SK ONV B 
1.- Kapitán ví lazov P Terež prevzal pohár od starostu M.Jurčáka 
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STAVOINDUSTRIA - TTC DNV "D" -
10:2 
12. kolo 
TTC ONV "C" - SPOJE ·o· - 6:10 
ŠTADION - TTC DNV "D" - 10:2 

GF 

Dievčatá: 
Albatros ONV - Lokomotíva A 25:30 

Tabulka po L kole: 
Dievčatá 
1. Lokomotíva 'A" 
2. Samorín 
3. Riazanská 
4. Albatros 
5. Lokomotíva '8' 

7 7 o 343:93 14 
7 4 3 206:159 11 
6 3 3 154:218 9 
6 2 4 135:260 8 
6 o 6 109:217 6 

Chlapci: 
Holíčska ·c· - Albatros ONV 44:27 
Albatros ONV - Strečnianska 25:24 
/vánka - Albatros 21:27 

Z finálového zápasu 

1. YMCA ::: ŠK ONV "B" 
2. YMCA- ŠK DNV "A" 
3. UNIMEX BRATISLAVA 
4. FUTBAL KLUB DNV 
5. DPB-AUTOBUSY 
6. JUMBO DNV 

Najlepší brankár: Ronin štefan 
(YMCA "B") 

- hráč: Brutenič Dušan (FK 
DNV) 

- strelec: Strnád R - 15 g. 
(YMCA "A") 

- nahrávač: Melíšek A - 8 n. 
(DPB-A) 

Najproduktívnejší hráč: Strnád 
R.- 17 b. (15 + 2) 

Vífazné družstvp turnaj hralo v 
zložení: Ronin S. (brankár). Te
reň P ('C'). Padour P ("A"). Ne-

1. 
2. Inter 
3. Pezinok 
4. Albatros 
5. Strečnianská 
6. Holíčska ·s· 
7. Start 
8. STU 
9. Holí č ska ·c · 
10. !vánka 

Muži: 

8 8 o 505:95 
8 7 1 374:145 
7 6 1 229:160 
8 3 5 177:251 
8 3 5 229:271 
7 3 4 168:230 
8 1 7 111:395 
5 3 2 219:138 
8 2 6 140:302 
7 1 6 114:279 

Jadran - Albatros ONV 67:86 
Albatros - Pezinok 78:71 
Tabulka po L kole: 
1. Ekonom 7 7 O 561:452 14 
2. Pezinok 7 4 3 487:443 11 
3. SKP '8' 7 4 3 513:484 11 
4. Albatros 7 .4 3 490:474 11 
5. štart 7 4 3 550:541 11 
6. Prírodovedec 7 3 4 429:451 10 
7. Jadran 7 1 6 483:551 8 
8. Spartak BEZ 7 1 6 455:572 8 

Muli: Start - SK Albatros ONV 77:83 
Žiačky: SK Albatros ONV Riazanská 
30:38 
2iaci: Inter - SK Albatros ONV 39:8 

mec P. Križáni D.. Kadlečík 1 .. 

Kollár D.. Täräk š.. Vrábel P. 
Dávid M. Dubnický l. a Čuleň 
M. 

Na vyhodnotení turn~ja "PRES
TIGE '94 - DEV NOVA VES" bol 
prítomný aj starosta Mč Dev. 
Nová Ves Ing. Marián Jurčák -
odovzdával vecné ceny účas
tníkom turnaja a individuálne 
sútaže boli odmenené od firiem 
ZENECA AGROCHEMICALS. 
RANK XEROX .a WALTER 
SPORT. ktorým zároveň patrí 
poďakovanie od vedenia hokej
balového odd. YMCA - ŠK 
DNV za celú doterajšiu podporu 
hokejbalového diania v Dev. 
Novej Vsi. 

V Bratislave 22.1.1994 
Oto Prokop 

predseda YMCA - ŠK DNV 
snímky pk 

1 Kapitán Jurčák Najlepší hráč D.Brutenič 
Najlepší Strelec a 
najproduktívnejší hráč 
R.Strnád 



MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
OEVINSKA NOVÁ VES 

V sobotu 15. januára 
si občania našej mes
tskej časti pripomenuli 
l. výročie samostat
nej Slovenskej re
publiky. 

Deti materských a 
základných škol a sú 
bor Grbarčieta svojím 
milým programom roz 
tlieskali preplnenú sá
lu lstracentra. 

Po kultúrnom progra-

Keď vyleteli prví kozmonauti do 
vesmíru a zbadali pod sebou malú 
modrú guličku, uvedomili si. že je 
to Zem. Potom sa vrátili domov a 
možno prvýkrát priniesli so sebou 
pocit, aká je tá Zem maličká vo 
vefkom vesmíre a ako fahko o ňu 
môžeme prísf. 

Na Zemi všetko so všetkým súvi
sí. veci zlé aj veci dobré. Je to 
ako keď príde tatko unavený z 
práce. odvrkne mame a ona sa 
potom zlostí na teba. Alebo ako 
keď máš dobrú náladu a skáčeš 
po chodníku tak. že rozosmeješ 
každého, kto ide oproti tebe. 

My všetci žijeme na Zemi a robí
me tu veci dobré a zlé. Všetko je 
však tak poprepletané. že veci, 
ktoré sú dobré pre nás, môžu Ze
mi škodif. Meníme ju a pretvára
me a myslíme si. že na to máme 
právo, lebo sme bystrejší a šikov
nejší a všetko sa podriaďuje prá
ve nám. Možno zemeguľa časom 
stratí trpezlivosf a zhodí nás zo 
svojho širokého chrbta... Smeješ 
sa? Ja viem, to ona nemôže. Ale 
čo keď ju budeme dovtedy šteklif 
a trápif. kým to naozaj neurobí? 

My dospelí sme hlúpi. Vieme dob
re. že keď vyrúbeme pralesy a 
zašpiníme moria, nebude čo dý
chaf. lebo práve ony vytvárajú 
kyslík, ktorý potrebujeme. Vieme. 
že keď vystriekame tisícky spre
jov, vychladíme tisícky miestností 
a vyrobíme tisíce computerov, ma
lá ozónová diera nad našimi hla
vami prestane byf malou a pustí k 
nám také slnečné žiarenie. ktoré 
zapríčiňuje rakovinu. 

me sa členovia mies
tneho odboru Matice 
Slovenskej stretli na 
členskej schôdzi. 

VIeme aJ to, že keď spálime vagó
ny uhlia a povozíme sa na svojicn 
autách. plyny z nich vystúpia hort> 
k oblohe a spravia na nej pokriev
ku, čo nepustí zo Zeme slnečné 
teplo. Najprv tu bude dusno ako 
skleníku. potom sa roztopia radov
ce a zaplavia mestá pri mori... 

Je to vyskúmané. vybádané. vy
pozorované. A častokrát je to aj 
presne vypočítané. Vieme. že ro
bíme zle. ale nie sme schopní sa 
zastavíf. 

Keby sme to robili len sebe, je to 
hrozné, ale čo už s tým... Hlúpi 
sme však preto, lebo to. čo robí
me, robíme naším defom a všet
kému živému na Zemi. Lekári nám 
hovoria, kolko detí ochorie na na
jrôznejšie choroby (ty ich ani 
všetky nepoznáš). kofko sa ich už 
s chorobami narodí a kofko sa ich 
nenarodí vôbec ... Hovoria nám to. 
ale my ich nepočúvame. Videl sí 
už žriebätko z černobyfu? Pokiaľ 
nebudú maf naše detí tri nohy a 
nebudú zeleno svíetíf, nikto sí ani 
nič nevšimne ... 

V tejto knižke ti chcem ukázaf 
podstatu niektorých vecí. Chcem 
ti ukázaf aj to. čo môžeš robíf. 
aby to naša Zem s nami vydržala 
bez trápenia. Chcem ti vysvetlif 
nielen to, čo máš robif. ale aj pre
čo je to také potrebné. Vieš, s 
tým všímaním to nie je celkom 
tak. Dospelí si musia všimnúf, ak 
je ich defom zle. alebo ak sa im 
niečo nepáči. A všimnú sí to tým 
skôr. čím rýchlejšie a hlasnejšie 
ich upozornia. 
Detí. kričte! 

Zora Pauliníová 

Ako zachráníf Zem 
Vyšlo v edícií Ochranca prírody 
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miestneho odboru sa. 
go hlasovaní. stal Ing. 
Stefan Horník. 

V uznesení, okrem 
iných bodov, schválili 
vyhlásenie k záverom 
zhromaždenia maďar
ských národnostných 
menšín v Komár
ne 8.1.1994 a navrhujú 
pamätník M. R. Štefá
nika, ktorý má byf in
štalovaný v DNV na 
Kolónii v pôvodnom 
vyhotovení ako tam 
kedysi stál. 

VYHLÁSENIE 

Miestneho odboru Ma-

tice Slovenskej v De
vínskej Novej Vsi k 
záverom zhromažde
nia maďarskej národ
nostnej menšiny dňa 
8.1.1994 uskutočne
nom v Komárne. 

Jednotný postoj naseJ 
členskej základne vy
jadruje hlboké znepo
kojenie nad zneužíva
ním národnostnej men-
šiny našich maďar-
ských spoluobčanov 
pre politické ciele 
niektorých politikov, a 
preto v duchu zásad 
našej ústavy žiadame: 

Od vedenia Matice 
Slovenskej aktivizovať 
slovenskú spoločnosť, 
dvíhať jej národné a 
kultúrne povedomie a 
vytvoriť takú koncep
ciu, ktorá by dávala 

rovnocenné postave
nie Slovákom žijúcim 
v národnostne zmie
šaných oblastiach. 

- od štátnych orgánov 
SR: 

a> upraviť zákon o ja
zyku ako je·dnom z 
rozhodujúcich faktov 
pre všetkých občanov 
SR, 

b) prijaf zákon na 
ochranu republiky, 

c> v zákonoch o škol~ 
stve a vzdelaní ak
ceptovať výchovu 

Takto vyzerá 
návrh~ pam?tníka 
M.R. STEFANIKA, 

·ktorý má byf 
inštalovaný v 

ONV na Kolónii. 

mládeže k slovenskej 
štátnosti na celom 
území Slovenska, 

d) iniciovaf dopraco
vanie legislatívy na 
upevnenie integrity a 
obrany Slovenska, 

e> trvanie na územnej 
celistvosti Slovenskej 
republiky. 

Týmto súčasne vyjad
rujeme protest proti 
rozbíjačskej politike 
maďarských politik-
kých strán v SR 
Spolužitie a MKDH. 

Bratislava, 15. januára 
1994 MO MS Devínska 
Nová Ves 

snímky pk 

El lien lo 
mesl:slej 

golíeie 
PARKOVANIE PROBLÉMOM 

v priebehu dvoch _týždňov s~ísali 
hliadkY 36 oznamem na nespravne 
parkujúce nákladné vozidlá. na nes-

rávne parkovanie osobných moto
~ových vozidiel 30 oznámení. že by 
pokuty bolí nízke? 

TÚLA Vl v ostatných dvoch týždňoch bolo 
odchytených päl túlavých psov a 

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

hľadá l 
04 - Služby !ponúka. hľadá) 
05- Byty 
06 - Nehnutefnosti !kúpa, 

predaj) 
07 - Rozličné 

t· 02- PREDAJ +f-
e Predám pánsku koženú 
bundu - škoricovú - úplne 
novú č. 4 7 za 3300,-

Tel. 777150 

• Predám väčší počet det
ských vecí od O do 2 rokov. 
lacno tiež kočiar Liberta a fu
sak. Tel.: 779 471 

• Predám zbierku známok 
NDR - kompl. do r. 1988. 

Tel.: 769 145 

• Predám detskú postiefku 
na kolieskach <spací kôšl do 
6 mes. Tel.: 779 353 

• Predám sučku, kokršpaniel 
anglický, zlatý, 4 mesačnú. 

Tel.: 776 712 

• Predám kuchynskú linku 1.5 
m + špajza z červenej kožen 
ky. Cena 3800 Sk. 

Tel.: 779 173 

( 03 - VOtNÉ MIESTA l 
• Hfadám študenta na dou 
čovanie stredoškolskej mate 
matiky. Adresa v inzertnej 
kancelárii Devexu 

odovzdaných asanačnej službe. Níe
kofko oznámení o porušovaní naria
dení - psí bez vodidla a košíka -
odovzdali hliadky na miestny úrad. 

SKLÁDKY RASTÚ 
Ani v zamedzení rastu nových nepo
volených skládok odpadov sa neda
rí zastaví!. Niektorí občania sí mes
tskú čas! evidentne pletú so smetis
kom. 

KRÁDEŽE 
Tiež patria do kategórie nelepšíacích 
sa. Päl drobných krádeží zistili v 
potravinách a ostatných prevádz
kach. vykradli bufet pri stanici a pot
raviny na lstríjskej. Postihy zlodejov 
sú zrejme slabé a málo účinné. 

MsP DNV 

• Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005. 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče. 

Tel.: 777 762 

e TV SERVIS BALÁŽ 
OPRAVA TELEVIZOROV 
ponúkame rozstrenie tele
víznych predvolieb o 8 alebo 
na 55 s diafkovým ovládaním. 
Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 

05- BYTY 

• Vymením trojizbový štátny 
byt v Trnave za podobný v 
Bratislave - Dúbravke alebo v 
ONV. Tel.: 767 765 po 17.00 
hod. 

• Zoberiem do prenájmu ro
dinný dom !alebo aspoň časO 
v Devínskej Novej Vsi, prípad
ne v Devíne. s možnosfou 
vjazdu nákladného auta do 
dvora. Tel.: 779 489 večer 

• Vymením 3-izbový družst. 
byt s halou, telefónom a dop
latkom za 4-izbový byt. 

Tel.: 775 084 

• Predám 10 árovú záhradu 
pod Srdcom. Informácie na 

tel. č. 775 233 

(: __ •· __ o_4_-_s_L_u_ž_s_v ____ ~] (~ __ o_7_-_R_o_z•L-•č_N_E_._i._ 

• Murujem, obkladám. • Prenájmem na 5 r. 
Tel.: 777 608 nebytové priestory v 

• Šijem na zákazku. 
Dúbravke 20 m2 

tel.: 769 145 večer 
Tel.: 775 715 

• Súkromne vyučujem spev. 
Tel.: 776 690 

ROW ACO s.r.o. 

Kočänkova ul. č. 153 

851 04 BRATISLAVA 

Telefón/Fax: 850 954 

rNl@@©J @mmu@ ~lf® ~~@ z;;@[Q)~~®©IT ~©lm~~~~!íil@ 
~~@©~©Jlf@!ľil@~@ ®~llll~rQlwg 

g grafické návrhy 
~· sadzbu 

q tlač vizitiek, oznámeni, 
hospodárskych tlačív, 

nálepiek, knih, časopisov ~ 

c;;'f knihárske spracovanie· 

841 07 Bratislava 
prijme do zamesJnania 

väčší počet. LISAROV 
NÁSTROJÁR OV 

ln~~:ercia: cenník: 1 ~~:nak = 0,70 Sk, 1/S 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 %, pri 
Celoročnej objednávke - 20 %. 
fk 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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eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

čo nevidief budú na benzíno
vých pumpách psychiater a 
policajt. 
Ten prvý bude kontrolova{ 
vodičov. či sú normálni a keď 
zistí. že áno. tak si ho zobe
rie do parády policajt, aby 
zistil. kde na to berie. 

• 
Prezident Lincoln počúval. 
ako jeden z diplomatov vy
chvaľuje svoju krajinu. 
- To je krásne. keď je politik 
hrdý na svoju vlasf. ale ešte 
krajšie je, keď vlasf môže 
byf hrdá na svojich politikov. 

• 
".la vám, pán doktor, mám 
každé ráno stolicu", sfažu
je sa Nácko. 
"Ale ved' to je v najlep
šom poriadku, Nácko. Kor
kí ľudia by boli v siedmom 
nebi, keby im to tak dobre 
šlo", nič nechápe doktor. 
"Veď áno. Stolicu mám 
okolo štyroch a ja sa bu
dím pred šiestou. Tak to 
je poriadok? 

• 
Tonko príde domov zo spove
de a plače. 

"Pán farár mi dali pomodlif 
päf očenášov. a ja viem len 
jeden. 

• 
Ferko doniesol neveľmi 
chýrne vysvedčenie, a tak 
mu otec hovorí: 
"Za toto vysvedčenie pat
ria aspoň dve zauchá." 
"Veru, tatko, aj ja si tak 
myslím. A za učiteľom 
podine hned~ kým pôjde do 
konzumu na pivo." 

Objednávací lístok 

, 

VYZV A 
CHOVATELOM PSOV 

Upozorňujeme všetkých chovate
fov psov v MČ Devínska Nová 
Ves. aby v termíne do konca feb
ruára 1994 prihlásili psa na Mies
tnom úrade a ogatrili psa eviden
čnou známkou. Ďalej pripomíname 
majitefom psov, že povinnosfou 
chovatera je: 

- dbaf. aby zviera nerušilo a 
neohrozovala občanov 

- zabezpeči( na verejných prie
stranstvách vodenie psa iba oso
bou. ktorá je fyzicky schopná ho 
ovládaf a opatrif ho vodidlom a 
náhubkom 

- dodržiava( zákaz vedenia psov 
na pieskoviská. detské ihriská a 
športové zariadenia 

- odstráni( nečistotu na verej-

Vodoroyne: 
tajničky. 

súhvezdia 

A/ Začiatok 

B/ Skratka 
Ďalekohľad 

protihluková tesniaca vata -

1 2 3 4 5 6 

A 

B 
c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 
L 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

nom priestranstve spôsobenú jeho 
zviera fem. 

Vhodné plochy na vodenie psov: 
s. Kostolné - pri kotolni, popri že
leznici, s. Podhorské - smer ka
meňolom Srdce. Na hriadkach -
popri Morave, lstrijská ul. - okolo 
rybníka. 

Vyhodnotenie 
súfaže z bratislavských zaují
mavostí 

Nie vera ľudí sa pohralo, či 
potrápilo so súfažou z bratis
lavských zaujímavostí. ktorú 
sme uverejňovali v závere mi
nulého roka. Na všetkých 40 
otázok správne neodpovedal 
nikto. Z tých. ktorí odovzdali 
najviac správnych odpovedí. 
sme vyžrebovali prvých troch 
podľa počtu správnych odpo
vedí: 

plstená závesová látka. - Cl 
Mesto v Rusku - cudzokrajný 
savec - sicílska sopka. - Dl 
Nápor - cicavec z pralesa -
starokresfanský sektár. - E/ 
Vnútri <lek.> - kypril pôdu 
pluhom somár ruský 
súhlas. - F/ Český skladateľ 

7 8 9 10 11 12 

Meno a priezvisko (firma>:----------------------------
Adresa: ______________________ PSČ ________ _ 

Dátum: __________________________________ _ 

Na konci roka vy1osujeme troch predpatit13fov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využite možnos( faxovať: 775 275 
podpis !pečiatka! predplatitefa 

Pri nedodržaní tejto výzvy uplat
nia orgány kontroly 

prísne sankcie 

útvar architekta 

MČ Devínska N. Ves 

l. miesto: B. Maruš. P. Horo
va 26 

ll. miesto: A . Garajová, Kališ
tná 7 

111. miesto: M. Tomanová, P. 
Horova 1 

Výhercovia si môžu prevzia{ 
vecné ceny v hodno
te 300. 200 a 100 Sk v De
vexe. 

r 

a dirigent - kliešfovec - zri 
po česky. G/ Pádová 
otázka - zložnokvetá rastlina 
- mesto v Anglii. - H( Pokosif 
po česky - začiatok a koniec 
abecedy - rieka v Škótsku. -
1/ Vytvoril penu - filmovací 
prístroj. - J/ Rieka v Škótsku 
- mal si !básn.) - obec v 
okrese Karlove Vary. - · K/ 
Austrálsky pštros - nebo -
ŠPZ Trnavy. - Ll Koniec 
tajničky.-

~: 11 Otázka na 1. pád -
nedaj dobytku podstiefku. -
2/ Živočíšne organizmy -
neudiera ma nohou. - 3/ 
Ťažký kov - garbiar po Česky. 

4/ Kabát zapínaný 
šnúrkami - tropický ker. - 5/ 
Vyslovoval neprízvučné "a" -
sfa - mesto v Guinei. - 6/ 
Vták živiaci sa zdochlinami -
mesto v Turecku 
francúzsky sklada teL - 7 l 
ŠPZ Trebišova spôsob 
inému prehru - skláňaj. - 8/ 
Mesto v Indonézii - značka 

pre sínus - anglický maliar so 
skratkou mena. - 9/ Zmena -
obsluhovač lámp.- 10/ 
Zaisfoval - vyčíta osud z 
ruky. - 11/ Druhá po česky -
populárny francúzsky filozof 
so skratkou mena. 12/ 
Dievčenské meno - stred 
tajničky.-

Pomôcky: 6/ Lydd. - 8/ Oera 
- Nash P. - 11/ Diderot D.-

d 
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informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

s.-9. týždeň 11.2.1994 ročník : IV. Číslo: 3. Cena: 2,50 Sk 

Vážení čitatelia 

Výrazná rôznorodosť 

ekonomických podmienok ľudí 
sa odráža aj v diferenciácii 
problémov, ktoré ich ťažia. 
Sociálne rozdiely spôsobujú aj 
rozdielne ponímanie príčin a 
očakávaní dôsledkov. 

Škoda, že republikoví 
poslanci namiesto 
dôslednejšieho riešenia 
problémov sa vybíjajú v 
šarvátkach. Napätie však stúpa 
predovšetkým v poctivo 

zmýšľajúcich a poctivo 
konajúcich vrstvách voličov. 

Ak zlodej a podvodník môže 
beztrestne, . alebo .neprimerane 
potrestaný pokojne existovať, 
spôsobuje sociálnu nerovnováhu 
v názoroch, mení názory na 
hodnoty. Vlastne destabilizuje. 

V súčasnosti jednoduchý 
občan, ochotný si s istou mierou 
utiahnuť opasok, vidí a cíti, že 
okrem pracantovna jednej strane 
"ruže kvitnú" aj darebákom, 
zlodejom a podvodníkom. 

Iba spravodlivé zákony môžu 
odstrániť napätia. V dobre 
ftmgujúcej spoločnosti by žiadna 
vrstva občanov nemala byť 
vyslovene nespokojná. 

Jedným z krokov sú určite 
dobrézákony,prijaténaochranu 
občanov. 

Zatiaľ hovoríme o rezervách 
v tejto oblasti. 

Dokedy? 
Váš vydavatel' 

Dnes v v .l l CIS e 
eop iiľ k :\1111> • Shtnm isku k ochrane prirm.ly • .\ku s 
dumm ~ m odpadom • O daniach z nl·hnutcl'nustí • Trhu\ j· 
poriadok 

"', . 
S dopravou problémy zatiať osobne nemám, životné prostredie sa ma však dotýka. 
Vraj dospeláci ho riešia. Ako? Čítajte v Devexe. . · 

Prie1kum v kameňolome 
Mestská časť Devínska Nová 

Ves v rámci riešenia problematiky 
skládok odpadu na jej územi 
oslovila pôvodcu, resp. právr.eho 
nástupcu a.s. Slovnaft ohladom 
existujúcej skládky kyselinových 
živíc (gudronov) v kameňolome 
"Srdce". Ide o skládku 
nebezpečného odpadu, ktorá 
vyvoláva obavy našich občanov 
prifahlej obytnej zóny sídlisk 
Podhorské a záhradkárov na 
bezprostrednom kontakte so 
skládkou z negatívneho vplyvu 
na zložky ich životného 
prostredia. 

Cieľom prieskumných prác 
je zistiť najmä chemické zloženie 
a množstvo odpadu uloženého 
v predmetnej lokalite, 

vymedzenie transportných ciest 
možnej kontaminácie, 
vybudovanie monitorovacieho 
systému prírodných vôd v okolí 
lokality, určiť ohrozenia zdroja 
podzemnej vody a navrhnúť 

spôsob sanácie skládky. 

Oznamujeme obyvateľom 

Dev. Novej Vsi, že prieskumné 
práce v kameňolome "Srdce" sa 
realizujú v termíne január - jún 
1994, kedy sa zvýši premávka 
na úseku Podhorské 
kameňolom "Srdce". Ďalej 
upozorňujeme obyvateľov Dev. 
Novej Vsi, že platí zákaz vstupu 
do areálu kameňolomu "Srdce". 

K. Z. 

Otvorili expozitúru 

Všeobecná úverová banka otvorila 
9. februára 1994 expozitúru I. typu 
v Devínskej Novej Vsi na 
Eisnerovej ulici. Bližšie infonnácie 
prinesieme v budúcom čísle. 

r 

Katalóg 
obchodov a služieb 

Katalóg obchodov a služieb 1994 
pre obyvateľov Devínskej Novej 
V si je konečne na pultoch predajní 
- PNS, potravín M. Marečka, 
Priemysel Katka na Istrijskej, 
Trojica na Istrijskej, ovocie -
zelenína na Mlynskej, v Diskonte 
pri stanici a v ďalších. Cena 
katalógu je 2 Sk. 

Žiadajte v predajniach. 
r 

Obraciame sa na Vás ako na ľudí, 
ktorým záleží na životnom prostredí 
našej mestskej časti Devínska Nová 
Ves. Oznamujeme Vám, že 1.9.1993 
sa na Útvare architekta MČ v Dev. N . 
Vsi (v budove Miestneho úradu) 

PRlVÍT~OJE 
pobNETV 

vytvorilo Oddelenie životného 
prostredia, ktorého náplňou je: 

starostlivost' a ochrana prírody 
pre zachovanie prírodných hodnôt 
Devínskej Novej Vsi 

tvorba zelene 

odpadové hospodárstvo a iné. 

Veľmi radi privítame podnety a 
pripomienky z Vašej strany, týkajúce 
sa zlepšenia životného prostredia 

Tešíme sa na Vašu spoluprácu. 
RNDr. Katarína Zlochová 

Ú A-ŽP 



Drobničky z 
radnice 

Miestna rada na svojom 
zasadnutí 2 7.1.1994 

schválila úhradu pokuty 
za legalizáciu stavby 
viacúčelového zariadenia vo 
výške 12 tis Sk zfondu rezerv 

schválila prenájom plôch 
pre umiestnenie troch 
stánkov na predaj novín a 
časopisov firme Mediaprint 
Kapa v lokalitách Istrijská 
(pri obuve I, Jantáková 
(diskont) aJ. Jonáša (BAZ) 

doporučila prerokovať 
súkromnému podnikateľovi 
umiestnenie stánku na predaj 
novín a časopisov pri 
priestranstva preluky na 
Eisnerovej ulici 

doporučila rokovať so 
záujemcom o prenájme 
nebytových priestorov pre 
umiestnenie výstavnej siene 
kancelárskych skladovacích 
priestorov 

súhlasí so zaujatím 
verejného priestranstva pre 
umiestnenie stánku ovocie -
zelenina na Eisnerovej ulici 

súhlasí s prenájmom 
pozemku pre stavebné 
úpravy obchodného 
zariadenia pod terasou na ul. 
M. Marečka 

nesúhlasí s umiestnením 
výkupne druhotných surovín 
firmou STEROB - EKO v 
priestranstve bývalých 
Vodohospodárskych stavieb 
z dôvodu neusporiadaných 
vlastníckych vzťahov 

uložila prednostovi MÚ 
vypracovať zadanie pečate 
Mestskej časti v súlade so 
všeobecne zavazným 
nariadením o erboch. 

Vec: Odpoved' na otázky 
MÚ - Devínska Nová Ves 
ohl'adom ochrany prírody. 

Dostali sme od Vás 
žiadosť o vyjadrenie sa k 
niektorým otázkam Vašej 
mestskej časti. Z hľadiska 
ochrany prírody Vám 
zasielame nasledovné 
stanovisko: 

Schnutie stromov v alúviu 
rieky Moravy: 

Priestor na Sandbergu sa dá, ako vidieť, využiť aj v týchto teplých zimných dňoch. 

Naši pracovn1c1 s 
odborníkom - fytopatológom 
vykonali obhliadku vteréne, kde 
bolo konštatované epidémiové 
ochorenie tzv. cytospórové 
schnutie spôsobené hubou 
Cytospóra leukostoma. 

Vzniknutú situáciu zatial' 
ponechávame na 
samoreguláciu - odumreté 
stromy zo spodných partií 
vymladzujú. S odstránením 
suchých časti dokial' nemáme 
schválený rozpočet, 
nepočíta me. 

Postup pri záchrane 
živočíchov: 

Povinnosť záchrany 
chránených druhov živočíchov 
na Vašom území má naše 
pracovisko v zmysle zákona 
SNR č. 1/1955 a Vyhlášky č. 
125/1965. V prípade nálezu 
poraneného živočícha je 
potrebné len nevyhnutné 
poskytnutie prvej pomoci s 
následným umiestnením do 

V pondelok 24. januára sa zišli 
žiaci I. stupňa w základnej školy 
I. Bukovčana 3 vo veľkej sále 
Istracentra na svojom 
fašiangovom karnevale. Prišlo 
aj niekoľko rodičov pomôcť pri 
strojení a obliekaní. 

Veselý sprievod pestrých a 
nápaditých masiek otvorili 
prváčikovia. Ani starší 

2 

zatemnenej miestnosti, alebo 
papierovej krabice (vyrezať 
otvory na dýchanie). Nález 
poraneného živočícha je potom 
potrebné urýchlene zahlásiť na 
naše pracovisko č. t. 311 843, 
312 541. Počas sobôt a nediel' 
v súrnych prípadoch prevezme 
poranené živočíchy ZOO -
Bratislava, ktorá s nami 
spolupracuje pri rehabilitácii. 

Devastácia Sandbergu: 

Lokalita Sandberg je jednou 
z najviaczdevastovaných miest 
v celej ŠPR. Nakol'ko strážne 
služby, ktoré tu boli vykonávané 
do r. 1991, sme pre nedostatok 
financií museli zrušiť, nemá 
ŠPR v súčasnosti žiadneho 
strážcu. Riešením by bolo 
zainteresoval' spomínaných 
mladých l'udí a prijať ich ako 
spravodajcov štátnej ochrany 
prírody (nahlásil' na Ob ÚŽP BA 
IV odd. ochrany prírody). 
Vhodná by bola tiež spolupráca 
s miestnou políciou. 

Čo sa týka údržby lokality, 
po porade s odborníkmi bolo 

spolužiaci sa však nedali 
zahanbiť. A tak bez sladkej 
odmeny nezostal nik, pretože 
vybrať z toľkých princezien, 
šašov, tanečníc, 

mimozemšťanov a iných 
rozprávkových a fantastických 
bytostí tú najkrajšiu masku by 
bolo veľmi ťažké. 

Po prehliadke masiek sa 

dohodnuté neodťažiť ani časť 
pieskoviska (vysoké finančné 
náklady, väčšie riziko úrazu pri 
novootvorených stenách). 
Naďalej treba odstraňovať 
náletové dreviny pri stene. Pri 
riešení devastácie a ničenia 

tabúl' znovu môže napomôcť 
strážna služba. Poškodené 
tabule budeme postupne 
vymieňať za nové. 

Zisťovanie totožnosti: 

Zisťovanie totožnosti patrí 
výhradne do právomoci polície, 
ktorá tieto údaje podá ObÚŽP 
BA - IV odd. ochrany prírody, 
kde sa zaháji priestupkové 
konanie. 

Touto odpoveďou sme určite 
nevyčerpali otázky, ktoré Vás 
trápia. Kedykol'vek radi s Vami 
prekonzultujeme Vaše 
problémy. 

S pozdravom 
RNDr. Eva Kocianová 

vedúca odboru štátnej 
prírody 

detská 
diskotéka. Nik nezostal sedieť. 

Vyšanteným deťom potom 
chutili fašiangové šišky i 
malinovka. 
Na svoj tohtoročný karneval 
budú naši malí žiaci určite 

spominať aspoň tak dlho, ako 
sa naľí tešili. 

M. Pozorová 

štatút hlavného mesta SR 
Bratislavy určuje, ktoré funkcie mesta 
sú celomestského charakteru a 
zabezpečuje ich samospráva mesta a 
ktoré sú miestneho charakteru a 
zabezpečujú ich samosprávy 
mestských častí. 

Zabezpečenie MHD štatút 
zaraduje medzi celomestské funkcie, 
a preto je touto úlohou poverené 
mesto. že má s jej zabezpečím 
značné problémy, to nie je žiadne 
tajomstvo. Dotácie zo strany štátu 
klesajú a náklady na prevádzku 
MHD stúpajú. Pociťujeme to všetci 
na vlastnej koži, a to zvýšenými 
nákladmi na cestovné a aj znižovaním 
kultúry cestovania. 

O ďalšom podstatnom obmedzení 
dopravy od 16.2.1994 sa malo 
rozhodnúť na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 26.1.1994 
schválením zmluvy o zabezpečení 
pravidelnej MHD Dopravným 
podnikom a.s. a mestom Bratislava. 
čo by toto obmedzenie znamenalo 
pre DNV, bolo uvedené v minulom 
čísle Devexu. 

Ako reagovalo na uvedený návrh 
Miestne zastupiteľstvo v DNV? 
Poslanci sa dozvedeli o 
pripravovaných obmedzeniach na 
svojom rokovaní dňa 18.11.1993. 
Prijali uznesenie, ktorým nesúhlasili 
s návrhom a žiadal i zachovať 
dopravné kapacity a trasovanie v 
rozsahu z roku 1993. Uvedené 
uznesenie bolo zaslané na Magistrát 
mesta Bratislavy. Aké však bolo 
prekvapenie zástupcov samosprávy, 
keď sa dozvedeli, že návrh zmluvy 
sa bude predkladať na rokovanie 
metského zastupiteľstva dňa 26.1.1994 
s pôvodnými obmedzeniami 
týkajúcimi sa DNV a to bez toho, aby 
magistrát na nesúhlasné stanovisko 
miestneho zastupiteľstva nejako 
reagoval! Starosta DNV preto pozval 

Kto 
Na základe listu -požiadavky primátora 
hlavného mesta PetraKresánkaohl'adom 
dodržiavania Všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislava č. 6/ 
1993 o nakladaní s komunálnym 
odpadom na území Bratislavy, Vás 
Upozorňujem na povinnosti z uvedeného 
nariadenia a vyzývam, aby ste si najneskôr 
do 14 dní odo dňa doručenia tejto výzvy 
zabezpečili smetnú nádobu. T.č.jedinou 
Oprávnenou osobou na likvidáciu 
domového odpadu je organizácia OLO 
~.s., Bazová 6, Bratislava (poplatok za 
likvidáciu Ix týždenne je 400 Sk/polrok, 
2x mesačne je 200 Sk/polrok). 

zástupcov magistrátu a Dopravného 
podniku a.s. na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva v DNV dňa 20.1.1994. 
Keďže pozvaní sa nemohli do DNV 
dostaviť, bolo rokovanie miestneho 
zastupiteľstva prerušené a delegácia 
šiestich poslancov odišla spolu so 
starostom prerokovať vzniknutú 
situáciu priamo na magistrát s 
námestníkom primátora RNDr. 
Klačanským a zástupcami 
Dopravného podniku a.s. a magistrátu. 

Hneď na úvod nás čakalo malé 
prekvapenie. O uznesení s 
nesúhlasným stanoviskom miestneho 
zastupiteľstva nebol i naši par .neri 
informovaní, hoci bol o preukázateľne 
na magistrát doručené. Na rokovaní 
k dohode nedošlo. Zástupcovia 
Dopravného podniku argumentovali 
tým, že vzhľadom k obmedzenému 
množstvu finančných prostriedkov 
je nevyhnutné aj obmedzenie 
dopravy. Zástupcovia DNV tvrdili, 
že obmedzenie MHD týkajúce sa ich 
mestskej časti je neúmerne vysoké. 
Nakoniec bolo dohodnuté dalšie 
stretnutie na 24. 1.1994, na ktoré 
zástupcovia Dopravného podniku 
prisľúbil i predložiť presné 
vyčíslenie plánovaného 
obmedzenia dopravy v ONV. Po 
návrate delegácie do DNV miestne 
zastupiteľstvo prijalo uznesenie, 
ktorým potvrdilo svoje nesúhlasné 
stanovisko s obmedzením MHD 
v DNV zo dňa 18.11.1993 a 
označilo predložený návrh ako 
diskrimináciu občanov DNV. 

Na rokovaní v DNV dňa 

24.1.1994 predložili zástupcovia 
Dopravného podniku a.s. 
konkrétne čísla hovoriace o 
obmedzení dopravy v DNV. 
Tvrdili, že MHD v DNV bude 
obmedzená o 10 %, hoci 
obmedzenie v celomestskom 
rozsahu bude až 15 %. Pri 
dôkladnejšom štúdiu ich materiálu 

nádoby ...... 
Zároveň Vás žiadame, aby ste kópiu 
objednávky zaslali na Miestny úrad 
Devínska Nová V es v uvedenom termíne. 

V prípade, že termín nedodťl:íte, postúpim 
vec, v zmysle uznesenia Mestskej rady č. 
541, primátorovi hl. mesta. 

Poučenie: 

Dňom 1.8.1993 je každý vlastník 
(správca) domu povinný najmä (presná 
citácia nariadenia): 

a) vhodne umiestniť potrebný počet 
zberných nádob pre všetkých užívate!' ov 
v priestore, ktorý musí vyhovovať 
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sa však zistili dve skutočnosti: 

Do kapacít obsluhujúcich DNV 
bola zarátaná aj linka č. 112, ktorá 
má premávať z Petržalky iba po 
Patrónku a nebude premávať cez 
územie DNV. 

Uvedené obmedzenie 10 % sa 
týka iba pracovných dní a nie sobôt 
a nedieľ. 

Po zohľadnení týchto skutočností 
vyšlo celkové obmedzenie nie 10 %, 
ale až 24 %, čo už skutočne ťažko 
nazvať iným spôsobom ako 
diskriminácia občanov DNV. 

Predstavitelia samosprávy DNV 
urobili na rokovaní ústretový krok a 
boli ochotní akceptovať navrhované 
skrátenie linky č. 112 po Patrónku za 
predpokladu preCÚženia linky č. 121 
po BAZ-ku, ale trvali na zachovaní 
doterajších kapacít linky č. 101. 
Zástupcovia magistrátu a Dopravného 
podniku neboli ochotní akceptovať 
ani takéto riešenie a trvali na svojom 

pôvodnom návrhu. Podľa ich slov 
pri súčasných finančných možnostiach 
bude mať mesto Bratislava veľké 
problémy dokonca aj so 
zabezpečením MHD v navrhovanom 
obmedzenom rozsahu. Zdá sa, že 
titulok tohto článku nie je až taký 
nereálny. 

Aký je záver? Mestské 
zastupiteľstvo na rokovaní dňa 

26.1.1994 návrh zmluvy o 
zabezpečení MHD neschválilo a 
rozhodlo o poskytnutí finančných 
prostriedkov na zabezpečenie MHD 
do konca februára. Čo bude dalej? 
To záleží hlavne od toho, ako sa 
predstaviteľom mesta podarí 
zabezpečiť potrebné prostriedky na 
financovanie MHD. Hovorilo sa o 
tom pravdepodobne aj na verejnom 
zhromaždenf občanov, ktoré sa 
konalo dňa 7.2.1994 v Primaciálnom 
paláci. Bližšie podrobnosti o tomto 
zhromaždení sa dozviete v 
nasledujúcom čísle Devexu. 

Ing. Ján žatko 

poslanec Miestneho 
zastupiteľstva v DNV 

Nevyužité priestory na Vápencovej nekrášlia Devínsku. 

hygienickým, estetickým a 
protipožiarnym podmienkam a byť 
prístupný pri nakladaní, vyprázdňovaní 
a odvoze komunálneho odpadu, 

b) udržiavať čistotu v priestore 
umiestnenia zberných nádob, 

c) zabezpečiť prostredníctvom 
oprávnenej osoby za úhradu odvoz a 
zneškodnenie komunálneho odpadu raz 
za dva týždne a v prípade preplnenia 
zberných nádob aj častejšie, 

d) preukázať pracovníkom mestskej 

polície a povereným pracovníkom 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
na ich výzvu spôsob nakladania s 
komunálnym odpadom. 
Sankcie: 
l. Fyzická osoba, ktorá poruší toto 
nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti 
poriadku v správe, za čo možno uložiť 
pokutu do 1000 Sk a v blokovom konaní 
do 500 Sk. 

2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto 
nariadenie, môže primátor hlavného 
mesta uložiť pokutu do 200.000 Sk. 



Na Obvodnom úradeBratislavaN, 
matrika Devínska Nová Ves: 

Ivan Perbecký a Dana Gondková 

Ing. Ľubomír Súkenník a Ing. 
Lýdia Slimáková 

Dušan Martinčík a Helena 
Drinkov á 

Erich Halač a Diana Besedová 

Ladislav Augustín a Tatiana 
Davidovičová 

70 rokov 

Emil Cerovský 
Jozefina Prchlíková 
Viktor Lipka 
Blažej Ludvig 

80 rokov 

Mária Stranovská 

91 rokov 

Anton Sečkár 

blahoželáme 

Odišli z našich radov 

ili JánRužovič 

V klube 
dôchodco-v 

Ili 

oslávili v januári narodeniny: 

Viktor Lipka 
Mária Lipková 
Júlia Sofková 
Ilka Išpoldová 

blahoželáme 

centrum pre voľný čas, Istrijská 4 

11.2. PL6S R.;ADOSTJ 
19.00 +-!OD. 

12.2. Il RE'P'Rt.Z6NT.AČNÝ PL6S 
CHORVÁTOV 

19.00 hod. 

13.2. F.AŠJ.ANC.OVÁ DJSKOTÉK.A 
17.00 hod. 

15.2. POC+-JOVÁV.ANJE BAS)! 
19.00 hod. 

20.2. ČERVENÁ ČJ.APOČK.A 
16.30 hod. detské divadelné p~edstavenie 

25.2. KLIAB PODPOR)! ZDR.AVJ.A 

18.00 hod. civilizačné cho~ob}' a naše životné p~st~edie 

Vo februári otvára Istracentrum pre žiakov II. stupňa kun 
nemeckého jazyka. Školné na mesiac čini 40 Sk. Záujemcovia sa 

môžu prihlásiť v Istracentre, alebo na tel. čísle: 775 190 

Tradičné stretnutie 
Pred rokom sme sa rozchádzali z pekného spoločenského posedenia 
rodičov,učiteľov a dlhoročných priateľov školy so slovami: ď'O roll: 
opiť!" 

Ten ubehol a ponúka nám 
príležitosť stretnúť sa už po 
tridsiaty piaty krát. 

Preto nasledujúca pozvánka 
patrí okrem rodičov žiakov 
navštevujúcich základnú školu 
a učiteľov aj všetkým priazniv
com, podnikateľom, ktorí chcú 
spropagovať svoju činnosť 
prostredníctvom výstavy a tom
boly, a vôbec všetkým, ktorí sa 
chcú zabaviť pri dobrej hudbe, 
pestrom programe deti, dobrom 
občerstvení. 

Bude nám cťou, ak prispejete k 
tejto kultúrnej a spoločenskej 
tradícii. 

Výbor rady rodičov 
a vedenie školy 
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POZVIÍNKII 

Výbor RR a vedenie ZŠ I. 
Bukovčana l Vás srdečne 
pozývajú na 

35 spoločenské posedenie, 

12. februára 1994o 19.00 hod. 
v priestoroch Základnej školy 
na ulici I. Bukovčana l v 
Devínskej Novej Vsi. 
Ponúkame dobrú zábavu, 
príjemnú hudbu a bohaté 
občerstvenie. 

Vstupné: l'ubovoľné Pol
nočná tombola 

Tešíme sa na Vašu účasť -
Výbor RR a vedenie školy 

číslo účtu RR: 73058/0900 

Nezabudnite 

Meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 11.2.- Dezider, 
12.2. - Perla, 13.2. - Arpád, 
14.2. - Valentín, 15.2. -
Pravoslav, 16.2. - Ida, 17.2. -
Miloslava, 18.2. -Jaromír, 19.2. 
- Vlasta, 20.2. - Lívia, 21.2. -
Eleonóra, 22.2. - Etela, 23.2. -
Roman, Romana, 24.2.- Matej, 
25.2. - Frederik, Frederika 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: 
štvrtok, sobota 19.45, nedeľa 
17.15 a 19.45 hod. 

12.-13.2. - V TESNEJ 
BLÍZKOSTI USA-MN, 18,-
20,- s. t. 

17.2. - TAJOMNÉ ZLO 
USA- MP, 18,-20,- č.t. 

19.- 20.2. - RISKANTNÝ 
PLÁN USA-MP,20,-22,
č.v. 

24.2. -LOTRI USA 
-MP, 18,- 20,- s.t. 

Mládežnícke predstavenia: 
vždy v sobotu o 17.15 hod. 

12.2.- KAČENKA A 
STRAŠIDLÁ ČES., 15,-

19.2. - POSTRACH DENIS 
USA, 18,- č. v. 

Detské predstavenia: v 
nedeľu o 15.15 hod. 

13.2. - CHOBOTNICE Z 2. 
PATRA ČES. 

20.2. - ZANIKAJÚCI SVET 
JUH. 

Poznámka: s.t.: slovenské 
titulky,č.t.: českétitulky,s.v.: 

slovenská verzia, č.v.: česká 
verzia 

Tel.: 775 104 

NA DEVÍNSKEJ KOBYLE 

čo nevidieť vypukne turistická 
sezóna. Už dnes by sme sa mali 
zaviazať, sami pre seba, 
rešpektovať jej krásu, 
poskytujúcu oddych a pohodu. 
Už len tým, že odpadky z jedál 
nebudeme odhadzovať, ale 
odložíme ich do nádob k tomu 
určených alebo ich zoberieme 
so sebou a odložíme tam, kam 
patria. 

VEŽIAK NA UL. P. 
HOROVA 

Vežiak na začiatku ulice P. 
Horova je obsypaný 
odpadkami. Nesvedčí to o 
kultúrnosti obyvateľov, ani o 
vzťahu k svojmu okoliu. Zatiaľ, 
kým je chladno, ešte nepáchnu, 
ale ak zasvieti slniečko ... 
Pracovníci Denovy upravujúci 
a upratujúci trávniky to iste 
nemajú v tejto lokalite ľahké. 

ZASTRČENÁ SKLÁDKA 

O raste nepovolených skládok 
sa hovorí i píše stále. Na konci 
slepej uličky Na skale je tiež 
odpadkov neúrekom. Pri vstupe 
do chránenej krajinnej oblasti 
nie sú dobrou vizitkou. 

BUDÚ HNIEZDIŤ? 

Ozdobou nielen prírody, ale aj 
našej mestskej časti sú 
zvláštnosti fauny i flóry tohto 
regiónu. Zvykli sme si aj na 
bociany hniezdiace pri rieke 
Morave. Pridu aj tohto roku? 
Budú ozdobou? Umožníme im 
to aj našim správaním? 

GUMIPUŠKY 

Staronová mánia detí zavítala, 
ako vidieť na sídliskách v 
DNV, aj k nám. Nešťastie 
nechodí po horách... takže, 
najmä rodičia a dospelí dajte 
pozor! 

rp 

•••••••••••••••••• 
Občania DNY dostali 
predvolanie na RTG vyšetrenie 
pre podozrenie z TBC. (Pod 
hrozbou pokuty l 000 Sk.) 
Príčiny choroby, kedysi 
nazývanej ''chorobou 
chudobných" sú zlá 
životospráva, prasne 
prostredie, stresy, nevhodné 
bývanie, zlá hygiena. 
Prekvitala za prvej republiky z 
nezamestnanosti, nedostatku 
stravy, zlého bývania. 

V minulosti sa ju podarilo 
takmer zlikvidovať. Ostala iba 
u určitých skupín ľudí, ktori aj 
keď pracovali, radšej preliali 
peniaze dolu hrdlom. Ruka v 
ruke šla i nedostatočná hygiena. 
Pracujúci i dôchodcovia si mali 
možnosť kúpiť lacné potraviny, 
bývať v slušných cenovo 
dostupných bytoch, liečiť a 
rekreovať sa bezplatne. 

Dnes? Základné potraviny 
začínajú byt' Luxusom, slušné 
lieky zlým snom. Na nič nie sú 
peniaze. Pritom vidieť 
hromady tzv. nezamestnaných 
potulovať sa ulicami a 
striehnuť na príležitosť 

kradnúť. 

Autobusy s RTG prístrojmi 
budú všeliekom? Na ne peniaze 
sú. 

Hrdíme sa vianočnými akciami 
humanity. Zriadili sme 
vývarovňu pre sociálne 

odkázaných? Príkaz pod 
hrozbou pokuty je trochu málo 
pre občana - daňovníka. 

Šíria sa divoké skládky, 
krádeže, vandalstvá... a 
choroby. Príčiny tohto stavu 
treba odstrániť v prvom rade. 
Alebo kampaňovité akcie sa 

majú stať súčasťou nášho 
života? 

o 

Poznámka redakcie. Hoci dnes 
ešte nie sú zverejnené príčiny 
rozšírenia TBC u nás, jednou z 
alternatív je aj prinesenie 
nákazy cudzími osobami. 

HOKEJBAL- Bratislavská liga 
MUŽI- I. divízia, 12. kolo: 
ŠKH.O.K. NIVY- YMCA-ŠK DEV. N. VES "A" 4:5 (2:1, 1:4, 1:0) 
Góly DNV: 2- Strnád R., l -Bedač Rado, Chmeľa Ľ., Jeck 
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13. kolo: 
YMCA- ŠK DEV. N. VES "A"- TJWEPLDDOPRASTAV "B" 8:5 
(1:1, 4:2, 3:2) 
Góly DNV: 3- Strnád R., 2 - Brutenič, l - Stmád M., Bedač Rado, Kubo 

I. 
MUŽI- II. divízia, 12. kolo: 
DYNAMO RAČA- YMCA-ŠKDEV. N. VES "B" 7:7(3:3,3:1, 1:3) 
Góly DNV: 2- Križáni, Kadlečík, Vrábel, l -Nemec P. 
13. kolo: 
YMCA- ŠK DEV. N. VES "B"- ŠK SEALS DERBY "B" 9:6 (1:2, 
4:1,4:3) 
Góly DNV: 2- Dubnický, Paďour, l -Kadlečík, Kollár, Križáni, Tereň, 
Vrábel 
DOHRÁVKA- 9. kolo: 
YMCA-ŠKDEV.N. VES "B" -HBC SUPER STARS 5:0k(hostiasa 
nedostavili) 
DORAST - l. kolo: 
YMCA- ŠK DEV. N. VES- ŠK RAČA 10:3 (1:1, 5:1, 4:1) 
Góly DNV: 4- Cibula A, 2- Runák, l - Chandoga I., Nemec R., Šašík 
J. 

Majstrovstvá kraja 

13. kolo 
TIC DNV "A" - ŠKPP "B" -
10:0 

TIC DNY "B" -SPOJE "B" -
3:10 

14. kolo 

TIC DNV "A"- SVÄTÝ JUR 
"A" - 2:10 

ITCDNV "B"-TRNÁVKA "B" 
- 10:5 

I. trieda 

13. kolo 
BANKA- TTC DNV "C" - 10:5 

Oto Prokop 

TTC DNV "D" - ŠKST "D" -
0:10 

14. kolo 

TTC DNV "D"- TIC DNV "C" 
- 1:10 

G.F. 

Ospravedlnenie 

V minulom čísle sa podaril, 
tentokrát tlačiarni, prerobiť text 
pod obrázok na str. 5 v dolnej 
časti. Pod druhým obrázkom 
urobili z nášho starostu kapitána, 
hoci redakciou opravený text 
umiestnili z nepochopiteľných 
príčin pod text obrázku č. l. 

Starostovi i čitateľom sa 
ospravedlňujeme. 

r 
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l/1994 

záväzné nariadenie č. 

Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Devínska Nová Ves o 
uplatňovani 

Zákona SNR .č. 317/1992. Zb. 

tD da Ili 
z 

nellnutelností 
v zneni neskorších predpisov 

Miestne zastupitelstvo mestskej 
časti Devínska Nová Ves podla 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni,15 ods. 2 písm. a, zák. č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave a podla zák. č. 317/1992 
Zb. o dani z nehnutelnosti v znení 
neskorších predpisov dňa 20.1.1994 
uznieslo sa na tomto Všeobecne 
zavaznom nariadeni (ďalej len 
nariadenie) platnom pre rok 1994 
na územi mestskej časti Devínska 
Nová Ves. 

I. 

Základné pojmy 
ll Daňovníkom dane z pozemkov 
na územi mestskej časti je 
vlastník pozemku alebo ten, kto 
má k pozemku právo 
hospodárenia, trvalého užívania 
alebo správy obecného majetku. 
Pre daňovú povinnosť je 
rozhodujúce, kto je ako vlastník 
pozemku zapísaný v Katastri 
nehnutelnosti v SR. 

21 Daňovníkom dane zo stavieb je 
vlastník stavby alebo ten, kto má 
zriadené k stavbe právo 
hospodárenia, trvalého užívania, 
alebo správy obecného majetku 
nachádzajúcej sa na území 
mestskej časti. 

3/ Predmetom dane z pozemkov 
sú pozemky na území mestskej 
časti v tomto členeni: 

a/ orná pôda, chmelnice, vinice, 
ovocné sady, 
b/ trvalé trávnaté porasty, 
c/ záhrady, 
dl lesné pozemky, 
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné 
plochy, 
fi zastavané dvory a nádvoria, 
g/ stavebné pozemky, 
h/ ostatné plochy. 

4/ Predmetom dane zo stavieb sú 
stavby alebo ich časti na územi 
mestskej časti spojené so zemou 
pevným základom, ktoré maJU 
vnútorný priestor vymedzený 
podlahou a stropnou konštrukciou, 
na ktoré bolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie, a ak sa takéto 
rozhodnutie nevydalo, tie stavby 
alebo ich časti, ktoré sa skutočne 
užívajú. Na daňovú povinnosť 
nemá vplyv skutočnosť, že sa 
stavba prestala užívať. 

51 Správca dane je mestská časť. 

6/ Platcom dane z nehnuteinosti 

je každý daňovník, ktorý je 
povinný túto daň platiť. 

71 Daňový dlžník je ten, kto 
nezaplatil splatnú sumu dane alebo 
splátku dane najneskôr v deň jej 
splatnosti. 

Il. 
Daň z pozemkov 
11 Ročná sadzba dane z pozemkov 
u ornej pôdy, chmelníc, v1mc, 
ovocných sadov sa určuje vo výške 
0,75 % zo základu dane. 

21 Základom dane z pozemkov je 
cena pôdy určená vynásobením 
skutočnej výmery pozemkov v m2 
a ceny pôdy za m2 a odvodenej od 
bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek podla platných cenových 
predpisov.2 

ll Ročná sadzba dane z pozemkov 
u lesných pozemkov, na ktorých 
sú hospodárske lesy, rybníky s 
chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy a trvale 

~eobecne záväzné nariadenie č. 
211994 

Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti 
Devínska Nová Ves 

o trhovom 
poriadku 

platnom 
na území mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

Miestne zastupitelstvo mestskej 
časti Devínska Nová . Ves podla 
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadeni v zneni neskorších 
predpisov a15 ods. 2 pís. a) zák. č. 
377/90 Zb. o hl. meste SR 
Bratislavy v zneni neskorších 
predpisov, ako aj podla zák. č. 
634/92 Zb. o ochrane spotrebitela, 
zák. č. 274/93 Zb. o vymedzení 
pôsobnosti orgánov vo veciach 

Okolie rieky Moravy vyzerá dobre iba z diafky a výšky, príďte dole a 
uvidíte 

trávnaté porasty, sa urcuje vo 
výške 0,25 % zo základu dane. 

21 Základom dane z pozemkov je 
cena pôdy určená vynásobením 
skutočnej výmery pozemkov v m2 
a ceny pôdy za m2 podla platných 
cenových predpisov. 

ll Ročná sadzba dane z pozemkov 
za každý i začatý m2 pozemku je: 

a/ zo záhrad ....................... 0,20 Sk 
b/ zo zastavaných plôch ... 0,20 Sk 

c/ za ostatné plochy ......... 0,20 Sk 

dl za stavebné pozemky .... 2,- Sk. 

21 Ročná sadzba dane uvedená v 
odst. l písm. d, za stavebné 
pozemky, na ktoré bolo vydané 
územné rozhodnutie, sa násobí 
koeficientom 4,0. 

Účinnost 
Toto VZN nadobúda účinnost dňom 

7.2. 1994. 

Ing. Marián Jurčák 
Starosta Mč ONV 

(Pokračovanie v budúcom čísiel 
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ochrany spotrebiteia a uznesenia č. 
574 mestského zastupitelstva o 
prenesení úloh štátnej správy vo 
veciach ochrany spotrebitela do 
pôsobnosti mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy sa 
uznieslo dňa 20.1.1994 na tomto 
Všeobecne zavaznom nariadení 
(ďalej len nariadenie): 

Všeobecné ustanovenia 
ll Toto nariadenie plati pre všetky 
trhoviská a trhové miesta na 
území mestskej časti Devínska 
Nová Ves. 

21 Za trhovisko sa pre účely tohto 
nariadenia považuje vyčlenený 
verejný priestor so stálymi 
predajnými zariadeniami 
spravovaný fyzickou alebo 
právnickou osobou. Trhové miesto 
nemusi sp ať podmienku stáleho 
predajného zariadenia. 

3/ Za trhové miesto sa pre účely 
tohto nariadenia považuje verejný 
priestor, na ktorom právnické a 
fyzické osoby predávajú tovar s 
povolením mestskej časti. 

4/ Trhový 
prenajatim 

predaj sa realizuje 
trhového zariadenia 

(napr. stola) alebo trhového miesta 
ktoré prenajíma správca trhovisk 
alebo mestská časť Devínska Nová 
Ves. 

Cas predaja 

Cas predaja na trhoviskách a 
trhových miestach sa stanovuje: 

ll V letných mesiacoch (od 1. 
apríla do 31. októbra) 
pondelok až piatok 6.00 - 20.00 
sobota, nedefa 6.00 - 16.00 

21 V zimných mesiacoch (od 1. 
novembra do 31. marca) 
pondelok až piatok 6.00 - 18.00 
sobota, nedela 6.00 - 13.00 

3/ Pri individuálnych akciách 
môže stanoviť čas predaja starosta 
mestskej časti inak. 

Podmienky predaja 
ll Predaj na trhoviskách a 
trhových miestach môžu 
realizovať: 

a/ právnické a fyzické osoby, ktoré 
sú oprávnené vykonávať 
podnikatelskú činnosť v súlade so 
zák. č. 455/91 Zb. o 
živnostenskom podnikaní. 

b/ fyzické osoby obhospodarujúce 
alebo vlastniace polnohospodársku 
pôdu, ovocné stromy, kríky a 
vinice podla 2a -2f podla zákona 
č. 219/91 Zb. 

c/ drobnochovatelia zvierat, 
zberatelia lesných plodov a húb 
starší ako 18 rokov, 

21 Na trhoviskách a trhových 
miestach je možné predávať: 

a/ rastlinné produkty z vlastnej 
polnohospodárskej výroby, lesné 
plody a kvasenú kapustu, 

b/ živočíšne produkty, na ktoré 
vydala veterinárna správa v mieste 
pôvodu osvedčenie o spôsobilosti, 

c/ huby na základe Osvedčenia o 
základných znalostiach húb, 
vydaného príslušnou komisiou 
menovanou štátnym okresným 
lekárom; oprávnenie na predaj húb 
sa týka len tých druhov, ktoré sú 
uvedené v osvedčeni a ich predaj 
sa môže realizovať na trhoviskách; 
na požiadanie zákazníka musia byť 
huby rozkrojené pozd nym rezom, 

dl liečivé rastliny na základe 
osvedčenia o znalostiach liečivých 
rastlín, vydaného Štátnym ústavom 
pre kontrolu liečiv, 

e/ potravinársky tovar a ostatné 
požívatiny so súhlasom Štátneho 
obvodného lekára Obvodného 
úradu Bratislava IV. 

fi iný nešpecifikovaný tovar, resp. 
výrobky, na ktoré sa nevzťahuje 
zákaz predaja podla tohto 
nariadenia. 

Účinnost 
Toto VZN nadobúda účinnost dňom 

7.2. 1994. 

Ing. Marián Jurčák 
Starosta Mč DNV 

(Pokračovanie v budúcom čislel 

mlitrnlm 
nlGS~SIG.Í 
llllí~ie 

CHRONICKÉ 

Porušovanie všeobecne záväzného 
nariadenia o parkovaní motorových 
vozidiel sa stáva chronickým. Niet vari 
dňa, aby hliadky oznamovali 
porušovate~'ov Mi_est~e~u úradu. 
Niektorí rob1a na chlieb, mi ~:a pokuty. 

Rovnakým neduhom sú nepovolené 
skládky. V nevýhode sú majitelia, ktorí 
tak činia pri vlastných domoch, alebo ich 
hliadky prichytia pri čine. Ostatní, 
anonymní, iba znečistia okolie a 

INZERTNÉ 
Ol-Kúpa 
02- Predaj 

RUBRIKY 

03- Voľné miesta (ponúka,hl'adá) 
04- Služby (ponúka, hl'adá) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti (kúpa., predaj) 
07 - Rozličné 

Ol-KÚPA 

e Kúpim chlapčenské korčule č. 25 
alebo 24. Tel.: 775 784 

• Predaj čistiacich prostriedkov -
výhodné pre alergikov. Tel.: 778 709 

• Predám béžový kočík LIBERTA za 
symbolickú cenu. Tel.: 775 490 

• Pozinkovaný drôt priemeru 2,85 mm 
-viac ako l 000 kg- vcellcu -za výhodnú 
cenu. Tel./fax: 775 275 

' 04-SLUŽBY ) 

• Účtovníctvo-jednoduché, podvojné. 
Tel.:779 083 

• Murujem, obkladám, dláždim. Tel.: 
777 608 

O Súkromne vyučujem spev. Tel.: 
776 690 

• Potlač na reklamné predmety -
zaJ:!al'ovače, perá, popolniky, PE- tašky 
a mé zabezpeči DEVEX. Tel./fax: 
775 275 

~ Montáž satelitov (už od 6500,- Sk)
IIJ otáčacie systémy (už od 16500,- Sk)+ 
servis. Tel.: 778 997, 375 169 

1111 . Montáž, oprava, predaj elektrických 
bojlerov. Tel.: 239 527, 220 005 

• Opravujeme chladničky, mrazničky, 
montáž chlad. zariadení, 
elektrospotrebiče. Tel.: 777 762 

TV SERVIS BALÁŽ - oprava 

odpratávanie musí zabezpečiť mestská 
časť na vlastné náklady - teda z daní 
obyvateľov. Preto by bolo vhodné všímať 
si šíriteľov nepovolených skládok, 
oznámiť ich (číslo vozidlo), aby poriadok 
po sebe urobil na vl~.stné náklady ten, 
ktorý znečistenie spôsobil. 

CHYTILI DVOCH 

O psoch, najmä túlavých, sa popísalo 
dosť. V ostatnom čase občania signalizujú 
zvýšený pohyb psov bez majiteľov. 
Prvého februára na podnet občanov 
odchytila hliadka dvoch túlavých psov a 
odovzdala ich veterinárnej službe. Takže 
majitelia psov, dávajte si na svojich 
priateľov pozor. 

msp 

televízorov. Na Grbe 43. Tel./zázn.: 
776 963 

05 -BYTY 

S Vymením 4-izb. štátny byt s halou a 
telefónom a doplatkom za dva menšie 
byty. Lokalita nerozhoduje. Tel.: 
775 525,775 318 

Ili Vymením 3-izb. druž. byt za 4-izb. 
Tel.: 777 356 

• Zoberiem do prenájmu rodinný dom 
(alebo aspoň časť) v DNV, príp. v 
Devine, s možnosťou vjazdu nákl. vozidla 
do dvora. Tel.: 779 489 večer 

-NEHNUTEĽNOSTI 

• Kúpim pozemok na výstavbu 
rodinného domu, alebo rozostavaný dom 
v DNV. Informáciu v obálke podajte v 
Devexe (Novoveská 14 z dvora) na 
značku DOM 

111 Predám rod. dom v DNV a kúpim 
družstevný byt v DNV. Tel.: 778 ll44 

ll Predám vinohrad 7 á v osob. 
vlastníctve v DNV. Tel.: 775 330 

• Kúpim stavebný pozemok alebo 
rodinný dom v DNV s rozlohou min. 8 á. 
Náhradný byt v DNV možný. Tel.: 
223 400 od 8.00 do 14.00 

07- ROZLIČNÉ 

S Hl'adám spoľahlivú pani na opateru 
2-ročného dieťaťa od septembra 1994. 
Tel.:775 784 

e Kalendáre -stolové na rok 1994 
dostanete kúpiť ešte v Devexe 
(N ovoveská 14 z dvora - nad poštou) 

e Vykupujem staré odumreté korene
samorasty. Akvarex, J. Smreka 18 

DEVEX 
ponúka 

- stolové kalendáre 1994 

7 



Počúvaj, nie je to lacné? 
Dusené mäso s ryžou, fazuľová 
polievka s rožkom a pivo. A to 
všetko za dvadsať korún. 
Prosím ťa a kde? 
Nikde, ale lacné to je. 

® 
Mladý muž, mohli by ste ma 
previesť cez cestu? 
Ale starenka, veď je červená! 
Veď práve. Na zelenú · viem 
prejsť aj sama. 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

DEVEX 

ponúka 

dámske čižmy, zdravotné 
šľapky, detské sandálky 
paličkované dekorácie 

(vhodný darček) 
· sklenené poháre z 

. tmavého a perleťového 
skla 

Pán doktor, mne už proti 
zápche nič nepomáha. 

drevené rámiky na 
obrázky 

stolové kalendáre 1994 
štetce (súprava 3 kusy) 

za 36,-
Okolie rieky Moravy vyzerá dobre iba z dial'ky a výšky. Prídte dole a uvidíte. 

Tak si strčte do zadku 
rozbušku. 
Za dva dni je pacient späť. 
Zasa nič, pán doktor, ani tá 
nepomohla. 
A človeče, odpálil ste ju vôbec? 

Žena u lekára: 
Pán doktor, pomôžte, som 
chladná. 
Lekár jej dá zopár tabletiek. Po 
príchode domov dá potajomky 
aj manželovi, nech to stojí zato. 
Pri večeri mu roztúžená hovorí: 
Drahý, mám strašnú chuť na 
chlapa! 
Aj ja, odpovedá on. 

Ako sa život mení! -vzdychne 
si mamička. -Keď bol Janko 
malý, hral sa s vojačikmi a 
Anička s bábikami. Teraz je 
to naopak. 

Vodorovne: A l Pražský odbytový 
podnik - ázijská národnosť. - BI 
Začiatok tajničky. C l 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

l 2 3 4 5 

Ohl'aduplnosť - mesto v Rusku -
raž (krajin.). - Dl Likér z ryže -
mesto v Kolumbii - spolok. - El 
Americká letecká spoločnosť -
diery - okresná vojenská komisia. 
- F l Kaviáre po chorvátsky - veľký 
krik hovorove. - GI Načo (básn.) -

6 7 8 9 10 ll 12 

Vytlačené z dodanej sadzby redakcie 

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma>:--------------------------

Adresa: _______ -'--~---------- PSC _______ _ 

Dátum: ____________________________ ~-------------------------------

Na konci roka vylo814eme troch predpatitefov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs 

Využlte možnos( faxoval: 775 275 
podpis !pečiatka) predplatitefa 

hrubá vlnená tkanina (mn. č.) -
ŠPZ Lučenca. - Hl Francúzske 
mestečko - mesto v Japonsku- titul 
mohamedánskych potomkov. - Il 
Koniec tajničky. - Jl Štát v Indii
rod tropických mravcov.-

Zvisle: 1/ Rieka na Aljaške. - 2/ 
Rakúsky dirigent svetového mena 
so skratkou mena na konci. - 3/ 
Tkanún opracoval - predošlý deň. 
- 4 /Pästiarsky úder- studňa v Čade 
-vyťahuj meč. -51 Cudzí dravec-
víchrica (meteor .) . 6/ 
Nenahovorím. - 71 Samotárka (z 
gréčt.) - 8/ Chlapčenské meno -
ran osť po česky. - 9/Rezací nástroj 
- pokyny (básn.) - časť tenisovej 
hiy. - 10/ Prijalo do žalúdka -
vydlabaná diera. - ll / Tepelná 
úprava sušených sliviek (mn. č.).-
12/ Obloženie. -

Pomôcky: Cl Anar. - EI NAL.- FI 
Aj vare. - Hl Mi to. -

FOTOSLUŽBA 
DEV EX 

vyvolávanie 
čiernobielych a 

farebných filmov 

vyhotovenie 
čiernobielych a 

farebných fotografií 

d 
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DEV
~ ky informačný 
IDS spravodajca 

občanov 

EX mestskej časti 
p r e 5 DEViNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
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:N Uzávierka dnešného jl~ 
- ·~ · ... 
l~! čísla bola 18.2.94. m 

Váieni 
čieaeelia 
Co nevidieť budeme mať 
tofko politických strán a 
hnutí ako máloktorá kraji
na sveta. Kabaret. ktorý 
nám naši politici pripravu
jú. si uvedomíme v čase 
jarných prázdnin aj dvak
rát. Prvýkrát. ked pripra
vujeme deti na hory otáz
kou za čo. druhýkrát. ak 
sa nám predsa podarí 
dostať na týždeň preč. 
Preč od toho zhluku právd, 
poloprávd a toho ostatné
ho. 

Tá naša krajina je skutoč
ne prekrásna. Kde prame
nia vlastne deformácie? 
Ved nie sme stádočko. 
ktoré potrebuje ... 

Iste je to zložité a výber 
potrebuje čas. 

Ale škoda tofkého času. 

Potom ozaj mnohým zos
távajú chlieb a hry. 

Ak je ten chlebík. televízia 
POnúka zimné olympijské 
hry a máme kde unikať. A 
pritom športovci zo Spiša. 
z Bratislavy, či Nitry bojujú 
za jeden cief. za jednu 
farbu . 

Politika však točí korun
kami. Dnes nie malými. 
Nuž treba dezorientovať. 
Súpera? A vari národ, fud 
rn á byť súperom politikov? 
Tak sa mi to zdá. 

Preto ma mrzí tá strata 
času . 

Váš vydavateľ 

U :i sl ú :il 
Kofko objektov, a nie

len v Devínskej, stojí ro
zostavaných roky. Výs
tavba expozitúry Všeo
becnej úverovej banky na 
Eisnerovej ulici v Devín
skej Novej Vsi od začiatku 
po odovzdanie trvala šesť 
mesiacov. Stavebná firma 
Javor osvedčila svoje 
kvality. 

V stredu 9. februára, za 
účasti prezidenta VÚB a.s. 
Ing. Jozefa Mudríka. riadi
tefa pobočky VÚB Bratis
lava mesto Ing. Milana 
Lônčika ; generálneho pro
jektanta Ing. arch. lubora 
Hollého zo Stavoprojektu. 
starostu MC ONV Ing. Ma
riána Jurčáka a ďa l ších 
hostí, expozitúru l. typu 
slávnostne otvorili. 

Už dnes môžete. ako nás 
informoval šéf expozitúry 

Ing. Tibor Pongrácz, vyu
žiť širokú ponuku služieb. 
Otvoriť si bežné účty pre 
podnikatefov. osobné účty 
s možnosťou vydania pla
tobnej karty, šekovej kniž
ky, prostredníctvom banky 
uhrádzať telefónne pop
latky, platby SIPO. využiť 
možnosti sporenia - ter
mínové vklady, prémiové 
sporenie, stavebné spore-

Z otvorenia expozitúry VÚB na Eisnerovej ulici 

H1 Uzávierka m 
l~! nasledujúceho čísla m 
H1 bude 3. marca lit 
:;; , . !:;: 
•ii 1994, ČISIO VYJde V N ... . .. 
l~i piatok 11. marca Jl! 
:~l 1994 jl~ 
~ lli 
:\Ut:.Ut!Ui!Ui!Ui!Ui!Ui!Ui!Ui!Ui!Ué!Ui!Ui!Ui!Ui!~:i 

nie. zmenárenské služby, 
devízové účty, devízové 
vkladné knižky. predaj 
cenných papierov, posky
tovanie úverov. 

Výhodou sú bankové služ
by v mieste bydliska ale
bo pôsobenia firmy. Už 
dnes mnohí podnikatelia 
previedli svoje účty z 
mesta do Devínskej. šet
ria čas. 

A nielen klientom. Sedem 
pracovníkov z desiatich 
našlo pracovnú príležitosť 
v mieste bydliska. 

· Podnikatefom bude, okrem 
bežných služieb. slúžiť aj 
nočný trezor a čo nevidieť 
bude inštalovaný v Devín
skej aj bankomat. 

pk 
snímky autor 
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Dnes sme vybrali z 
pozvánky na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľ

stva. ktoré bude 3.3.94 
od 8.00 hod. v priesto
roch radnice na lstrijskej 
č. 49. 
111 Návrh VZN (všeobek
ne záväzné nariadenie) 
Mč ONV o verejnom uz
naní za zásluhy 
111 Plnenie rozpočtov -
Bytového a energetické
ho hospodárstva 
- príspevkovej organi

zácie DENOVA 
- detských jaslí 
- lstracentra 

111 Záverečného účtu MČ 
ONV za rok 1993 a 
správa o hospodárení za 
r. 1991 - 1993 
111 Stanovisko MČ ONV k 
návrhu VZN hl. mesta 
SR Bratislavy o podrob
nom vymedzení hraníc 
medzi mestskými časťa
mi Z. Bystrica a D.N. 
Ves 
111 Stanovisko MČ ONV k 
návrhu VZN hl. mesta 
SR Bratislavy o postupe 
hlavného mesta a mes
tských častí pri prevode 
vlastníctva bytov. neby
tových priestorov a by
tových domov 
111 Stanovisko Mč ONV k 
návrhu zmluvného za
bezpečenia MHD v Bra
tislave pre rok 1994 
111 Návrh doplnkov VZN 
č. 5/91 MČ ONV o par
kovaní autobusov. nák
ladných a špeciálnych 
motorových vozidiel. 
strojných mechanizmov 
a odstraňovaní vrakov 
111 Odpredaj objektu v 
správe MČ ONV - lstrij
ská 68 a pozemkov p. 
č. 449, 450 
111 Odkúpenie zariadenia 
staveniska na Mlynskej 
ulici 
111 Vyhodnotenie verejnej 
obchodnej súťaže na 
prenájom objektu č. 97 -
CO kryt 
111 Odkúpenie podielu hl. 
mesta SR na objekte ls
trijská 56 - 58 
111 Návrh na udelenie od
mien členom komisií MZ 
111 Návrh na zmenu účelu 
využitia zariadenia det
ských jaslí na lstrij
skej 22 

llifa základe snahy Mč Zá
horská Bystrica o zmenu 
hraníc medzi ňou a MČ ONV 
v prospech Mč Záhorská 
Bystrica prerokovával sa dňa 
8.2.1994 na MR hl. m. SR 
Bratislavy návrh VZN hl. m. 
SR Bratislavy o podrobnom 
vymedzení hraníc medzi 
mestskými časťami Bratisla
va Záhorská Bystrica a De
vínska Nová Ves. V dôvodo
vej správe predmetného VZN 
jeho predkladateľ starosta 
MČ Záhorská Bystrica p. An
ton Beleš - okrem iného 
uviedol. že v roku 1978 priš
la ich MČ mocenským protip
rávnym spôsobom o 179 ha 
pôdy, ktorá bola pričlenená 
do katastra MČ ONV. Uvede
ných 179 ha je časť priesto
ru pri Volkswagene Bratisla
va. Tvrdenie o protiprávnom 
spôsobe zabrania tejto loka
lity nebolo v dôvodovej sprá
ve nijako podložené, nakoľko 
sa tak stalo na základe vte
dy platných zákonov. Na 
podporu jej vrátenia v MČ 
Záhorská Bystrica sa v 
dňoch 11. a 12.12.1993 usku
točnilo verejne hlasovanie 
obyvateľov Z. Bystrice. kto
rého výsledok bol 63.9 "'o 
súhlas obyvateľov s navráte
ním. 

MR hl. m. SR Bratislavy vy-

Katastrofický 
scenár 

sa naplnil 
Dňa 7.2.1994 sa v Primaciál
nom paláci uskutočnilo verej
né zhromaždenie občanov 
venované problémom MHD. 

Primátor mesta Bratislavy 
Peter Kresánek vo svojom 
úvodnom vystúpení zdôraznil 
niektoré zaujímavé skutoč
nosti: 

1. Navrhované obmedzenie 
dopravy o 10 o/o je tesne nad 
hranicou únosnosti, pod kto
rou by už nasledoval kolaps. 

2. Ďalšie prostriedky pre fi
nancovanie MHD už nemožno 
získať zvyšovaním ceny ces
tovných lístkov. pretože tá je 
už tiež na hranici únosnosti. 

Námestník primátora RNDr. 
Klačanský hovoril hlavne o 
financiách. Z jeho slov ok
rem toho, že náklady na pre
vádzku MHD stúpajú a štát
ne dotácie naopak klesajú, 
sme sa dozvedeli aj to. že v 
rokoch 1991 a 1992 mesto 
Bratislava nemuselo vynalo
žiť na prevádzku MHD ani 
korunu. Všetky náklady boli 
pokryté z príjmov súvisiacich 
s dopravou a zo štátnej do
tácie. V minulom roku už bo-
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Zmena hraníc 
medzi mestskými časfami 
Bratislava Záhorská Bys
trica a Devínska Nová Ves 
sa nekoná 

ššie uvedený návrh VZN po 
prerokovaní odporučila Mes
tskému zastupiteľstvu prero
kovať a schváliť. Starosta 
MČ DNV p. Marián Jurčák 
vyjadril na tejto MR svoj ne
súhlas s týmto uznesením. 
nakoľko prijatím tohto VZN 
by bola poškodená MČ ONV 
a jeho prijatie by bolo v roz
pore so zákonom o hl. m. SR 
Bratislavy. Jeho stanovisko 
nebolo ostatnými členmi MR 
hl. m. SR Bratislavy akcepto
vané. Na základe uvedených 
faktov starosta Mč ONV 
zvolal mimoriadne zasadnutie 
MR MČ ONV na 10.2.1994. 
kde boli pozvaní aj primátor 
hl. m. SR Bratislavy, p. Peter 
Kresánek. starosta Mč Z. 
Bystrica p. Anton Beleš a 
starosta MČ Dúbravka p. Ján 
Rässel. Pán prinJátor sa z 
tohto zasadnutia ospraved
lnil. ale zároveň prejavil 
ochotu o tomto probléme so 
zástupcami Mč DNV rokovať 
v inom termíne. MR MČ ONV 
odporučila svojim uznesením 
starostovi Mč ONV požiadať 
primátora hl. m. SR Bratisla
va o stiahnutie dotknutého 

lo nutné dotovať MHD z pok
ladnice mesta sumou 30 mil. 
Sk a tento rok aj pri obme
dzených prepravných výko
noch to bude až 300 mil. Sk. 

Po úvodných vystúpeniach 
sa rozprúdila živá diskusia. 
Zapojili sa do nej aj dvaja 
poslanci Miestneho zastupi
teľstva v DNV. Poukázali na 
diskrimináciu občanov ONV 
navrhovaným obmedzením 
dopravy. Pri priemernom ob
medzení v Bratislave o 10 "'o 
je obmedzenie pre ONV až o 
24 "'o. Ďalej zdôraznili neo
chotu Magistrátu vypočuť si 
stanovisko Miestneho zastu
piteľstva v ONV a rokovať s 
Qím o tejto problematike. 
Ziadali. ak sa bude pristupo
vať k obmedzeniam. aby boli 
rovnomerné pre všetky mes
tské časti. 

Stanovisko poslancov z ONV 
podporil aj ďalší občan. ktorý 
poukázal na to. že obmedze
nie autobusovej linky č. 101 
postihne značné množstvo 
detí, ktoré z ONV dochádzajú 
do základných a materských 
škôl v Dúbravke a Karlovej 
Vsi. 

V závere primátor mesta 
zhrnul diskusiu konštatova
ním, že rozhodné slovo o 
MHD povedia poslanci mes-
tského zastupiteľstva na 
svojom rokovaní dňa 
17.2.1994. 

návrhu VZN z rokovan 
Mestského ~astupitefstva hl. 
m. SR Bratislavy, z dôvodu 
rozporu so zákonnými nále. 
žito~fami zákona o hl. m.SR 
Bratislavy a porušenie Zá
~onného postupu v zmysle 
Statútu hl. mesta SR Bratis
lavy. Citované uznesenie bo. 
lo pí~omne oznámené primá. 
t~rov1 hl. m. SR Bratislavy 
dna 11.2.1994. Zároveň bolo 
dané na vedomie predsedovi 
MR SR p. Ivanovi Gašparovi
čovi. mestskému prokuráto
rovi p. Céremu a starostom 
MČ Bratislavy. 

Dňa 15.2.1994 sa uskutočnilo 
rokovanie k danej veci na 
Magistráte s primátorom hl. 
m. SR Bratislavy a starostom 
Mč DNV spolu s poslancami 
MZ MČ ONV. Na tomto roko
vaní p. primátor akceptoval 
argumenty zástupcov Mč 
ONV a zároveň im oznámil 
že dostal podnet od mes~ 
tského prokurátora na stia
hnutie predmetného VZN a 
na jeho základe a stanovis
ka zástupcov MČ ONV ho z 
rokovania Mestského zastu
piteľstva hl. m. SR Bratislavy 
stiahol. 

Alojz Moravec 

zástupca starostu MČ ONV 

Poslanci mestského zastupi
teľstva na tomto rokovaní 
obmedzenie dopravy skutoč
ne schválili. Za tento návrh 
sa zdvihlo 45 rúk z celkové
ho počtu 80 poslancov. šta
tút mesta Bratislavy však 
hovorí: "Ak mestské zastupi
teľstvo prerokúva otázky ce
lomestského charakteru. kto
ré sa dotýkajú záujmov mes
tskej časti, prijme príslušné 
uznesenie až po predchá
dzajúcom prerokovaní stano
viska miestneho zastupiteľ
stva dotknutej mestskej čas
ti. Ak je stanovisko miestne
ho zastupiteľstva dotknutej 
mestskej časti negatívne. je 
na prijatie uznesenia mes
tského zastupiteľstva pot
rebný súhlas trojpätinovej 
väčšiny všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva." 

Miestne zastupiteľstvo v ONV 
prijalo uznesenie. ktorým ne
súhlasí s návrhom na obme
dzenie dopravy. Trojpätinovú 
väčšinu všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva 
tvorí 48 poslancov. Za návrh 
hlasovalo 45 poslancov. Je 
uznesenie mestského zastu
piteľstva schvaľujúce obme
dzenie MHD platné? Podľa 
názoru Miestnej rady v ONV 
nie je. 

Ing. Martin Lacko. lnQ_. Ján 
ZatkO 

poslanci Miestneho zastupi
teľstva v ONV 

. psoch sa vera hovorí i 
H~CI ~·ch túlavých akoby pri
pl;;dál/ Nielenže špinia. kade 
bU dia· ale ohrozujú deti a sú 
ch~enc'iálnymi pr~n.~scaf!li rô~
po ch chOrôb. Bramf sa 1ba pl
nY ním iste nepomôže. Volať 
sa anačnú službu? Skôr na
a~hu]em pravidelné akcie tejto 
~lužby. ~sp_oň jE?denkrát v týž
dni. so s1rs1m ~berom. 

Keď už píšete o psoch. zaují
malo by ma. koľko pokút vy
brali me;:;tskí polic~i_ti ale~o 
kontrolóri ~a zne<;:Jsfova~ue 
vereJných pnestranst1ev za je
den mesiac alebo štvrťrok. 

KOMÉDIA NA PODHORSKOM 

Na ulici P. Horova nad mater
skou školou sa pravidelne 
ozývajú operné árie istého 
"ochotníka". Sk oda. že mu ls
tracentrum neprenajme vefkú 
sálu. Možno by bolo vypreda-
né. • 
V kameňolome na Devínskej 
Kobyle si nedávno niekoľko 
odvážnych strelcov zastrefo
valo svoje zbrane. Ktovie, či to 
boli ochranári prírody, alebo ... 
Vari sme mali zatelefonovať na 
mestskú políciu. aby ich ochrá
nila proti nepovolaným zve
davcom. 

rp 

žalujú a 
navrhujú 

/Jad riekou Moravou od 
prvej skaly z Devínskej Novej 
Vsi smerom na Devín sa na
chádza vera záhradkárskych 
parciel či súkromných alebo v 
prenájme. Na mnohých parce
lách sú postavené záhradné 
prístrešky a miestami sa vy
skytujú aj pekné chatky na 
úrovni rodinných domkov. Cel
kove táto záhradkárska časť 
zapadá do scenérie tamojšej 
prírody a krášli našu mestskú 
časf Bratislavy. Záhradkári sú 
spokojní. pretože cez víkend 
si utužujú zdravie na čer
stvom vzduchu a dopestujú 
trocha ovocia. zeleniny, ze
miakov a miestami i hrozna. z 
ktorého si robia víno. 

V posledných rokoch. najmä 
keď sa zredukovali pohranič
né hliadky na minimum. sa 
neustále zvyšujú vlámania do 
chát. Zlodeji najčastejšie ničia 
zámky, oplotenia záhrad. aby 
sa cez vyrezanú dieru prekľzli 
do objektov. Ak sa zamerajú 
na niektorú chatku. tak ich nič 
nezastaví, aby sa do nej ne
dostali za každú cenu. Surovo 
s~kerou rozbijú časf dverí a 
zarubne. kde sa nachádza 
zámok a dostanú sa do chat
ky alebo pivnice. Potom na
sleduje "veľké upratovanie", 
Prehadžu všetko. čo im príde 
Pod ruky a vyberajú predme
ty,. k.~oré môžu speňaž if. Ide 
~alma. o elektrické spotrebiče. 
h ~r~m1ku <vázy, svietniky), po-
~nky na víno. šálky, deky, 

P lkryvky, konzervy. víno a 
re~ohrdnú ani jabľčkami. ze
enJnou a zemiakmi. Môjmu su
~~~ovi narobili veľké škody v 
v· u 1992. v roku 1993 pred 
n~~n?ca~~ .a v roku .1994 v ja
zn an opat. Celý Je z toho 
na ec.hutený a Mestská polícia. 

Pľlek pátraniu. zatiaľ žiar. 

neuspela. Páchatelia povzbu
dení bezradnosťou záhradká
rov bačujú ďalej. Podľa našich 
poznatkov využívajú dni v 
strede týždňa, za daždivého 
počasia a zásadne rabujú pri 
sviečkach, pričom voskom 
obabrú všetko. kade kutrú a 
hľadajú niečo cennejšie na 
predaj. 

Ide pravdepodobne o neza
mestnaných občanov. ktorí sa 
takto nečestne a drzo priži
vujú na úkor záhradkárov. 
ktorí majú v chatke skromné 
a starostlivo uložené predme
ty pre bežnú potrebu. alebo 
nejakú poživeň, vrátane plo
dov záhradky. ktoré si pocti
vou prácou zadovážili. 

Záhradkári navrhujú, aby sa 
týmto problémom zaoberalo 
Miestne zastupiteľstvo v De
vínskej Novej Vsi a spoločne s 
políciou riešilo tieto problémy. 
ktoré doniesla doba. Sme to
ho názoru. že ak budú policaj
né hliadky v nočných hodi
nách pravidelne každú noc 
vykonávať aspoň po dvoch 
hodinách obchôdzky po chod
níkoch v záhradkárskej časti, 
nedovolia si zlodeji rôzne vlá
mačky do chát. 

Ďalej bude potrebné, aby sa 
týmto problémom zaoberalo 
plenárne zasadnutie miestnej 
pobočky Zväzu záhradkárov 
a pomohlo hľadať nejaké rie
šenie. Ak nebudeme nič pod
nikať. zlodeji si budú čím ďalej, 
tým viac prehlbovať svoju ag
resivitu a záhradkárom znep
ríjemňovať život. 

V mene všetkých záhradká
rov v Devínskej Novej Vsi. 

J.C. 
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V dňoch 26. januára až 6. 
februára t.r. som mal možnosť 
zúčastniť sa študijného pobytu 
v USA spolu s primátormi, sta
rostami a predstaviteľmi miest 
a obcí Slovenska. V 23-člen
nej delegácii boli zástupcovia: 
§pišskej Novej Vsi. Popradu. 
Zeliezoviec, Hriňovej, Giralto
viec. Devínskej Novej Vsi. Kar
lovej Vsi. Vrakune. Poduna
jských Biskupíc, Devína. Ruži
nova. Zlatých Moraviec. Spiš
skej Belej, Dúbravky, Šale. Tvr
došína. Krivej, Žirian, Rusoviec, 

Po nat 
Družstevnej nad Hornádom. 

Celý náš pobyt organizovala a 
zabezpečovala spoločnosť 
amerického Slováka p. Hudá
ka "Adventure International 
Travel". Časovo vefmi náročný 
program bol tematicky zame
raný na problematiku riadenia 
miest a obcí. vrátane všetkých 
súvislostí s ich životom. 

Program pobytu: 

26. januára - odchod autobu
som z Bratislavy na letisko do 
Viedne. odtiar odlet lietadlami 
spoločnosti Delta do Clevelan
du s medzipristátím v Mnícho
ve a prestupom v New Yorku. 
Po príchóde ubytovanie v 
predmestskej obci lndepen
dence v hoteli Harley. 

27. januára - stretnutie s člen
mi sesterskej asociácie "Bra
tislava - Cleveland", obozná
menie s mestom Cleveland. 
štruktúrou okresu Cuyahoga a 
štátu OHIO. prehliadka centra 
Clevelandu 

28. januára - návšteva mes
tskej radnice a jej jednotlivých 
oddelení. návšteva rozvíjajú
cich sa štvrtí. problémy ich 
dostavby, rekonštrukcie zasta
ralých prevádzok. nová výs
tavba rodinných domov 

29. januára - doprava autobu
som do Washingtonu. prehliad
ka Arlingtonského cintorína. 
prehliadka pamätihodností a 
budov. v ktorých sídlia význa
mné inštitúcie USA. ubytovanie 
v hoteli Holiday, stretnutie so 
zástupcami veľvyslanectva SR 
a organizácie Sister City 

30. januára - prehliadka ná
rodnej baziliky spojená s účas
ťou na svätej omši. prehliadka 
Kapitolu vrátane rokovacích 
priestorov kongresu a senátu 
USA. návšteva kozmického 
múzea 

31. januára - exkurzia do okre
su Cuyahoga, návšteva župné
ho úradu Cuyahoga. diskusie o 
rozdieloch medzi správami a 
právomocami miest a okresov. 
návšteva Univerzity Johna Ca
roJia vrátane absolvovania 
prednášok z etiky spojených s 
panelovou diskusiou, prijatie v 

metskej rade Clevelandu a pri
vítanie starostom mesta 

1. februára - odchod autobu
som do hlavného mesta štátu 
OHIO Columbusu. stretnutie s 
jeho predstaviteľmi a senátor
mi štátu. privítanie v senáte 
štátu OHIO. prehliadka mesta 
a návšteva pivovaru. odchod 
do lndependence 

2. februára - stretnutie so 
župnými komisármi. účasť na 
zasadnutí župného komisariá
tu. diskusia na témy: mestské 
plánovanie, mestské zóny, fi-

nancovanie. daňovníctvo atď .. 
rozhovory s predstaviteľmi 
podnikateľských kruhov. účasť 
na zápase NHL: "Philadelphia 
Flyers - Washington Capitals". 

3 .. februára - odchod autobu
som do Youngstownu - sester
ského mesta Spišskej Novej 
Vsi, prijatie predstaviteľmi 
mesta na štátnej univerzite. 
prednášky o rozvoji miest. ob
chodu a problémy životného 
prostredia. prehliadka univer
zitného mestečka. príchod do 
lndependence. 

4. februára prehliadka mes
tečka lndependence, návšteva 
miestnych organizácií. prijatie 
na radnici starostom a beseda 
s ním o aktuálnych problémoch 
života občanov 

5. februára - odlet z Clevelan
du do New Yorku. prehliadka 
Manhattanu. návšteva Sveto
vého centra obchodu. výstup 
na strechu najvyššieho mra
kodrapu v New Yorku. odlet z 
New Yorku 

6. februára - po medzipristátí 
v Mníchove prílet do Viedne. 
odchod autobusom do Bratis
lavy 

Okrem týchto oficiálnych akcií 
sme sa zúčastnili množstva 
drobnejších prehliadok a kaž
dodenných večerných stretnu
tí a posedení s americkými 
Slovákmi v hotelových priesto
roch. 

Stručné zhodnotenie: časovo 
vysokonáročné. zaujímavé. od
borné. s prijatiami na najvyš
ších úrovniach štátu. mesta a 
inštitúcií. pestré s vynikajúcou 
starostlivosťou zo strany za
bezpečujúcej Adventure Inter
national Travel. 

Množstvo poznatkov. skúse
ností. zážitkov a dojmov sa 
Vám pokúsim sprostredkovať 
formou ďalších pokračovaní 
tematicky zameraných na urči
té oblasti. 

V prípade záujmu som ochotný 
sa s kýmkoľvek podeliť o svoje 
poznatky vopred dohodnutou 
formou. 

Ing. Marián 
starosta DNV 



Na Obvodnom 
Bratislava IV. 
Devínska Nová Ves 

úrade 
matrika 

lubomír MATÚŠ ~ • 
Andrea MARTISKOVA 

v kostole 
Jozef SCHULZ 

Monika KlASOVÁ 

Naši jubilanti 

70 ro~ov ~ 
Jozef KRAlOVIC 

Odišli z :na~ich radov l 
Peter SIMA 

l 
"' cen-trum pre voľnv čas. ls-trijská Z-6 

25.2.1994 
18.00 hod. 

Klub podpory zdravia - Civilizačné choroby 
a naše životné prostredie 

27.2.1994 Diskotéka pre mládež 
17.00 - 21.00 hod. 

4.3.1994 
17.00 hod 

6.3.1994 
16.30 hod. 

Herecké pokusy - žiaci her.-dram. krúžku 
zuc 

Detské divadelné predstavenie - Harlekýn 

13.3.1994 Diskotéka pre mládež 
17.00 - 21.00 hod. 

Miestny odbor Matice slovenskej 
'lh pozýva 

19.3.1994 o 14.30 hod. 
Vie ie .... . pomoc-. na v , , , 

POPOLUDNIE VEtKONOCNYCH TRADICII 
vo veľkej sále lstracentra 

Program: 
1. Vystúpenie žiakov materských a základných škôl 
2. Výstavka Veľkonočných jedál s ochutnávkou 
3. Maľovanie kraslíc 
4. Výstavka a predaj šúpoľových výrobkov 
5. Výstavka a predaj kníh 
6. Predaj Veľkonočných sladkostí 

Vyzývame gazdinky, ktoré majú dobré recepty, aby sa prihlásili 
na čísle 77 55 63 alebo 77 53 22. 

Je potrebné do 10.3.1994 poskytnúť recept. aby sa mohol 
rozmnožiť a z uvedeného receptu priniesť na ochutnanie 
{materiál potrebný na prípravu Vám uhradíme). 

Tešíme sa na Vaše recepty a účasť. 
výbor Matice slovenskej 

~ fubil~u 
Vznik a existencia ZUŠ (zák
ladnej umeleckej školy) v 
Devínskej Novej Vsi 

Tohtoročné februárové dni 
nie sú pre mňa a vmojich 
spolubudovatefov ZUS cel
kom všedné, keď pohliad
nutím 25 rokov späť do mi
nulosti spomínam na prvé 
kroky založenia lŠU v De
vínskej Novej Vsi. 

neYidiacdm1 
Je prirodzené, že zdraví ľudia 
pocifujú pri stretnutí s nevidia
cimi rozpaky. Chceme vám po
radiť, ako by ste sa mali sprá
vaf pri týchto stretnutiach a 
ako týmto ľuďom ponúknuť po
moc pri rôznych príležitos
tiach. 

• Pri stretnutí s nevidiacim sa 
správajte prirodzene, nenúte
ne a taktne. Nenápadne po
môžte tam. kde je to potrebné. 
Vyvarujte sa prejavov súcitu, 
ktorý mu aj tak nepomôže. 

Kultúrnovýchovnej činnosti 
som sa od mojej mladosti, 
od roku 1930 venovala a 
zostala som jej verná až 
po dnešné dni. V tých
to 30 rokoch v DNV viace
rvé spolky "Orol, Sokol, RTJ, 
Zivena atď." zabezpečovali 
telovýchovnú a kultúrnu 
činnost Zakladali sa spe
vokoly, v kostole a v ško
lách sa spievalo, hrali sa 
divadlá, rôzne akadémie, 
zábavy a fašiangové plesy, 

Prvi členovia súboru v roku 1969 ziskali prvú cenu v narodnom kole 

v máji oslava "Deň matiek" sprievody zvané "procesie" 
patrili medzi najkrajšie ná- na Vskriesenie Pána na 
rodné slávnosti, kde účin- Božie telo a mariánske pú-
kovali krojované tanečné te. Boli to plodné roky kul-
skupiny, spevácke zbory a túrnej a duchovnej činnosti. 
telovýchovné hry. Medzi 
najslávnostnejšie prejavy J. Zúbková 
katolíckej cirkvi patrili (Pokračovanie v budúcom čísiel 
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N ezaGucCnite 
Meniny v nasledujúcich 

dvoch týždňoch oslávia: 

25.2. - Frederik, Frederika 
26.2. - Viktor, 27.2.- ' 

Alexander, 28.2. - Zlatica 
1.3. - Albín, 2.3. - Anežka' 
3.3. - Bohumil, Bohumila,' 

4.3. - Kazimír. 5.3. -
Fridrich, 6.3. - Radoslav, 
7.3. - Tomáš, 8.3. - Alan, 

Alana, 9.3. - Františka, 
10.3. - Branislav. Bruno, 
11.3. - Angela, Angelika. 

• Q ' '~; ' ~
~.o .. 

: - :.m;'P~ ~ ©,',7"'" 

Celovečerné 
predstavenia: štvrtok, 
sobota 19.45, nedeľa 

17.15 a 19.45 hod. 

26.- 27.2. -
UTECENEC 
USA - MN - s.t. 
20,- 22,-

3.3. - DEDICSTVi. 
ANEB 
KURVAHOŠIGUTEN 
TÁG CES.- MN 
16,- 18,-

5.- 6.3. - BEZSENNÉ 
NOCI V SEATLE 
USA - MP - č.t. 
18,- 20,-

10.3.P-O~~~·Á KTO seSA 

- MN - č.t. 18,-
20,-

Mládežnícke 
predstavenia: sobota 

17.00hod. 

26.2. - PRAVÁ A lAVÁ 
RUKA DIABLA 
USA - č.v. 16,-

5.3. - BEZSENNÉ NOCI 
V SEATLE USA 
- č.t. 18,-

Detské predstavenia: 
nedeľa 15.115 hod. 

27.2. - NEBOJSA 
SLOV - 5,-

6.3. - BURATINO 
SNŠ - 5,-

Poznámky: 
s.t. - slovenské titulky, 
č.t. - české titulky, 
č.v. - česká verzia 

tel.: 775 104 

okamžite zabezpečila 
miesto nájdenia mŕtvoly. 
Príčiny nehody vyšetru
jú. 

STRATIL ORIENTÁCIU 
V utorok 15.2. telefono
val občan z ulice J. Jo
náša na stanicu MsP. že 
mu niekto rozbíja okná. 
Do bytu sa mu dostal 

Rt NA ŽELEZNICI . v . . . podnapitý sused, ktorý 
~~tredu 9.2. na železn1cne1 tr?tl medzi si pomýlil okná. Prípad 

vínskou a Lamačom - pn Vapenke - doriešia na Miestnom 
Dešiel smrť zatic;tľ neznárryy človek. V úrade. 
n~skorých nočnyct:_ vhodma._ch ~elefono-
n al výpravca. že rusnovod1c ma podoz- BEZ PRIHLÁSENIA 
~enie. že prešiel človeka. Hliadka MsP V nasledujúci deň pomá-

žiacka liga: 
zš Žehrianska B - Zvš Bukovčana 1 3:1 
zš Bukovčana 1 - ZS Košická A 2:2 
Naše body získali: Mikušík 2. Jurčák Mirko 1. 
Tabuľka po 3. kole: 
1.-2. ZŠ ~obelovo nám. 3 3 O O 12:0 6 
1 -2. ZŠ Zehrianska A 3 3 O O 12:0 6 
3. Gym.J1áz!um Bilíková 3 3 O O 10:2 6 ~ 
4 ZS Zehnanska C 3 2 O 1 9:3 4 

s: z$ žeh~iakn.skAa B 33 12 00 12 74:85 24 .. . .· · •.. · 6. Z§) KošiC a : 
7. ZS Bukovčana 1 3 O 1 2 3:9 1 
8. ZŠ Odborárska 3 O 1 2 2:10 1 
9. ZŠ Košická B 3 O O 3 1:11 O 
10. ZŠ Vlastenecké nám. 3 O O 3 0:12 O 

MAJSTROVSTVA KRAJA: 
15. kolo: 
TTC ONV "A"- ŠKPP "A' - 5:10 
POZEMNÉ STAVBY - TTC ONV ·s· -
10:8 
16. kolo: 
KOLIBA ·s· - TTC ONV "A" - 8:10 
TTC ONV ·s· - ŠKST "E- - odložené 
l. TRIEDA 
15. kolo: 
TTC ONV ·c- - šKST 'F' - 10:2 

1--~TBA 
0 
~ 

(:Q 
Mul' i: 
Albatros - Spartak BEZ 92:66 
Ašlbatros- Pezinok 78:71 
tart- Albatros 77:83 

Albatros -Jadran 60:55 

Konečná tabufka 
Tabufka súlaže po 11. kole: 

1.Ekonom 14 12 2 1132:981 26 2. Start 1 3· Albatros 1~ ~o ~ b0~;9~~3 ~~ 4· Pezinok 14 9 5 930,881 22 
~· Rrírodovedec 14 7 7 983:955 21 

·<>KP 'B' 14 6 8 1033,1004 20 
~·Spartak BEZ 14 2 12 961:1146 17 
·Jadran 14 1 13 908,1073 15 

Do finálovej skupiny o 1. miesto a 
eotstup do ll. SNL postupujú drul'stvá 
Albomt to poradí: 1. Ekonom, 2. štart. 3. 

a ros, 4. Pezinok. 

~~~08YE finálovej skupiny: 28.2. o 
štart konom - Albatros. Albatros -
Albat - 8.3. o 19.00, Pezinok -
Alba{08 - 14.3. o 18.30. 22.3. -
štart ros - Ek onom o 19.00, 30.3. 
Albatr - Albatros o 20.30. 12.4. 

os - Pezinok o 19.00. 
z· 
t.r~~syZšdomáceho družstva sú doma. 

Ivana Bukovčana 3 vždy v 

PRIEMSTAV - TTC ONV ·o· - 10:0 
16. kolo: 
TTC ONV 'C' - ŠKPP "C' - 10:4 
INTEGRA - TTC ONV ·o· - 10:4 
V stolnotenisovej hale ŠKST 
Sporitefňa Bratislava sa uskutočnili 
Majstrovstvá Bratislavy mladších 
žiakov. na ktorých sa zúčastnilo aj 
sedem žiakov a žiačok TTC ONV 

Najlepšie výsledky dosiahli: 

utorok o 19.00. Príďte povzbudil! 

Chlapci: 
STV - Albatros 66:20 
lvánka - Albatros 21:27 
Inter- Albatros 39:8 
Albatros - štart 15:23 
Holíčska ·A- - Albatros 46:7 
Albatros- Holíčska ·s· 16:35 

Priebežná tabufka sútaže: 
Spoločná: 
1. Pezinok 13 11 2 399,304 24 
2. Inter 12 11 1 590,194 23 
3. Holíčska 'A' 11 11 O 714,112 22 
4. Holíčska ·a· 12 6 6 346,355 18 
5. STU 11 7 4 438,288 17 
6. Albatros 12 4 8 247:400 16 
7. Strečnianská 13 3 10 311A96 16 
8. Start 13 3 10 221:609 16 
9. Holíčska ·c· 12 2 10 258A87 12 
10. lvánka 11 2 9 168A41 12 

Zápasy doma: 2.3. o 17.00 Albatros -
Holíčska ·c-
16.3. o 17.00 Albatros - STU 
Zš - l. Bukovčana 3 streda o 17.00 

Dievčatá: 
Albatros - Riazanská 30:38 
Loko ·s· - Albatros 43:23 
Albatros- Loko "A" 30:28 

Spoločná: 
1. Lokomotíva 'A' 9 9 o 417:144 18 
2. Riazanská 8 
3. šamorín 

5 3 236:261 13 
8 4 4 23t204 12 

4. Albatros 8 2 6 188:341 10 
5. Lokomotíva 'B' 9 1 8 191,313 10 

Zápasy doma, 
9.3. o 15.30 Albatros - Loko ·s· 
30.3. o 15.30 Albatros - šamorín 
6.4. o 15.30 Albatros - Riazanská 
Zš - l. Bukovčana 3. streda o 15.30 
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hala hliadka MsP predviesť 
šiestich bulharských občanov 
bývajúcich na ulici š. Králika 
bez prihlásenia. 

PRICHYTENÝ 
Vlámania v ostatných rokoch 
už nie sú zvláštnosťou. Vo 
štvrtok 17.2. však vlamača do 
večierky Včielka na ulici P. Ho
rova prichytila hliadka MsP na 
mieste činu a odovzdala mies
tnemu oddeleniu policajného 
zboru. Bodaj by mala takú 
šťastnú ruku v každom prípa
de. 

Aj v ostatných dvoch týždňoch 
riešili hliadky MsP niekoľko prí
padov nedodržiavania záväz
ných nariadení platných pre 
chovateľov psov. Zatiaľ poho
vormi. Budú ich rešpektovať, 
alebo účinné začnú byť až po
kuty? 

BUDÚ REŠPEKTOVAt? 

Martinka Ivan. ktorý sa prebojoval 
medzi najlepších šestnás! žiakov v 
dvojhre. 

Vo štvorhrách - Frählichová Lenka a 
Zigová Ivanka 
Martinka Ivan a Kubal Peter 

sa prebojovali medzi najlepších osem 
párov. 

eu•. 

Umiestnenie hráčok TK LOB na 
rebríčkoch za sezónu 1993 v 
rámci Slovenska: 

Kategória)lJUži: 
254. JURCAK Ladislav 3 

276. ŽOVIC Milan 
286. GARAJ Peter 
326. BESEDA Damián 
363. ZLOCHA Jozef 
373. GAŠPARÍK Peter 

Kate_gória starší žiaci: 
60. ZOVIC Milan 
183. ALFOLDI Juraj 
240. JACKANIN Marián 
344. ŠEF~f1A Andrej 
397. JURCAK Stanislav 

Kategóri?. mladší žiaci: 
78. ALFOLDI Juraj 
163. KURINA Richard 
172. JURCÁK Stanislav 
182. PÁNIK Vladimír 

MsP DNV 

15 
6 
4 
3 
3 

9 
4 
4 
4 

Kategóriavž_eny: . 
297. JUFl_CÁK_Branislav 3 247. JURCAKOVA Nikoleta 
428. GASPARIK Peter 1 273. PAVLICOVÁ Alena 
473. GARAJ Peter 1 Kategória dorastenky: 
592. ZLOCHA Jozef 1 

171. JURCÁKOVA Nikoleta 3 
Kategória qorastenci: 226. KARELOVA Petra 1 
162. JURCAK Ladislav 6 226. PAVLICOVÁ Alena 1 
270. JURCÁK Branislav 3 mj. 

)]]@~~- Bratislavská liga 

MUŽI - l. divízia, 14. kolo: 
SPORTCLUB - YMCA - ŠK DEV. N. VES "A" 3:4 (0:1, 2:1, 
1:2) 
Góly DNV: 3 - Strnád R., 1 - Kubo l. 
MUZI - ll. divízia, 14. kolo: 
HC BAŽANTI - YMCA - ŠK DEV. N. VES "B" 8:5 (2:2, 2:3, 
4:0) 
Góly DNV: 2 - Dávid, 1 - Dubnický, Kollár. Križáni 

Konečná tabuľka ll. divízie po základnej časti 
1. HC BAŽANTI 14 12 1 1 153:71 
2. YMCA - SK. DEV. N. VES "B" 14 11 2 1 135:72 
3. DYNAMO RACA 14 8 3 3 146:74 
4. HBC SUPER STARS 14 8 1 5 72:58 
5. HC 500 BYTY 14 6 O 8 121:118 
6. SK SEALS - DERBY "B" 14 4 2 8 96:119 
7. HBC FANTOZZI 14 2 1 11 107:129 
8. RIVER COSMOS 14 O O 14 4 7:235 

25b. 70' 
24b.10' 
19b. 41' 
17b. 10' 
12b. 45' 
10b. 22' 
5b. 2' 
Ob. 14' 

1. kolo - "Play-off" (2 - 3): 
YMCA - SK DEV. N. VES "B" - DYNAMO RACA 17:6 !5:1, 8:2, 4:3) -
(1:0) 
Góly DNV: 5 - Dubnický, Križáni, 2 - Kadlečík, Kollár, 1 - Dávid, 
Tereň, Torok 

DORAST - 2. kolo: 
WHC PETRŽALKA - YMCA - SK DEV. N. VES !odložené) 
3. kolo: 
YMCA - SK DEV. N. VES - TEAM SHARKS 5:7 (0:4, 3:2, 2:1) 
Góly DNV: 3 - Chandoga 1 .. 1 - Belágyi, Jeck 
4. kolo: 
BRATISLAVSK[ ŽRALOCI - YMCA - SK DEV. N. VES (odložené) 
15. kolo: 
YMCA - SK DEV. N. VES - HC VIKTORIA 16:2 (3:1, 4:0, 9:1) 
Góly DNV: 3 - Cibula A .. Chandoga 1., Sašík J., 2 - Belágyi, Chmela 
A .. 1 - Nemec R., Rejžek M., Runák 

Oto PROKOP 



Wšeobecne záväzné nariade
nie 
č. 1/1994 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves o uplatňovaní 

Zákona SNR č. 317/1992 Zb. 

o. dani 
z 

, nehnuteľností 
(Dokončenie z minulého číslal 

v znení neskorších predpisov 

Ili. 

Daň zo stavieb 

1/ Základná ročná sadzba da
ne zo stavieb je za každý i 
začatý m2 zastavanej plochy: 

al 1,- Sk za obytné domy a 1.
Sk za ostatné stavby tvoriace 
príslušenstvo k hlavnej stavbe 
z úhrnnej výmery nimi zasta
vaných plôch. ktoré presahujú 
16m2. 

Základná sadzba sa zvyšuje 
pri viacpodlažných stavbách 
o 0,75 Sk za každé ďalšie na
dzemné podlažie. Takto urče
ná sadzba sa vynásobí: 

v osade Devínske Jazero. ak 
tam daňovník má trvalý pobyt 
koeficientom 2,0 

v obci Devínska Nová Ves v 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01-Kúpa ~ 
02-Predaj ~ 
03-Volné miesta !ponúka, hladál 
04-Siužby lponúka,hladál 
05-Byty 
06-Nehnutelnosti lkúpa,predaj) 
07-Rozličné 

s; :ol:!ÚPA ~ 
• Kúpim detskú stoličku. 

Tel.: 779 538 

• Predám bicykel zn. Favorit 
- modrý - cena dohodou. 

Tel.: 775 490 

• Predám detský bicykel, 
plynový sporák, rysovaciu 
dosku AO, škridlu - 4000 ks, 
digit. tablet. Tel.: 778 428 

• Účtovníctvo - jednoduché, 
podvojné. Tel.: 779 083 

• Murujem. obkladám. 
Tel.: 777 808 

• Súkromne vyučujem spev. 
Tel.: 778 890 

• Spracovanie účtovníctva 
na PC. Tel.: 778 584 

obytných domoch bez mož
nosti napojenia na kanalizáciu 
koeficientom 2,75 

v ostatných častiach obce 
Devínska Nová Ves koeficien
tom 4,5, 

b/ 4,50 Sk za stavby rek
reačných a záhradkárskych 
chát a domčekov. Základná 
sadzba sa zvyšuje pri viak
podlažných stavbách o 0,75 
Sk za každé ďalšie nadzemné 
podlažie. 

cl 4.- Sk za samostatne sto
jace garáže a za samostatné 
stavby hromadných garáží a 
stavby určené alebo používa
né na tieto účely postavené 
mimo obytných domov. 

Základná sadzba sa zvyšuje 
pri viacpodlažných stav
bách 0,75 Sk za každé ďalšie 
nadzemné podlažie. 

2/ Sadzba dane vypočUaná 
podľa ustanovení ods. 1 písm. 
a. sa zvýši za každý m2 pod
lahovej plochy o 5,50 Sk by
tového a nebytového priesto
ru slúžiaceho na podnikateľ
skú alebo zárobkovú činnosť. 

Účinnosf 
Toto VZN nadobúda účinnosf dňom 

7.2.1994 

Ing. Marián Jurčák 
Starosta MČ DNV 

!Pokračovanie v budúcom čísiel 

• Montáž satelitov <už od 
6500,- Skl a ich otáčacích 
systémov !už od 16500,- Skl, 
ako aj montáž 
zabezpečovacích zariadení 
bytových i nebytových 
priestorov - záruka + servis. 

Tel.: 07/778 997, 375 189 

• Potlač na reklamné 
predmety - zapaľovače, perá. 
popolníky, PE-tašky a iné 
zabezpečí DEVEX. 

Tel./fax: 775 275 

• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.:239 527, 220 005 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče 

tel.:777 782 
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Wšeobecne záväzné naria
denie č. 2/1994 

Miestneho zastupitefstva 
mestskej časti 

Devínska Nová Ves 

o tr~ovom 
poriadku 

platJ10ll1 
(Dokončenie z minulého čísla) 

na území mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

3/ Na trhoviskách a trho
vých miestach je zakázané 
predávať: 

al živé zvieratá. zverinu a 
ryby neznámeho pôvodu, su
rové kravské mlieko, domáce 
mliečne výrobky, čerstvé 
mäso a vnútornosti domácich 
zvierat. domáce mäsové vý
robky, vajcia vodnej hydiny, 
tepelno neošetrené vaječné 
výrobky <majonézy), živočíš
ne produkty dovezené zo 
:?;ahraničia bet povolenia 
Státnej veterinárnej správy 
SR a bez vykonaného veteri
nárneho vyšetrenia lpodľa 
vyhl. č. 118/87 Zb.l, ako čre
vá, výrobky z morských rýb, 
kaviár, mäsové výrobky a 
pod., 

b/ alkoholické nápoje, čapo
vané a nalievané nealkoho
lické nápoje, mliečne a mä
sové výrobky, tuky rastlinné
ho a živočíšneho pôvodu. 

e TV SERVIS BALAž 
Oprava televízorov. 
Na Grbe 43 

Tel./zazn. 778 983 

• Vymením 4-izb. štátny 
byt s halou a telefónom 
za dva menšie byty. 
Lokalita nerozhoduje. 

Tel.: 775 525, 775 318 

[ (11 NEHNUTEĽNOSTI] 

• Predám vinohrad 7 á v 
osobnom vlastníctve v 

ONV. Tel.: 775 330 

chlieb, pečivo. spotrebiteľsky 
nabalené potravinárske vý, 
r~bky a výrobky neznámeho 
povodu, 

c~ osivá (~imo obilnín), sadi, 
ya a korenače chmelu - tieto 
Je možné uvádzať do obehu 
pod~a zák .. č. 61/64 2;b., iba 
pok1af boh uznané Ustred, 
ným kontrolným a skúšob
ným ústavom poľnohospodár
skym, a to právnickými a fy
z!ckými osobami, ktorým Mi
msterstvo poľnohospodárstva 
SR udelilo súhlas k predaju, 

dl tabakové výrobky, 

el tlač a iné veci spôsobilé 
ohroziť mravnosť. neoriginál
ne zvukové a obrazové nosi
če záznamu všetkého druhu, 

ff výrobky, ktoré v zmysle i 
616 Obč. zákonníka nemožno 
prekontrolovať alebo ich čin
nosť predviesť, 

g/ lieky a farmaceutické vý
robky, 

h/ zbrane a strelivo, 

i/ jedy a omamné látky, 

j/ kozmetiku a drogistický 
tovar bez označenia záruč
nej lehoty 

Účinnos! 
Toto VZN nadobúda účinnosf dňom 

7.2.1994 

Ing. Marián Jurčák 
Starosta MČ DNV 

!Pokračovanie v budúcom čísiel 

• Vezmem do prenájmu 
rodinný dom (alebo aspoň 
časf v ONV, príp. v Devíne), 

s vjazdom do dvora pre 
nákl. auto. 

Tel.: 779 487 večer 

• Kúpim stavebný 
pozemok alebo rodinný 
dom v ONV s rozlohou min. 
8 á. Náhradný byt v ONV 
možný. Tel.: 223 400 od 
8.00 do 14.00 

• Kúpim rodinný dom 
alebo byt v Devínskej 
Novej Vsi. 
Tel.: 07/935 184, 775 381 

§;o~ 
• Vezmem do prenájmu 
záhradu. Tel.: 778 584 

• Hradám serióznu pani 
na opatrovanie 1.5 roč
ného chlapca. 

Tel.: 778 709 

• Vykupujem staré odumreté 
korene-samorasty. Akvarex. J. 
Smreka 18 

.. ... 
::i.liiKV z mikroténu, z PE 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dJffl~Z7~®'í"7cfl llilfflcflcfl©offl eQ -~ 
GRAPEVINE - anglický jazyk, dospelí, začiatočníci, 5 sem. ; i 

WER, WIE, 'f'IAS - nemecký jazyk, žiaci 3 tr. ZŠ, pokročilí; ~ 
NEMECKÁ KONVERZACIA - žiaci 8 tr. ZŠ. Pä! v skupine - informácie na výveske l 

IL .. ~,..,. .. "',_:~~~~,!~!~:~:~-~.~"'7! .. ~,~~~;-~~,:.,:~-~;~:-!~~~~~::!~~,~~~"''.Ji 

Spol. s r.o .. Vápenka 4, Bratislava príjme: 

• výrobných robotníkov - lisárov 
• nástrojárov výroby a opráv lisovacích nástrojov. 

vzdelanie stredné odborné. 3 roky praxe. 
• sústružníka a frézara v jednej osobe, vyučený v 

odbore 
• klampiarov. prax v odbore 
• automechanikov. prax v odbore 

Uchádzači o zamestnanie musia mať 
absolvovanú základnú vojenskú službu. 
Informácie obdržíte na tel. č. 769 604 

POTRAVInY Na Grbe 
Bridlicová 17/6 (pri tenisových kurtoch) 

• <;erstvý chlieb a pečivo denne. aj v nedeľu 
• Siroký sortiment potravín a ovocia 
• Alko - nealko nápoje 
• Drogistický tovar 

po- so: 6.'0 -19."" nedeľa: 8. 00
- 19.00 

Objednávková a donášková služba v DNV zdarma 

Inzercia· "k· 1 Príplatk. cenn1 · ~nak = 0,70 Sk.' 1/8 strany= 495 Sk, 1/4 = 989 Sk, 1/2 strany= 1970 Sk, 1 strana= 3900 Sk. 
zrav . Y za uvere]ne~Je na prveJ strane_+ 100 %. za uverejnenie na inej strane ako 6-7 strane + 50 %. 
Ak y. Pľl 5 a v1ac-~asob~om uvere__1nem - !0 %. pn celoročnej objednávke - 20 %. 
lnzľon~kate de!ske obleceme. hracky. vyuZite naše bezplatné služby. 
Po ~tn~ kancelarta: DEVEX. Novoveská 14 z dvoru (nad poštou) 

Pla: a.oo - 10°0 • 14."0 - 18.30 So: 8°0 
- 11.00 
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Tel./fax: 775 275 



''Ni k. to á o ma pro ro k-om.'' • • nte Je 
Dojmy zo zájazdu Rosice 

Citatelia Devexu, ale aj iní ob
čania už boli informovaní, že 
tunajší súbor ROSICA hosfoval 
v Berlíne. 

Pripomeňme si jeho aktivity v 
krátkej minulosti: 

Keď sa po tradičnom Festivale 
chorvátskej kultúry uvažovalo 
o plánoch v blízkej budúcnosti, 
zdali sa nám prismelé: nahráv
ky pre Slovenský rozhlas a 
Slovenskú televíziu <obe na
hrávky boli niekorkokrát opa
kovane odvysielané), vystúpe
nie na významnej medzinárod
nej konferencii európskeho 
významu o . národnostných 

. menšinách v Ružinove. ale na
jmä zájazdy do chorvátskeho 
Varaždina a do Berlína. 

S Varaždinom nadviazala obec 
Devínska Nová Ves družobné 
styky už v šesfdesiatych ro
koCh, ktoré však boli preruše
né. V záujme ich obnovenia sa 
považoval zájazd do Varaždi
na spcilu s reprezentantmi 
mestskej časti Dev. N. Ves a 
športovc~mi, takmer za sa
mozrejmos!. Rosica vo svojom 
programe uviedla vydarenú 
"novoselskú chorvátsku svad
bu" vo Varaždine. blízkom Ca-

kovci a navštívila i obec Sv. Ili
ja. Nebývalý úspech zanechal 
v návštevníkoch i v členoch 
zájazdu neočakávane dobré 
dojmy a splnil daný ciel. 

Po jeho úspešnom absolvovaní 
sme sa mali rozhodnúf, či prij
meme pozvanie vystúpif so 
svojím celovečerným progra
mom v Berlíne. Táto ponuka 
bola neuveriteľne prekvapivá. 
Inicioval ju p. Zvonko Nekic zo 
Zagrebu. ktorý už dlhší čas 
pracovne pôsobí v Berlíne a 
svojou aktivitou napomáha 
stmeiovaf chorvátskych obča
nov, žijúcich v Berlíne. On bol 
jedným z hostiteľov a naším 
ochotným sprievodcom v Zág
rebe v r. 1992. 

Určený termín 14. - 15. ja
nuár 1994. ako aj predpoveda
ná prírodná katastrofa v tomto 
čase, v nás vyvolali rozpaky, 
či túto lákavú ponuku prijat O 
zmene termínu sa uvažovaf 
nemohlo. pretože práve vtedy 
si chceli Chorváti, žijúci v Ber
líne. pripomenúf druhé výročie 
svojej samostatnosti. 

Rozpaky sa velmi rýchlo pomi
nuli a členovia Rosice sa za
čali intenzívne a často, takmer 
denno - denne poctivo pripra
vova{ na toto podujatie v záuj -

me dôstojnej reprezentácie. 

Po polnoci 14. januára nám za
čala dlhá cesta - už nami na 
zájazde v Taliansku vyskúša
ným veľkokapacitným autobu
som. Cestou nás sprevádzal 
dážď, na česko - nemeckom 
hraničnom pohorí i sneh, ale 
inak sme šfastne bez problé
mov pricestovali s hodinovým 
predstihom do cieľa. 

V Berlíne nás v piatok o 16.00 
hodine čakali naši hostitelia v 
"Hrvatskom misijnom katolič
nom dome", ktorý im slúži ako 
spoločenské stredisko. Pre in
formáciu treba uviesf, že v 
Berlíne žije okolo 15 tisíc Chor
vátov. z ktorých časf sa tu 
pravidelne schádza, poznajú 
sa. sú súdržní a v prípade pot
reby navzájom nápomocní. Tu 
si vytvorili svoju "obec", čo je 
azda vyvolané aj určitou nep
rístupnosfou Berlínčanov včle
nif ich medzi seba. 

V rámci srdečného privítania 
predstaviteľmi to~o spoločen
stva nám po dlhej ceste okrem 
vrúcnych teplých slov dobre 
padlo i pripravené teplé jedlo 
a malé občerstvenie. K večeru 
si už členov Rosice rozobrali 
jednotlivé rodiny, ktorých sme 
boli po celý čas hosfami a radi 
sme im venovali každý z vlas-

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Mamí, ozýva sa z kúpe!ne. ten 
uterák je mokrý. 
- To je zauJímavé. babke bol 
suchý, dedkovi tiež. otcovi a mne 
tiež ... a pre teba je naraz mokrý! 

• 
Janko prišiel domov celý 
zamazaný. 
- No ty vyzeráš! zhrozila sa 
matka. ako malé prasiatko! Dúfam. 
že vieš. Co je to malé prasiatko? 
- Viem. To je diela od ve!kého 
prasa la. 

• 
Matka poslala Milanka k 
mäsiarovi. aby sa pozrel. Ci nemá 
bravcové nožiCky. Ked sa chlapec 
vrátil. tak sa ho pýta: 
- Tak Co, má alebo nemá? 

Neviem. pokrCí ramenami 
ratolesl, on mal nohy pod pultom. 

Objednávací lístok 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 
H 

l 

J 

t, ... l .... 

....... ,. 
'::::' _, ..... · 

':,, 
····' ' : 

>:, ' .. •::' 
·, ''·''· 

),.,, .. ,: ... 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

.... ~~ '>; ~ l"\ 
l Y 

.... l ' ~· 

. ...... 

' 
...... : .. :,!' . i. " : ď : 

'·:': 
c,:., · ·,, 

.:-'' 
k· 

.~ \ ·~ 
' '';, 

. ",;, ...... 1·''''''-''' .., 

Meno a priezvisko <firmal: ------------,---,----- -----------

Adtesa: _____ ---'~-----__,.:._--r------- PSC _______ _ 

Dátum: ________________________________ ___ 

. Na konci roka vylosujeme troch predpatitefov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného Císla: 2,50 KCs 
štvrfroCné predplatné 16 KCs podpis !pečiatka) predplatitela 

Výtvarný design a sadzbu zabezpečilo DTP štúdio firmy ROWACO spol. s r.o. 

tných prostriedkov zakúpenú 
modranskú keramiku a in 
menšie upomienkové pozoré 
nosti. Organizačne bola akci~ 
pripravená na jedničku. preto 
že už doma sme vedeli adres
našich hostiteľov. Po krátko~ 
oboznámení si nás všetkých 
vyzdvihli a svojimi súkromnÝI'lli 
autami poodvážali do svojich 
domovov. Žijú prevažne v bý11 
Západnom Berlíne a pre ob~ 
rovské vzdialenosti je tento 
spôsob dopravy optimálny. ~ 
výmeny poznatkov vyplynulo 
že väčšina týchto rodín obýva 
staršie priestranné byty, Ud
ržiavané príslovečnou ne. 
meckou pedantnosfou. Poteši
teľné je, že povestná slovan
ská pohostinnos{ sa prejavila u 
všetkých našich hostiteľov. Po 
nami odovzdaných malých 
darčekoch srdečné rozhovory 
samozrejme pri naliatych ča~ 
šiach na privítanie, napriek na
šej únavnej ceste, nikde nes
končili pred polnocou. Po po
merne krátkom. iste výdatnom 
spánku v pohodlných príbyt
koch nás ráno dopravili do 
strediska a celé sobotné pred
poludnie sme mali vyhradené 
na obhliadku mesta autobu
som. Venoval sa nám milý 
chlapec Petar - študent práva, 
ktorý svojím erudovaným výk
ladom <v chorvátštine> by bol 
azda zahanbil i sprievodcu z 
povolania. 

(PokraCovanie v budúcom Císle) 

\fodproyne: A/ Zabi, poprav -
prenikoL B/ Začiatok 
tajničky. - Cl Ovisnutie (básn.) 
- cudzie mužské meno - koniec. 
- 0/ Moja po latinsky - zviň, 
skrúf - hovorí ekavštinou.- E/ 
Druh iahkej obuvi - slovenský 
skladateľ. - F/ Pololesklé uhlie -
prečiarkne. - GI Latinská 
skratka termínu pálený (ustus) -
bývalý sovietsky politik - miesto 
po nemecky. - H/ Rieka v Rusku 
- kypril pôdu pluhom - vyhynutý 
kočovník. l/ Koniec 
tajničky. - J/ Hodím. vrhnem -
zrazíš. -

~ 1/ Pádová otázka : 
bádaš. - 2/ Priviál - polskY 
parlament. 3/ Zvieracia 
povaha. - 4/ Šarha - zbrzdi -
kríženec jedno a dvojhrbej favy. 
- 51 Horčiny - mesto v Tanzánii. 
- 6/ Okolo - letecká spoločnos! 
Rumunska. 7 l Hlboko 
rozumovo preniklo - pálenka 
(hovor.). - 8/ Netýraj - cenina. -
9/ Tak po latinsky - rosomák 
severský sfa. 10/ 
Vysvetiovala. - 11/ Osekaný P9 
česky - zapácha. r 12/ Hrube 
povrazy - sporíš. -

Pomôcky: H/ Meun. - GI 
Ždanov. - 5/ ldodí. - 9/ Jerv.-

d 
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&;":\ ... a teraz máš šancu ! V "" f!/ j, 
~ Volkswagen Bratislava 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 3.3.94 

Uzávierka 
nasledujúceho čísla 

bude 17. marca 
1994, číslo vyjde v 
piatok 25. marca 

1994 

Váieni 
čieaeelia 
Upútali ma nedávno cham
tivosť a závisť - ľudské 
vlastnosti. ktoré, možno sa 
mi to iba vidí, v ostatnom 
čase dominujú. Na to mi 
známy položil otázku, pre
čo v príhovoroch načrt

nem problém a nehľadám 

riešenie. neukážem cestu. 
Ale aj rád a návodov je 
neúrekom. Bolo by to také 
jednoduché . 

Ako však osloviť · tých, 
ktorí majú zatvorené uši 
dobrému slovu? Museli by 
žiť v rozprávke, aby ich 
na každom kroku stretlo 
presvedčivé dobro a ... Aj 
tak by konali v duchu svo
jich vlastných hodnoto
vých meradiel. A iba vôľa 
nadprirodzených bytostí 
by ich primäla konať v du
chu všeobecne platných 
noriem. 

Niektorým stačí slovo. pre 
druhých treba normy. 
Presne také, aké ich počí
nanie vytaduje. 

Rast kriminality nesvedčí 
o dobrých normách. Smut
né, že doplácajú poctivci. 
Tých normy presviedčajú, 
že Výhodnejšie. aj keď 
krátkodobe, je vychádzaf 
s nepoctivosfou. 

Pr~ čo o tom hovoriť, pí
sat...? Aby niekto nenado
budol dojem, že nenormál
ny stav je normou. že 
Problémy vznikajú a musia 
vznikaf aj riešenia. 

Váš vydavateľ 

. - - . 

Kedy · sa bud_ u v DNV ..•. . .··_dldin _ . .j} obecne.'_.···.· ... -.•.• .. _······_·.lk_.D··.···.J?n __ .· .(J.Tľ···n·' ... ·._á)) · · · -.. · .·.· .... ·· ·-.- ·· . JPIF(pj©trDúlJ((JliL · . . ···• IJJ)~ 11~ rr 

O kvalite zákona č . 182/1993 
Zb. o vlastníctve bytov a neby
tových priestorov sa vedú už 
od jeho prijatia v júli 1993 
neustále diskusie. Napriek dis
kusiám je zákon tu a umožňu· 
je, aby sa nájomník býva· 
lého štátneho a teraz 
obecného bytu stal jeho 
vlastníkom. 

Miestny úrad v ONV v týchto 
dňoch zabezpečuje oslovenie 
všetkých nájomníkov obec
ných bytov formou anketového 
lístku . Týmto prvým krokom 
chce miestne zastupiteľstvo 

zistiť záujem nájomníkov o 
prevod bytov do svojho vlas
tníctva. Podla ich odozvy sa 
rozhodne o ďalšom postupe, o 
rýchlosti prevodu a hlavne o 
tom, ktoré objekty sa budú 
prevádzať do vlastníctva na
jskôr. Určite to budú objekty, v 
ktorých si bude chcieť kúpiť byt 
väčšina nájomníkov. 

Nájomníci teda stoja pred roz
hodnutím. Kúpil', či nekú· 
pit'? Investovať niekoľko desia
tok tisíc korún do kúpy bytu, 
ktorého trhová hodnota je nie
koľkonásobne vyššia? Alebo 
použiť tieto peniaze na iné úče
ly a uspokojiť sa s nájomným 
vzťahom? A čo tí, ktorí ne· 
maJu dostatočnú hoto· 
vost'? Majú sa kvôli kúpe bytu 
zadÍžiť pri tej výške úrokov, 
ktoré dnes banky vyžadujú? 

Pri rozhodovaní možno pomôžu 
aj tieto čísla . Po podpise 
zmluvy musí občan zapla· 

tit' minimálne 15 o/o z urče· 
nej ceny. zvyšok musí sp!atiť 
najnes-kôr do 1 O rokov v pravi
delných bezúročných splát
kach. Pri priemernej cene bytu, 
ktorá je v ONV asi 40 000,- Sk, 
stačí zaplatil' v hotovos· 
ti 6 000,- Sk a zvyšok zapla
tiť v splátkach. Na druhej stra
ne, ak má nájomník možnosť 

zaplatiť v hotovosti 70 % až 80 
% z ceny bytu, bude mu pos
kytnutá nezanedbateľná zľava. 

Pri zaplatení 80 % je zlava až 
20 o/o. To znamená, že ak za 
byt, za ktorý je nutné zapla
tlf 40 000,- Sk, zaplatí nájom
ník v hotovosti 32 000,- Sk, 

zvyšných 8 000,- Sk sa mu od
pustí. 

O tom, že za tieto sumy sa sta
ne nájomník vlastníkom bytu, 
ktorého trhová cena je viac ako 
1 O-násobne vyššia, svedčia na
príklad inzeráty v novinách. A 
tak sa musí rozhodnúť. Kúpiť, 

či nekúpiť? 

Ing. Ján Žatko 

predseda komisie pre 
bytovú politiku 

miestneho zastupiteľstva 

' -Ako sa kontaktoval s VUB 
V minulom čísle sme uviedli o otvorení expozi 
túry Všeobecnej úverovej banky na EisneroveJ 
ulici. Základné chýbajúce údaje: kedy možno 
expozitúru navštívif a v akom čase sme získali 
od vedúceho expozitúry Ing. Tibora Pongrácza. 
Od 10. týždňa je možné získať aj telefonické 
informácie na číslach 776 193, 776 485, 
777 651. 

Bankové služby možno využíva(: 
pondelok: 10.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod. 
utorok: 8 .00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod. 
streda: 10.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod. 
štvrtok: 8 .00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod. 
piatok: 8.00 - 12.00 hod. 

O tom, že služby prebiehajú bez dlhých čakacích dôb, sa 
treba presvedčiť. 

pk 



Miestne zastupiteľstvo dňa 
3.3.1994 

uložilo útvaru architekta 
vypísať verejno-obchodnú 
súťaž na odpredaj nehnuteľ
ností a zastavaného po
zemku pod nehnuteľnosťou 
na lstrijskej 68 

záverecny účet 
ONV za rok 1993, súva

hu za rok 1993, hospodár
sky výsledok správy byto
vého a energetického fondu 
MČ a rozdelenie hospodár
skeho výsledku na montáž 
meračov tepla 

schválilo zriadenie fondu 
na výstavbu základnej ško
ly a použitie 1 480 tis. Sk z 
hospodárskeho výsledku 
BEH do tohto fondu 

schválilo záverečný účet 
Denovy, Detských jaslí, ls
tracentra a Dobrovoľného 
požiarneho zboru 

berie na vedomie správu o 
činnosti miestneho kontroló
ra. doporučuje mu ukladať 
pokuty na hornej hranici 
sadzby pri porušovaní VZN 
a priestupkoch 

nesúhlasí s prijatím VZN hl. 
m. Bratislavy o podrobnom 
vymedzení hraníc medzi 
Devínskou a Záhorskou 
Bystricou pre rozpor s us
tanovením paragrafu 3 ods. 
3 a 4 zákona č. 377/1990 
Zb. v znení neskorších 
predpisov paragrafu 24 a 
nasl. zák. č. 266/1992 Zb. 
a paragrafu 70 a násl. vy
hlášky č. 594/1992 Zb. 

nesúhlasí s doplnením čl. 
48 štatútu hl. m. SR Bratis
lavy o nový text v znení: 

podiel na výdavkoch na 
prevádzku mestskej hro
madnej dopravy v rozsahu a 
za podmienok schválených 
mestským zastupiteľstvom a 
s doplnením čl. 36 ods. 9 
štatútu hl. m. SR Bratislavy 
o určení minimálnej ceny 
primátora pri predaji nehnu
teľností zverených do sprá
vy Mč vyplývajúci9h z náv
rhu dodatku č. 6 Statútu hl. 
m. SR Bratislavy zo dňa 
17.2.1994 

súhlasí s uskutočnením 
prieskumu občanov o pre
vod komunálnych bytov do 
ich vlastníctva 

ukladá prednostovi MÚ 
zrealizoval' zabezpečenie 
prieskumu 

ukladá predsedovi komisie 
predložiť vyhodnotenie prie-

skumu nasledujúcemu za
sadnutiu MZ a predložiť 
návrh VZN o určení podielu 
bytov na zabezpečenie bý
vania sociálne slabších vrs
tiev 

odporúča starostovi MČ 
ONV upozorniť primátora hl. 
m SR Bratislavy na opako
vané a hrubé porušenie zá
kona a štatútu hl. m. Bratis
lavy a požiadať ho o pozas
tavenie výkonu uznesenia 
MstZ č. 611 zo dňa 
17.2.1994 z dôvodu poruše
nia čl. 15 ods. 4, čl. 16 ods. 
6 písm. al Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy 2, požiadať pro
kurátora o zaujatie stano
viska k predmetnému uzne-
seniu č. 611 zo dňa 
17.2.1994 a upovedomiť 
predsedu NR SR na neplat
nosť uznesení MstZ zo dňa 
17.2.1994 z dôvodu poruše
nia čl. 15 ods. 4, čl. 16 ods. 
6 písm. al Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy 

nesúhlasí s návrhom VZN o 
podmienkach prevádzky ta
xi-služby na území Bratisla
vy v časti prerozdelenia 
poplatku za zaujatie prie
stranstva v prospech hl. m. 
SR Bratislavy a navrhuje, 
aby tento poplatok bol príj
mom a priamo platený v 
mestskej časti 

schvaľuje zverenie komuni
kácie p.č. 2846 k.ú. ONV. a 
s tým spojených záväzkov. 
do správy fi. Presskam na 
dobu neurčitú 

schvaľuje víťaza verejnej 
obchodnej súťaže na prená
jom objektu 97 - OÚZ CO 
Milana Wolfla a Jána Feren
czyho na obdobie 30 rokov. 
z toho 20 rokov bezplatne 
za vynaložené investície do 
objektu 

berie na vedomie požia
davku ZO SZPB na organi
zovanie osláv 50. výročia 
SNP a ukladá MR MC ONV 
vstúpiť do rokovania so 
zástupcom ZO SZPB k 
predloženému návrhu os_:
láv 50. výročia SNP v MC 
ONV 

rusu Detské jasle lstrij
ská 22 ako príspevkovú or
ganizáciu MČ ONV k 
30.6.1994 a ukladá archi
tektke Mč preverif možnosti 
technickej prestavby objektu 
OJ pre účely výuky základ
nej školy 

volí v zmysle paragrafu 28, 
ods. i, zákona SNR č. 
80/92 Zb. v znení zákona 
NR SR č. 12/93 Z.z. za prí
sediacich obvodného súdu 
Bratislava IV občanov: Ing. 
Štefana Migafu Pavlínu Fran
covú Milana Vrbu Eduarda 
Schrecka. 

vm 
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Blokovanie programov 
televíznych staníc v televíznom 

káblovom rozvode - TK 
Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ ONV 
143/11/93 a zmluvy medzi Mč ONV a firmou SATRO bolo v 
siacoch január. február 1994 zrealizované zablokovt;lnie 
ramov TV staníc šírených prostredníctvom TKR v pasme 
obyvateľom komunálnych bytov v MČ ONV. ktorí nezaplatili prís 
pevok 1 000,- Sk za zavedenie TKR do fondu TKR Mč DNV. 
Nakoľko sa začali množif prípady poškodzovania a svojvor 
ného zasahovania do rozvodu a zariadení TKR v obytných 
objektoch. upozorňujem touto cestou obyvateľov komun![llnych 
bytov, že v prípade zistenia takýchto zásahov bude ~C DNV 
voči konkrétnym nájomníkom vyvodzoval' opatrenie Jednak v 
zmysle zákona SNR č. 138 z roku 1991 a v ďalšom kroku Pri 
opakovar}í takýchto zásahov ~ude pren~jímate! k~mu~~lnych 
bytov MC D~V tot~ považova~ z~ hr~l;le po~usenre na}omnej 
zmluvy, čo ma za nasledok zrusenre na]omneJ zmluvy vypove
ďou zo strany prenajímateľa (nájomná zmluva čl. 8). V prípade 
záujmu obyvateľov komunálnych bytov o TV st.anice, ktoré 
im boli zablokované, môžu sa títo obrátiť na MU ONV, kde irn 
budú poskytnuté informácie, podľa ktorých sa táto vec dá reali
zovať. 

Vzhľadom k viacerým dotazom obyvateľov Mč ONV na ~"·~~•uu""' 
TV staníc šírených prostredníctvom TKR uvádzam nasledovný 
program aj s umiestnením na jednotlivých kanáloch. 
program kanál 12. RTL 40k 

l STV 1 R1 
2. ORF 1 E5 
3. STV 2 E7 
4. ORF 2 E9 
5. ČTV 1 21k 
6. SAT 1 23k 
7. CARTOO NETWORK 25k 
8. ARTE 28k 
9. DSF 30k 
10. SUPERCHANNEL 32k 
1l EUROSPORT 38k 

13. PRO 7 42k 
14. RTL 2 44k 
15. VOX 46k 
16. BAYERN 48k 
17. VIVA TV MUSIC 52k 
18. MTV 54k 
19 .. GALAVISION 56k 
20. 3 SAT 58k 
21 CNN 60k 
22. WDR 61k 
23. TV5 62k 

Na záver uvediem ešte jednu informáciu, ktorá sa týka českej súkromnej TV 
stanice NOVA. Pracovníci firmy SATRO po začatí vysielania tejto stanice pre
verovali technické podmienky príjmu signálu. Bolo zistené, že v podmienkach 
našej MČ je signál na dostatočnej úrovni, aby mohol byl šírený prostredník· 
Ivom TKR. Firma SATRO má v súčasnosti už zabezpečené potrebné technolo· 
gické zariadenie. K jeho montáži a prevádzkovaniu bráni už len jedna vec • 
finančné krytie, ktoré predstavuje podfa informácií firmy SATRO cca 30 
000,· Sk. Túto čiastku by malo financoval SBD IV., nakofko je majitefom hlav
nej stanice. V prípade začlenenia do programovej ponuky TKR TV stanice NO· 
VA bude táto stanica na 23k namiesto TV stanice SAT 1. TV stanica SAT 1 sa 
bude nachádzal na 22k. 

Alojz Moravec 
zástupca starostu MČ ONV 

Dňa 28.2.1994 prebehlo na miestnom úrade rokovanie oh
radom riešenia sťažností občanov mestskej časti Devínska 
Nová Ves na činnosť O.L.O. a.s., ktoré zvolal starosta MČ 
Ing. M. Jurčák. Hlavnými bodmi rokovania boli: 

- vyprázdňovanie kontajnerov v sid· 
lištnej zástavbe 

- nedodržiavanie nočného pokoja 
pri vyprázdňovaní kontajnerov 

- riešenie likvidácie odpadu v indivi
duálnej zástavbe. 

Stanovisko O.L.O. a.s.: 

parkovaním motorových 
vozidiel nedisciplinovaných vodi· 
čov tesne pred stanovišťami 
kontajnerov nie je možné 
kontajnery vyprázdňovať. 

- správcovia bytov šetria fina· 
nčné prostriedky a odhlasujú 
smetné nádoby, ich nedostatok 
spôsobuje preplnenie kontajnerov. 
čo má za následok znečistenie oko-

lia a je v rozpore s VZN. 

Závery rokovania: O.L.O. a.s. 
upozorní svojich vodičov na 
zákaz používania zvukových 
signálov a posunie začiatok 
vývozu smetí na 6.30 hod. 
Vyznačia plochy pred kontaj
nerovými stanovišťami, kde 
bude platiť prísny zákaz par
kovania motorových vozi
diel. 

Zistia miesta. kde sa vyskytu· 
jú preplnené kontajnery a 
správcov týchto bytov vyzvú_. 
aby si doobjednali potrebny 
počet kontajnerov. 

KZ 

prechod, ale ••• 

• dočkali sme sa. Prvý hra
Nuz,. rechod medzi Sloven
ničnY p Rakúskom v slovenskej 
skom a · · p dľ d -. Moravsky Jan. o a os 
obCI. h informácií prechod kom
tupnycresun taký, o akom sa ho
po~~ p ale len hovorilo, aj v De
v?n k

0
e'1. Na veľkostí dediny nezá

VIOS " . h ľ d" •• skôr na schopnost1ac u 1. 
leZI, b l" b t - . 
Ďalšie slová by o l z Y ocne. 

bo 

1/iba žaluje 

Vŕba v školskom a!eáli na .. rohu 
Hradíštnej a Bukoyc~na ~az_1va v 
tíeto predveľkon.~cne dnt nadne 
kmásaníe. Svedc1a . o_ tom . pood
hadzované prúty v JeJ okolt. 

Alarmujú 

Autoalarmy by mali sl_úžiť_ majit~
rom vozidiel. Rea_guJu vs~k pn
často aj na neodo~odn~ne po~
nety a zbytočne ramus1a. ľ..ud1a 
si potom zvyknú a nereagui_ú 
práve vtedy keď treba. Nuz, 
alarmujú, ale ... 

rp 

Písali ste aj v Devexe o nečisto
te v okolí domov. Na P. Horova 
o vyhadzovaní odpadkov... V 
niektorých vchodoch by asi oby
vatelia najradšej bývali na sme
tisku. Vo výťahoch (keď fungujú) 
nechávajú odpadky, papiere, no
viny, škatuľky od cigariet a zá
paliek, obaly z potravín... Zo 
schránok povyberajú reklamné 
zásielky, porozhadzujú po zemi. .. 
Asi ako doma. Aj takto dávajú 
najavo svoju nekultúrnosf. 

pm 

Náš zákazník, náš ... ? 

Od svojho narodenia, s menšími 
prestávkami, som obyvateľkou 
Devínskej Novej Vsi. Tu mám 
svoj rodinný dom, dospelé deti, 
dorastajúce vnúčatá. Pozná ma 
tu každý našinec. Lenže nie o 
tom chcem písať, ale chcela by 
~om oboznámiť čitateľov s tým, 
co sa mi v minulých dňoch pri
h~dilo pri nakupovaní v potravi
nach na lstrijskej ul. - pod Kat
ko~. Mám takú tašku z mäkkej 
kozenky, úzku, vysokú. Mala 
~om ju v pojazdnom košíku pri 
Jeho zadnej stene postavenú a 
Pred ňu som kládla tovar z re
gálov. Jedno červené víno 
~dcl._ a_ pár. ~aličkostí k. tomu. 
T edz1 tym a1 )eden biely JOgurt. 
ten som akosi položila k tej 
da~ke, ktorá sa mi zosunula me
r ~!časom tak, že jej vrch prek
YVala Práve tento "najdrahší" 
~~s, t~n biely jogurt. Pokladníč
so ~~ . tovar spočítala, podala 
vr~ JeJ_ 1 OO,- Sk, zodvihla som 
on !eJ tašky a vtom zbadala 
Qu~ ze tam je ten nešťastný jo
Ved· ~ohla ho len pripočítať, 

VYdavok som ešte nemala. 

Tak by som to bola urobila ja, 
ale pokladníčka ma vyzvala, aby 
som si na ňu dala po druhýkrát 
pozor. A na to som ju zase ja 
upozornila, aby si ona dala po
zor na ústa. S tým som odišla 
rozhorčená, znechutená preč. A 
veru aj urazená. Viete, pracova
la som s peniazmi. Celých de
sať rokov pred odchodom do 
dôchodku som mávala na svo
jom poste dennú tržbu 30 až 40 
000 Kčs, a to bez najmenšieho 
manka, odchádzala som teda s 
čistým štítom a teraz toto! No 
chcela som na to zabudnúť, čo 
by sa bolo aj stalo, keby som 
nebola o štyri dni zase vošla do 
tejto predajne. V pokladni bola 
iná, ale táto slečna, ako som 
stála v rade, išla oproti mne. 
Pri mne sa otočila k rátajúcej a 
povedala: "Daj pozor na to, čo. 
je v košoch", hovorí a ukázala 
na mňa, "a prezri aj vačky!" No 
viete, to už bolo prisilné. Ja 
som však ani jedným slovom 
nereagovala, prišla som k pok
ladni, zaplatila som a odišla. 
Len vonku sa ma pýtala jedna 
nakupujúca, čo stála za mnou a 
všetko to videla a počula, čo to 
malo znamenať. A tak som jej 
to rozpovedala. 

"No toto," po kývala hlavou a 
hovorí, "vieš, ja som tu tiež už 
mala niečo podobné. Veď ľahko 
je na niekoho nakydať, nalepiť 
biľag zlodeja, no ťažšie je ho 
potom dať dole a človeka očis
tiť." Pocítila som to. Chcem len 
pripomenúť, že som už 15-ty 
rok členka Jednoty, za čo som 
si zaplatila nemalú sumu teraz v 
minulých dňoch a každý ma tu 
pozná, ale nie v takomto svetle! 
Som tým pobúrená, pretože 
som bola vychovaná v katolík
kom duchu, k čestnosti. A na
vyše, ako som už spomenula, 
bola som v takom zamestnaní, 
kde mi denne prechádzali ruka
mi tisícky, a to voľakedy, za ko
munistov! A nikdy by ma nebolo 
napadlo, že budem prekračovať 
prah predajne - hocijakej - s 
bázňou, čo sa zas stane. Mys
lím si totiž, že som aj ja, ako 
členka Jednoty, jej spolumajiteľ
kou. 

A tak sa aj podpíšem, 

členka Jednoty. 

Poznámka na záver 

Pritom práve v tejto istej predaj
ni sa mi v minulosti stalo, že mi 
vydali o 50,- Kčs viac, čo som 
zistila až doma, ale som sa vrá
tila a v tichosti, bez toho, aby 
niekto si všimol, som ich aj dala 
pokladníčke, ktorej sa to stalo a 
druhýkrát zase mi vydali o 100,
Kčs menej päťstovky, ale som si 
ich tam naboku prepočítala a 
hneď mi ich aj vrátili. To všetko 
sa mi stalo v tejto jednej predaj
ni. A zase bez kriku a bez 
akýchkoľvek pripomienok. 
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USA sú multinárodnostným 
štátom s prisfahovaleckými 
skupinami z rôznych končín 
sveta, ktoré do Ameriky pri
chádzali postupne v mnohých 
imigračných vlnách z rôznych 
dôvodov . .Jednu z najpočet
nej:!Hch skupín tvoria Slo
váci, ktorých potomkovia sú 
najviac koncentrovaní v oblasti 
Clevelandu. 

Posledné štatistické údaje 
poskytujú zaujímavé údaje výs
kytu obyvateľov slovenského 
pôvodu v porovnaní s obyva
teľmi českého alebo zmiešané-

oznatky 

O udržiavanie národnostného 
povedomia sa najviac zaslúžil 
katolícky kňaz otec IFurdek pô
vodom z Oravy, ktorý za 33-
ročnej pôsobnosti založil veľa 
spolkov a je medzi americkými 
Slovákmi spomínaný s veľkou 
úctou. Veľa práce na tomto poli 
vykonala i rehoľa benediktínov, 
ktorá dodnes vedie náboženské 
centrum (kostol, školy, sociálne 
a kultúrne ustanovizne), ktoré 
však dnes v dôsledku premieša
nia obyvateľstva navštevujú rôz
ne národnosti. 

M . .Jurčák 
Slováci v Amerike. 

ho pôvodu. 

Územie Slováci Češi 

USA 1 882 897 1 300192 

štát OHIO 273 380 83351 

okres 
Cuyahoga88 770 36913 

mesto 
Cleveland 19 668 7 205 

V meste Clevelande sú v poradí 
šiestou najväčšou národnos
tnou skupinou, keď najväčšou 
sú Nemci. Pre zaujímavosť, 
niektoré údaje o percentuálnom 
zastúpení niektorých národností 
v aglomerácii "Veľký Cleve
land": 

Slováci 4,2 % 

Nemci 21,7 % 

Poliaci 6,1 % 

Rusi 1,2% 

Juhoslovania 1,6 % 

Češi 1,5% 

Maďari 2,4% 

V rámci USA sú tu skoncentro
vané najväčšie skupiny Slovin
cov, Slovákov a Maďarov. Slo
váci prichádzali do tejto oblasti 
od r. 1880 v dôsledku ekono
mického boomu, najmä ocelia
renského priemyslu. Združovali 
sa poväčšine v náboženských 
komunitách s kresťansko - ka
tolíckou orientáciou. Vo veľkom 
Clevelande postavili 8 sloven
ských kostolov, z ktorých dod
nes existujú dva: 

- St. Wendelin's Church 

- St. Andrew's Church. 

V súčasnosti žije veľa Slovákov 
v dvoch samostatných pred
mestských oblastiach Parme a 
Lakewoode, kde sa schádza
jú v kostole sv. Cyrila a Meto
da. Luteráni obývajú časf Broo
klyn. 

Z organizácií je najznámejšia 
"Prvá katolícka jednota", ktorá 
má mužskú i ženskú časť. Žen
ská časf sa vyvinula do kapitá
love veľmi silnej poisťovacej 
spoločnosti s centrom v Beach
wooda. Prvá katolícka jednota 
je vydavateľom najznámejších 
slovenských novín v USA. Spo
lok Sokol má centrum v New 
Jersey, Slovenský národný spo
lok v Pensylvánii, kde takisto 
sídli aj Iuteránska spoločnosť. 
Pre záujemcov o nadviazanie 
priamych kultúrnych stykov ad
resa kultúrneho spolku: 

Slovak Cultura! Groupe 

7770 Plantation Drive 

Brecksville OH 44141 

(216) 526-5630. 

Medzinárodnú spoluprácu miest 
a obcí v USA zastrešuje organi
zácia "Sister's organiza
tion". l naša delegácia sčasti 
nadv1azala na spoluprácu dvojíc 
miest CLEVELAND - BRATISLA
VA a YOUNGSTOWN - SPIŠ
SKÁ NOV Á VES a rokovala o 
možnostiach JSJ rozšírenia a 
skonkretizovania do jednotli
vých akcií. 

Veľkú iniciatívu vynakladá v sú
časnosti p. Joseph .J. Horna· 
ck, ktorý spracúva projekt po
zostávajúci z prehľadov miest a 
obcí v slovenských župách, z 
ktorých odišli ľudia do USA. V 
doterajších prieskumoch som 
objavil aj meno _Havel z Devín
skej Novej Vsi. Další iniciátor p. 
Hudák, pôvodom z USA, zná
mej rodiny staviteľov, otvoril o.i. 
pobočku cestovnej kancelárie 
AlT v Bratislave, ktorá organizu
je tematicky zamerané zájazdy 
do USA pre skupiny záujemcov 
zo Slovenska (podnikatelia, kul
túra, politici). P. Hudák zároveň 
skúma možnosti výstavby na 
Slovensku za účasti amerických 
partnerov. 

M. Jurčák 
starosta m.č. DNV 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 



Na Obv. úrade Bratislava IV. 
matrika Devínska Nová Ves 

70 rokov 

Zdenka LUDVIGOVÁ 

tefan FE/HER 

Patrik AGALAREV 

l 

cen-t-rum pre voľnÝ čas. ls-t-rijsk.á Z..6 

13.3. DISKOTÉKA PRE MLÁDEŽ 17.00 hod. 
19.3. VHKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE Z RÔZNYCH 

KÚTOV SLOVENSKA V SPOLUPRÁCI S MATICOU 
SLOVENSKOU 

20.3. Detské div. predstavenie "ROZHOVORY S 
DROBČEKOM" 

25.3. KLUB PODPORY ZDRAVIA - Srdcovo-cievne 
ochorenia a ich predchádzanie 

26.3. MÓDNA PREHLIADKA 
27.3. VELKONOČNÉ TRHY s programom 10.00 hod. 

DISKOTÉKA PRE MLÁDEŽ 17.00 hod. 

Tel.: 775 190 

Miestny odbor Matice slovenskej 
a ISTRACENTRUM @

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVINSKA NOVÁ VES 

o/á o ; . ; 

ozy;V-a/u 
19.3.19114 od 14.30 holi. 

~@~@0J(lJ]©~08 IYJ8[l;~@~@@~t7©GD u~&@O©OD 
vo veľkej die lstracentra 

V programe: vystúpia žiaci materských 11 základných iklil, niliíte 
výstavku ll predaj šúpoľových výrobkov, výstnku werkllnočnýcli 

jedál s ochutnávkou, maľonnie kraslíc, predaj kníh a 
vefkonočnýell sladkostí. 

tešíme u na Vás 

~jubtltu 
Prišli 50-te roky a všetko 
postupne zanikalo - odumie
ralo ako v známej rozprávke, 
kde krutý kráľ zakázal svojmu 
ľudu spievať a smiať sa. V 
týchto rokoch som pôsobila v 
profesionálnom operetnom 
súbore "Nová scéna" v Bra
tislave. Okrem toho som 
prevzala miesto organistky v 
katolíckom kostole v Devín
skej Novej Vsi po mojom 
predchodcovi Dr. A. Hlaváčo
vi, ktorý ako učiteľ na ZDŠ 
musel túto vznešenú službu 
cirkvi opustiť. Na prvú šancu, 
ktorá sa na založenie ZUŠ v 
roku 1968 naskytla, som 
pružne zareagovala a za pod
pory môjho manžela a niekto
rých rodičov sa dobrá vec 
podarila. Porozumenie okrem 
rodičov som našla u prísluš
ného inšpektora Júliusa Ja
vora, na ONV Bratislava - vi
diek, ktorý tak závažné prob
lémy, ako napríklad získať 
priestory na vyučovanie od 

Svatba v apríli r. 1969 

miestnych činiteľov, ktoré sa 
nám javili beznádejné, vyrie
šil hravo a múdro. Stretnúť 
človeka s tak vysokým inte
lektom a pochopením pre na
še snaženie sa dá nazvať 
šťastím. 

(Pokračovanie v budúcom člsle) 
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frOJ@[]DéfJciJéfJ návštevy 
divadelných predstavení 

v dopoludňajších hodinách. 

Občania, ktorí majú záujem o 
návštevu divadelných pred
stavení, sa môžu informovať a 
prihlásiť u Emílie Grófovej, 
lstrijská 11, 

tel.: 778 353 

Oznam matriky v DNY 
Vyznačovanie štátneho ob
čianstva SR do občianskych 
preukazov (staré OP) sa vy
konáva na matrike miestneho 
úradu 
pondelok: 9.00 - 18.00 hod. 
streda: 7.00- 16.00 hod. 

't! abtthttift 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia 

12.3. - Gregor, 13.3. -
Vlastimil, 14.3. - Matilda, 

15.3.- Svetlana, 16.3. -
Boleslav, 17.3. - Lubica, 18.3. 
- Eduard, 19.3. - Jozef, 20.3 .• 
Víťazoslav, 21.3. - Blahoslav, 

22.3. - Beiíadik, 23.3. -
Adrián, 24.3. - Gabriel, 25.3 .• 

Marián 

Celovečerné 
predstavenia: štvrtok. 

sobota 19.45 hod. 
nedeľa 17.15 a 19.45 hod. 

12.-13.3. - DEMOLITION 
MAN USA- MP-
s.t. - 24,-

Sylvester Stallone a 
Wesley Snipes ... 

17.3. - MR. JONES USA -
MN - s.t. - 20,- 22,
romantická dráma 

19.-20.3. POSTRACH 
DENIS USA - MP - č.d. 
- 20,- 22,-

24.3. - WORLOCK USA -
MN - č.t. - 18,- 20,

sci-fi horor 

Mládežnícke 
predstavenia: sobota 

17.15 hod. 

12.3. KAČENKA A 
TÁ 

ČES. 
ZASE 
STRAŠIDLÁ 
10,-

19.3. POSTRACH 
DENIS USA - č.d. -
20,-

Detské predstavenia: 
nedeľa 15.15 hod. 

13.3. VRABČIAK 
VILKO MAĎ. 

20.3. ROZPRÁVKY 
NA ŠNÚRKE ČES. 

Poznámky: 
s.t. - slov. titulky, 
č.t. - české titulky, 
č.d. - český dabing 

Tel.: 775 104 

Na nedávnej konferencii vrcho
lového sloven~kého futbalové~ 
h orgánu Jeho staronovy 
~edseda Milan Služanič zdô

p zn'll' "Musíme si totiž uvedo-m . k - . mif že akékoľve narusen1e 
cyklu mláde_žníckeho _futbalu by 
sa nepriazmvo odrazilo na bu
dúcnosti s~!liorského, vrátane 
reprezentácii... Dnes ešte ne
môžeme predvídať, na aké pre
kážky narazím~, ale. s '!le tu n_a 
t.o ... aby sme Sl s n1m1 poradi-
ll .. . 

Nie každý, kto "pracuje" okolo 
futbalu, vidí veci takto racio
nálne. Napríklad v neďalekom 
Senci, kde sa s9kromná firma 
JuVi v.o.s. angazovala a mala 
snahu si vziať pod krídla do
rastencov - mladších i star
ších - verte-neverte - nepocho
dila. Ponúknutú ruku prijalo 
Súkromné gymnázium, zamera
né na šport a špeciálne na fut
bal, v Bernolákove. 

Zainteresovanému čitateľovi 
vari netreba vysvetľovať, čo 
znamená byť sponzorom. To 
nie sú iba peniaze, ktoré sa 
odpisujú z daní! To nie je iba 
nápis na tričku futbalistu, ple
chová reklama pod tribúnou, 
emblém podniku na plagáte! 

To je skutočný záujem o ten 
šport, ktorý sponzor podporu
je. 

Výsledky l. triedy: 

STRELEC DIIV "A" . Doprastav žiaci 
4,5:3,5 

Dérerova NsP . STRELEC DNY "A" 
5,5:2,11 

STRELEC DIIV • A • 
Bratislava &,5: 1,5 

Lokomotíva 

ť~:e d ~?dY získali: Zlocha a Jurčák 8. po 3. 
S Mo as 2, Kováč a Balog po 1.5. Jurčákovci 

., a. a L. po 1 a Ste lani 0.5. 

!~~G'rtta po 7. kole: 2 7 5 1 t 34:21 11 
3· ~TRELEC DNY "A" 7 5O 2 33,5:22,5 10 
4. o~~~ p

0
úbravka 7 4 1 2 30,5:24,5 9 

s· 0 • a, · 7 4 t 2 30:26 9 
6· ererova 'A" 7 3 2 2 30,5:25,5 8 
ľ ~opr~stav žiaci 7 4 o 3 28,5:26,5 8 
a· 0rasnany 'O' 7 2 3 2 29,5:26,5 7 
g' oprastav "F' 7 3 1 3 25:30 7 
!Ô ~dr~stav ·a· 7 3 o 4 28,5:26,5 6 
11' E POJe. ·o· 7 O 3 4 21:32 3 
12 nerg1a "A" 7 1 1 5 21:35 3 

·Lokomotíva 7 1 t 5 19:35 3 
mi 

parkovaní vozidiel a ani pokuty 
zrejme nie sú dostatočne účinné. 
Majiteľom motorových vozidiel 
akoby vyhovovali, pretože prie
stupky sa pravidelne opakujú. 
Dňa 26.2.1994 bol zistený požiar v 
povodí rieky Moravy. Požiarny 
zbor, ktorý bol vyrozumený, požiar 
uhasil. 

(z futbalu) 

Ladislav Balogh, zriaďovateľ 
gymnázia, stručne popísal pos
lanie tejto školy. 

"Hlavným cieľom našej školy 
je vychovávať všestranne 
pripravených futbalistov 
profesionálov. Po ukončení 
štúdia by sa mali zaradiť do 
vrcholových súťaží dorasten
cov - a dúfam, aj v muž-

stvách dospelých -
doma i v zahraničí. 
Doteraz sa to dialo 
akosi náhodne. Ak 
sa niekto "vydaril", 
predali ho. My to 
robíme vedome a s 
jasným, čistým 
úmyslom. Tomu 
prispôsobujeme aj 
vyučovací proces." 

Športová kariéra mô
že byf vrtkavá ... 

"Chceme vychovávať všestran
ne vzdelaných mládencov, kto
rí svoje futbalové nadania mô
žu využiť do istého aktívneho 
veku, ale ktorí sa potom vo 
svete nestratia." 

Ladislav Balogh je pedagóg, 
telocvikár, donedávna aktívny 
športovec, tréner futbalu, vo
lejbalu ... slq_vom, telom i dušou 
športovec! Co iné mohol odpo-

Majstrovstvá kraja: 

17. kolo: 

ne DIIIV "A" - SPOJE 'B' - 6:10 

TRNÁVKA 'C' - ne DNY "ll" 
2:10 

l. trieda: 

ne DNY "C" - STAVOINDUSTRIA 
9:9 
LAMAČ - ne DNY "D" 
10:3 

Priatefský zápas mladších žiakov: 
ne DNY - TRNÁVKA - 14:4 

Body za DNV: 
Martinka - 4 
Kalman - 3 
Brna - 3 
Kičina · 2 

štvorhra: Martinka · Brna 
Kalman - Kičina 

G.F. 
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O deň neskôr vyrezával občan bez 
povolenia topoľ v tejto oblasti. Oz
námenie o priestupku šlo na mies
tny úrad. Na tom istom mieste 
dostal občan pokutu 500,- Sk za 
porušenie VZN o zákaze vjazdu 
vozidiel do chránenej krajinnej ob
lasti. 
Hodinu po polnoci 28.2.1994 opäf 

Táto škola je drahšia ako iné. 
Nevystačí s jednou telocvičňou 
a málo kvalitnou bežeckou drá
hou. Tu musí nastúpiť onen 
"krstný otec". 

Škola je prvá svojho druhu v 
okolí Bratislavy. Preto sme si 
ju všimli. - To je úvod rozho
voru s riaditeľom spoločnosti 
JuVi v.o.s. Ing. Rolandom Vit
kom. - Naša spoločnosť je 
svojím trvaním mladá. Chce
me sa však etablovať na ve
rejnosti. Časť svojich pros
triedkov chceme venovať roz
voju futbalu. Nie je to zlý 

vklad. Futbal u 
nás všeobecne 
znamená po
merne veľkú 

,_.--...-~'"'"'súčasť spolo-
čenského ži
vota. 

(už koľký raz) vykradli bufet na 
Opletalovej (pri potravinách Dis
kont). 
Vo štvrtok 3.3.1994 pobehoval 
voľne po rajóne DNV kôň. Kým 
zistia majiteľa, odovzdali ho do 
opatery jazdnej polícii. 

MsP 

V tomto školskom roku tu štu
duje 22 pohybovo nadaných 
žiakov zo západoslovenského 
regiónu, v nasledujúcich ro
koch sem budú prijímať žiakov 
z celej SR. Pre tých, ktorí sa z 
akýchkoľvek dôvodov neuplat
nia ako aktívni futbalisti, prip
ravujú iné odbornosti manage
mentu. 

Teoretické štúdium zabezpe
čujú kvalifikovaní pedagógo
via, ktorí vyučujú na Strednej 
poľnohospodárskej a priemy
selnej škole v Bernolákove, 
pod vedením Ing. Silvestra Jo
náša, u ktorého táto futbalová 
škola našla pochopenie. 

Tí, ktorí cítia, že sú pre futbal 
talentovaní, majú šancu prihlá
siť sa na toto neobvyklé (zatiaľ) 
štúdium do konca marca. 

Prihlášky treba poslat na adre-
Možno sa naša su 
snaha odzrkadlí 
v tom, že o na-
šej stavebno
obchodnej spo-

Futbalové gymnázium 

Bernolákovo PSČ 900 27 

lačnosti sa ľudia dozvedia viac 
ako z ústneho podania. Mohli 
by ste sa opýtať, koľko do toho 
investujeme. To nie je dôležité. 
To je investícia do mládeže. 
Takáto investícia sa vždy vráti. 

Tel. 07/286115, 07/993 447 

do 31. marca 1994, prijímacie 
skúšky budú 8. apríla 1994 

a zv 

MUŽI - l. divízia, 15. kolo: 
YMCA - ŠK DEV. N. VES "A"- HBC UNIMEC 111:4 15:2, 6:0, 8:2) 

Góly DNV: 4 • Strnád M., Strnád R .. 3 - Brutenič, Matej, 2 • Bedač Ra., Kubo 1., 1 
- Jeck M. 

16. kolo: • . 
1. HC ZIEGEFELD - YMCA - SK. DE 'l. N. VES "A" 0:511: !domáci nenastúpili na 
stretnutie) 

17. kolo: • 
YMCA - ŠK DEV. It VES "A"· ŠK PROFIS VRAKUNA !1:5 (3:0, 0:3, 2:21 

Góly ONV: 2 - Jeck M., Kubo 1., 1 • Strnád M. 

MUŽI - ll. divízia, 2. kolo 'Play-off" (3 - 2): 

DYNAMO RAČA - VIIICA - ŠK DEV. N. VES •a• 11:9 (1:2, 4:3, 1:41 - (0:21 

Góly DNV: 6 - Križáni. 1 - Dubnický l.. Nemec P .. Paďour. Vrábel 

FINÁLE - 1. zápas: 
HC BAŽANT -YMCA - ŠK DEV. It VES •a• 1:3 10:0, 1:2, 0:11 • 10:11 

Góly DNV: 1 • Dubnický L.. Kadlečík, Križáni 

DORAST - 6. kolo: 
ŠK RAČA - YMCA - ŠK DEV. N. VES 3:11 12:3, 0:3, 1:5) 

Góly DNV: 3 · Chandoga 1.. 2 • Belágyi, Dobrovodský, Jeck M .. 1 - Rejžek, Runák 

7. kolo: • 
HC VIKTORIA- Yii'ICA - S DEV. ll. VES 7:U (0:4, 4:7, 3:71 

Góly ONV: 6 - Chandoga 1., Runák, 3 - Rejžek, 1 - Lunzer. Baďo, Nemec R. 

OTO PROKOP 



INZERTNÉ RUBRIKY 
01-Kúpa ~ 
02-Predaj re-.. 
03- Vofné miesta !ponúka, hfadál 
04-Siužby !ponúka,hfadál 
05-Byty 
06-Nehnutefnosti !kúpa,predaj) 
07-Rozličné 

• Kúpim stan pre dve 
osoby. Tel.: 776 640 

• Predám š - Favorit -
biely, 4ročný za 100 tis. 
Sk. 

Tel.: 993 447 

• Predám detskú postiefku 
Tel.: 313 226 

03 VOĽNÉ MIESTA 

8 výrobných robotníkov 
lisárov, nástrojárov výroby a 
opráv lisovacích nás-trojov, 
sústružníka a fré-zara v jednej 
osobe, klampiarov, autome
chanikov - vyučených s praxou 
- prijme: PRESSKAM, Vápenka 

4, ONV, informácie: Tel.: 
769 604 

• Robím čalúnické práce. 
Tel.: 778 711 

• Tepovanie kobercov a 
sedačiek, vŕtanie do panelu. 

Tel.: 777 079 

• Režem motorovou pílou. 
Tel.: 779 761 

• Murujem, obkladám. 
Tel.: 777 608 

• Súkromne vyučujem spev. 
Tel.: 776 690 

• Potlač na reklamné 
predmety - zapaľovače, perá, 
popolníky, PE-tašky a iné 
zabezpečí DEVEX. 

Tel./fax: 775 275 

• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.:239 527, 220 005 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče 

tel.:777 762 

• TV SERVIS BALÁŽ 
Oprava televízorov. 
Na Grbe 43 

Tel./zazn. 776 963 

EKONOMICKÝ PRENÁJOM A PREDAJ AUTOMOBILOV 
Leasing alebo prenájom znamená v našich podmienkach modernú, ale už zavedenú formu 
financovania. Je zároveň navyše účinnou obranou proti inflácii a devalvácii. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od roku 1991. Autá dodávame podla l 
osobného výberu zákazníka. Na vybrané automobily Vám poskytneme výhodný úver na 3 l 
roky, u autobusov a kamiónov na 4 roky. 

LEASINGOVÝ KOEFICIENT sa pohybuje od 1,06 do 1, 18, a to podla akontácie, ktorú je 
možné zvolil od 40 % do 90 %. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a. s. Bratislava 
Mgr. Peter Krug, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 - tel./fax: 775 275 

aujímavý katalóg 
Iste aj katalóg obcho
dov a služieb pre oby
vateľov ONV je zaujíma
vý svojou ponukou. 
Ale... Zaujímavejšie je, 
že minulý rok, keď bol 
katalóg zadarmo, po 
4700 kusoch, ktoré sa 
dostali na pulty predaj
ní, sa len zaprášilo. 

Tohtoročný, ktorý stojí 
až dve koruny, síce nes
tojí na pultoch, ale je 
ho ešte dostatočné 
množstvo. Zrejme ľudia 

neberú do zásoby, aj 
keď ten tohtoročný má 
takmer dvojnásobný 
rozsah ako vlaňajší. 

r 
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( cniJ NEHNUTEĽNOSTI J 
• Kúpim pozemok na 
výstavbu rodinného domu, 
alebo rozostavaný dom v ONV. 

Tel.: 777 802 

07 ROZLIČNÉ 

• Hfadám študenta na 
doučovanie stredoškolskej 
matematiky. Adresa v inz. odd. 
Devexu. 

• Prepustím tel. linku DNV 
Tel.: 218 628 po 18.00 hod. · 

• Hradám tichú kanceláriu 8 
telefónom. tel.: 775 873 

• Hfadám dom do prenájmu 
<alebo časO. Tel.: 777 090 

• Vezmem do prenájmu 
rodinný dom < alebo aspoň 
časf v ONV, príp. v Devíne), 8 
vjazdom do dvora pre nákl. 
auto. 

starým kobercom, nábytku, 
nečistote, námahe .... 

STAMMUSS - R a P 
• sťahovacie a manipulačné práce 
• dodávka a montáž nábytku 
• zariaďovanie kancelárií 
• vzorkový predaj kobercov 
e ich dodávka a pokladanie 
• obšívanie kobercov, výroba prednožiek 
• dodávka a pokladanie PVC podláh 
• biologické čistenie - interiérov, kobercov a elektroniky 

Na vyhliadke 37, tel.: 775 238 - 7.00 - 20.00 hod. 

POTRAVInY 
Bridlicová 17/6 (pri tenisových kurtoch) 

"čerstvý chlieb a pečivo denne. aj v nedeľu 
" Široký sortiment potravín a ovocia 
" Alko - nealko nápoje 
• Drogistický tovar 

po- so: 6.30 -19. 00 nedeľa: 8. 00
- 19.00 

Objednávková a donášková služba v DNV zdarma 

Tel.: 777 092 

Setrite čas 
_. távam v tíačlarňach. s 
st~ými spolupracujem, oby-
1< ~ rov ONV s objedn~vka
v~ eAk majú sídlo ~;~odmku v 
!'ll~ blízkosti, v ponadku. Ak 
IC raJ·Ú cestu z Devínskej do 

verejno obchodná spoločnosť 
Bratislava; Ružová dolina B; 621 01 
Tel.: 07/215 861, 215 501 

rne · 1 -- St p tržalky, Brat1s avy, c1 u-
:vy _ nešetria čas. J3ovnak. službu. za. rovna ku cenu 
ubaví ich zakazky Devex. 
~ohí to majú o~erené. My 
cestu merať mus1m~. ta!< c~ 
tak a . zmluya s tla<;:1arnam1 
je na 1ed!)eJ 7en9ve1 úrovni. 
Takže ... Setnte cas. 

r 

SÁČKY_~z mikroténu. z PE 

VRECIA do odpadových 

košoV, do smetných košov 

bez potlače i s potlačou. číre 
i farebné 

pre Vaše potreby zabezpečí 

DEVEX. 841 07 Bratislava. 
Kalištná 9 

Tel./fax: 7 7 5 2 7 5 

Pre 
vel'koodberatel'ov za 
vel'mi výhodné ceny 

Výrobky z plastických fólií: 

JuVi !Bau 
Stavebná činnosť vo všet
kých odbornostiach zák
ladnej a pomocnej staveb
nej výroby 

JuVi Therm 
Dovoz, dodávka, montáž 
priamo výhrevných elek
trických vykurovacích sys
témov NOKIA 

JuVi Plast 
Výroba a distribúcia vý
robkov z plastických fólií 
pre veľkoodberateľov i ma
lých podnikateľov 

JuVi Capital Soft 
Tvorba sieťových progra
mov pre prácu s cennými 
papiermi a ekonomická 
agenda. Team programá
torov pre zákazkový sof
tware s využitím CASE 
nástrojov, inštalácie siete 
Nowell, poradenstvo a 
školenia. 

Autorizované pracovisko pre emisné kontroly 
&(I!]U®0Gl71'7D0 ~[;;]B8383~8l[ľ;] 
O uzákonení pravidelných emis
ných kontrol motorových vozi
diel v Slovenskej republike je 
motoristická verejnosť priebež
ne informovaná. 

P_ovinnosť podrobiť vozidlo pra
VIdelnej kontrole množstva vy
púšťaných znečisťujúcich látok 
vo výfukových plynoch vyplýva 
pre jeho majiteľa zo zákona č. 
309/91 zb. o ovzduší. Pripravo
vaná novelizácia tohto zákona 
upresňuje povinnosť prevádz
kovateľa pristaviť vozidlo na 
e
1 
misnú kontrolu v stanovených 

ehotách bez vyzvania a na 
vlastné náklady. Intervaly pre 
VYkonávanie emisných kontrol 
~redpisuje vyhláška FMO č. 

1/84 Zb. v znení vyhlášky č. 
248/91 Zb. Vozidlá využívané 
na hospodársku činnosť sa 
P?drobujú emisnej kontrole 
~zdy po 12 mesiacoch, ostatné 
k 0 ~8 mesiacoch. Pre vozidlá, 
tore podliehajú pravidelným 

technickým prehliadkam s krat
ším intervalom (napr. taxíky ale
bo výcvikové vozidlá autoškôl), 
je časový interval pre kontrolu 
škodlivín určený intervalom 
technických prehliadok, v tomto 
prípade je interval 6 mesiacov. 

V súčasnosti sa povinnosť pra
videlne absolvovať emisnú kon
trolu vzťahuje na vozidlá so zá
žihovým motorom spaľujúcim 
benzín (nie napríklad zemný 
plyn), vrátane automobilov s ta
kýmto motorom vybavených ne
riadeným katalyzátorom. Vozidlá 
používané na hospodársku čin
nosť musia absolvovať prvú 
emisnú kontrolu najneskoršie do 
31.3.1994, ostatné vozidlá na
jneskoršie do 31.12.1994. 

Autorizované pracoviská autori
záciu dostali od Ministerstva 
dopravy spojov a verejných 
prác SR prostredníctvom ústavu 
cestného hospodárstva a dop
ravy Bratislava. Každé oprávne-

né pracovisko, zvyčajne au
toopravovňa, bude zreteľne oz
načené. Vozidlá, ktoré úspešne 
absolvujú emisnú kontrolu, bu
dú mať na zadnej štátnej poz
návacej značke nálepku EK, 
vodič dostane Doklad o vyko
naní emisnej kontroly, ktorý je 
na požiadanie povinný predlo
žiť dopravnej polícii pri prípad
nej kontrole. 

Pretože emisná kontrola je 
predpísaná zákonom, aj jej ce
nu reguluje štát - Výmer MF SR 
č. 04/93 z 28. júna i 993. Maxi
málna cena emisnej kontroly 
bez nastavenia motora je 95 
Sk. Ak motor vyžaduje nastave
nie alebo opravu a majiteľ vo
zidla ju zverí opravovni, kde 
pristavil vozidlo na emisnú kon
trolu, potom je výsledná cena 
závislá od rozsahu prác a ceno
vej hladiny opravovne. 

Emisné kontroly sa nevzťahujú 
na motocykle a zatiaľ ani na vo-

lnze · 
p . rc1a: cenník: 1 znak = O, 70 Sk, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 strany = 989 Sk, 1/2 strany = 1970 Sk, 

2~1Piatky za uverejnenie na prvej strane + 100 %, za uverejnenie na inej strane ako 6-7. strane + 50 % 
Akavy: r;;ri 5 a viac-násobnom uverejnení - 10 %, pri celoročnej objednávke 20 %. 
In;: Pon_ukate detské oblečenie, hračky, využite naše bezplatné služby. 
Po ertna_ kancelária: OEVEX, Novovestská 14 z dvoru (nad poštou) 

- Pta: 8.0° - 10.0°. 14.30 - 18.30, So: 8.0° - tt.•• 

7 

PONUKA HOTOVÝCH 
PROGRAMOV: 

1. PO RTF - Portfólio ak
ciových spoločností a ich 
analýza 

2. AKCIONÁRI - Program 
slúži pre evidenciu CP, 
majiteľov CP a emisií 

3. MZDY - Program pre vý
počet miezd a ostatných 
príjmov zo závislej činnos
ti pre podmienky novej 
koncepcie zdaňovania príj
mov zamestnancov podľa 

zákona č. 286/1992 Zb. o 
daniach z príjmov po 
1.1.1993. 

Ďalšie produkty z oblasti 
automatizovaného spraco
vania informácií Vám pred
vedieme a upravíme podľa 
Vašich požiadaviek. 

Ak chcete šetriť čas 
všetky prvotné informácie 
získate v DEVEXE 

č. tel./fax: 775 275 

zidlá vybavené zážihovým ben
zínovým motorom s trojcestným 
riadeným katalyzátorom a vo
zidlá so vznetovým motorom. 

Ak ste ešte neabsolvovali emis
nú kontrolu - pre podnikateľov 
je termín do konca marca 1994, 
pre súkromných majiteľov mo
torových vozidiel do konca ro
ku. 

pk 

Majiteľ takto označenej kon
trolnej nálepky bude musieť 
ísť na nasledujúcu emisnú 
kontrolu najneskôr koncom 
novemt:H-a-.:1994-- .. 

1 strana = 3900 Sk. 
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lJakiAjeme Poznámka: Pokračovanie Všeobecne záväzných nariadení uverejníme z nedostatku 

Rada rodičov a vedenie školy 
na Bukovčana 1 ďakuje všet
kým, ktorí prišli na 35. spolo
čenské posedenie nielen preto, 
aby oživovali kultúru a spolo
čenské tradície tejto školy, ale 
zároveň podporili aktivitu detí 
tejto školy. 

prestoru v budúcom čísle 

(Pokra~~an~i!lé~c!;O nie je áoma pro ro kom."-

Osobitne patrí vďaka stálym 
sponzorom tohto posedenia: 
'ZELOVOC - POTRAVINY' 

GITKE BARANOVIČOVEJ, Mlynská ul. 
PRIEMYSEL - KATKA - lstrijskä 71, 
firme - LUKAS - KATKY BEDNÁROVEJ 
TEXTIL - KATKA JECKOVÁ, 
KVETINÁRSTVO - BEGRA, lstrijská 68, 
KVETINÁRSTVO - MARGARÉTKA - Za poštou 
BUTIK - ISTRIA - p. Pacachová - l. Bukovčana 8, 
DROGÉRIA - SIDOR - M. Marečka 18 
POTRAVINY - MORAVA - Primoravská 7 
BELE - l. mája 
ŇA GRBE - Bystrická 17 
PEKÁREŇ - LUDVIGOVÁ - lstrijskä ul. 
MOTO-MANO - J. Gazda st. 
BISTRO - PIESKOVEC, Aleš Zloch, 
FIRMA PESO, Manželia - Estera a Ján 
RESTAURÁCIA U MICHALA 
MARTANOVIČOVCI 

Výbor Rada rodičov 

a vedenie školy Bukovčana 1 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

- Moja žena je z dvojčiat 
- A nestalo sa vám niekedy, že 
b t · · h 1 tr ? y S 8 Sl IC sp 1e 1 .... 
- Kdeže. Jej brat nosí fúzy! 

• 
- Je to pravda. že o vás obžalo-
vaný prehlásil. že ste hlupák? 
-Áno. je. 
- Tak prečo ho potom žalujete? 

• 
Navštívi manželka svojho muža 
vo väzení. 
- Ako sa tu cítiš? pýta sa ho. 
- Ako doma. Nikam nemôžem ísf 
a strava je tu tiež mizerná. 

• 
Na policajnú stanicu prišla staršia 
slečna so slovami: 
- Celý večer ma sledoval nejaký 
chlap. Myslím. že bol opitý. 
Strážmajster si ju pozorne preh-
liada a hovorí: 
- To určite bol. 

Objednávací lístok 

Mnohí z nás sme sa po čekov, usporiadane vyhode-
prvýkrát presvedčili o ob- ných na ulicu - prevažne 
rovskej rozľahlosti Berlí- strieborných jedličiek. 
na (40 až 65 kml, nezvyčaj-
ne širokých uliciach i archí- Po výdatných sviatočných 
tektonickej rozmanitosti, v obedoch v rodinách a krát-
ktorej prevláda moderný po- kej poobedňajšej sieste sme 
vojnový štýl. Zo starého tu sa zišli na prípravu nášho 
vera po vojne neostalo, ale programu. Konal sa vo väč-
čo zostalo, je pýchou Berlí- šej prenajatej sále so stalo-
na a všetko perfektne ud- vou úpravou, ktorá bola už 
ržiavané. Vďaka nášmu pri našom príchode plne ob-
sprievodcovi sme naozaj vi- sadená. v našom pásme, 
deli. i keď bleskove. najzau- vďaka mimoriadne nápadité-
jímavejšie miesta Berlína. S mu scenáru člena Rosice Ri-
nostalgiou sme si prezreli i charda Ružoviča sme uviedli 
pamätné kríže obetí totality piesne v hudobnej úprave 
pri Reichstagu - pri bývalom Gusta Besedu i vtipné obra-
Berlínskom múre. po ktorom zotvorné hovorené slovo v 
nezostala ani len symbolická podaní Joje Corejovej, Mile-
pamiatka. Prekvapil nás nez- ny Soukanej, Richarda Ru-
vyčajný sobotný krud, ba až žoviča i Parka Cvečku v 
vyrudnenosf ulíc, vyjmúc ob- pestrom slede, ktoré obe-
chodných centier. Nepríjem- censtvo vnímalo s nezvyklou 
ne na nás zapôsobilo obrov- pozornosfou. Po privítacích 
ské množstvo dočmáraných prejavoch oficiálnych pred-
domov i múrov. prechádzajú- staviterov vrátane chorvát-
cich miestami až do výtvar- skeho vervyslanca v Nemek-
ných diel. a to i na novoob- ku a šéfa konzulárneho od-
novených stenách s obava- delenia vervyslanectva Sla-
mi. aby si v tomto smere na- venskej republiky v Berlíne, 
ši občania nebrali príklad . sme začali náš program 
Videli sme i množstvá prek- známou hymnickou piesňou 
rásnych vianočných strom- "Pozdraven budi Horvat". p 0 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): _______ -· - ------- -
Adresa: - PSČ - -
Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatitefov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2.50 K~s 
·---

štvrfro~né predplatné 16 Kčs podpis !pe~iatkal predplatitefa 

Vytvarny des1gn a sadzbu zabezpec1lo DTP studiO f1rmy ROWACO spol. s r.o. -. -

slovách piesne "Horvati. flli 
sma svi brati. .. " a "bud zdra. 
va nam domovina", ale najrna 
"bud dugo sritna svaki čas " 
(buď dlho šfastná v každ~ 
čas) sme si mohli všimnút 
že nie každé oko zostalo 
suché. Keď sa sálou rozra. 
hol zvučný hlas Jožka Po
korného v prekrásnej clivej 
piesni "Tamo daleko", Pri 
slovách "letit eu prik mora 
kade je selo moje, kade ie 
ljubav moja" ("poletím cez 
more. kde je dedina moja 
kde je láska moja"), slzám 
sa už ubránil málokto. AJ 
takto sme možno umocnilo 
ich vlastenecké cítenie. pre
tože podra našich poznatkov 
nikto sa tam necíti doma a 
svoju túžbu po domove chcú 
naplnif jednak súčasnou ma
teriálovou pomocou svojej 
vlasti. ale i tým, že po ustá
lení pomerov sa každý túži 
vrátif domov. 

Naši predkovia mali v tomto 
prípade väčšie šfastie. keď 
pred poltisícročím prišli na 
Slovensko - medzi svojich. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

Pekná žena potrebuje vera 
peňazí. škaredá... (dokončenie v 
tajničke) 

Vodorovne: A/ Začiatok tajničky. 
- B/ Najnižšia časf podmurovky -
urob slepým. - Cl Na1ep - jeden z 
ostrovov atolu. - Dl Nedoplatok -
mongolská púšf - mesto v USA -
E/ Enjanbement (presahovanie slov) 

napichoval. F/ Albánska 
menová jednotka - vývoj, postup -
stred tajničky. - GI Starogrécky 
bájkár kráčam malajské 
oslovenie pána. - H/ Dievčenské 
meno - jasní. - 1/ Prelamoval -
tenká koža.- J/ Koniec tajničky. -

~ 1/ Babrem. - 2/ Rozrezal. -
3/ Elízia po česky - vefká 
(drevená) loď. - 4/ Štítok na 
mužskej čiapke značka 
priestorového uhla - mačkovité 
šelmy. - 5/ Seká. pretína - meno 
šachistu Kasparova - odievaj. - 61 
Latinská predložka pekné 
počasie - značka dlhotrvajúcel 
platne. - 7 l Predlož ka - ložisko 
hnisu (lek.) - šPZ Berouna. - 8/ Je 
po nemecky - tiež dalej (z lat.) -
psovitá šelma. - 9/ Ostrov v 
Malých Sundách - hriadef - mesto 
v Číne. - 10/ Kolektív - vkusná. -
11/ Ohmatala. 12/ Neváha. 
neotáfa.-

Pomôcky: D/ Rame. - 9/ Te-an.-
d 

DEVínsky E~pres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 
841 07 Brat~slava, Kal.ištná 9, tel./fax: 775 ~75. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXPRES. 
841 07 Bratislava Kaltštná 9 - osobne: v pnestoroch obchod a služby DEVEX, Krasnoarmejcov 14, Bratislava - Devínska Nová Ves -
z dvora (za poštou). Uzavierke čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. 
Cena 2,50 Sk. Yrttačil: ROWACO spol. s r.o .. nábr. L Svobodu 20. 811 02 Bratislava. Registratné tislo: 103/90 - R. 

14.- 15. týždeň 
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mestskej časti 

e S DEviNSKA NOVÁ VES 

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

25.3.1994 Ročník: IV. Číslo: 6. Cena: 2,50 Sk 

~ . .. a teraz máš šancu! V ., ~ j, 
~ Volkswagen Bratislava " 
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~ Uzávierka - dnešného~ 
~čísla bola 17.3.1994. S f Uzávierka nasledujú-~ 
~ ceho čísla bude 1. 4._ ~ 
11 ?94, číslo . vyjde v~ 
~ p1atok 8. apnla 1994. ~-Váieni 

čieaeelia 
Málo slušnosti a kultúr
nosti sme zažili v ostat
nom čase pri vystúpe
niach našich politikov. 

V polovici marca som 
bol v Národnom divadle 
na Verdiho Traviata, s 
Petrom Dvorským v 
hlavnej úlohe. 

ludia veľkého ducha 
tvorili a tvoria hodnoty. 
Nehádajú sa, neosočujú, 
neurážajú . 

Svoj osobný prospech 
sleduje väčšina politikov 
ďaleko viac, ako môže 
byť radový občan infor
movaný. Preto sa navo
nok javí dlhotrvajúca 
vláda (v ktorejkoľvek 
krajine) stabilizovaná. 
Nepotrebuje konaf rých
lo, unáhlene - nepotre
buje sa rýchlo "nabaliť"_ 
Na bohatých a spokoj
ných politikov sa čaká 
generáciu. Takže musí
me vydržať utriasania. 
Naša generácia je už 
dosť nautriasaná. Ameri
č?nom to trvalo podnes 
Vtac ako dvesto rokov. 
A nastúpili iné nečistoty. 
Nuž, materiálne bohat
stvo prináša so sebou 
všeličo. 

P~ichádzajúce vefkonoč
ne_ sviatky však dávajú 
Prtl_ežitosť zamyslieť sa . 
Ake rôzne podoby i hod
~oty môže mať jeden 
Udský život. 

Sviat?čné dni prežité v 
PokoJt Vám želá 

Váš vydavatel' 

Človek by neveril, ale sku
točné talenty vyrastajú v na
šej mestskej časti . Len ich 
podchytiť a udržať záujem. 

V sobotu 19.3.1994 od 
14.00 hodiny sa predstavili 
žiaci materských a základ
ných škôl vo veľkej sále ls
tracentra v ukážkach veľko
nočných zvykov a tradícii 
svojim milým programom. 
Podaktorí skutočne suverén
ne a majstrovsky zvládli 
svoje úlohy. Je to zdroj, kto
rý nemožno nechať bez pov
šimnutia, alebo len na ná
hodné akcie. 

Po programe detí si prišli na 
svoje aj návštevníci pri 
ochutnávke tradičných veľ
konočných jedál, ktoré prip
ravili členky miestneho 
odboru Matice Slovenskej 

SÚŤAŽ 
Mestská časť Bratislava - De
vínska Nová Ves, v súlade s 
par. 281 Obchodného zákonn~ 
ka, vyhlasuje verejno - obchod
nú súťaž na využitie časti 
objektu na lstrijskej 68 
(bývalá kapustáreň). s možnos
ťou odkúpenia do vlastníctva. 

Identifikačné údaje o objekte 

Celková výmera areálu 1 046 m' 

Zastavaná plocha 480 m' 

pani Yeberová, Kasalo· 
vá, Ivanová. 

Nádherné výšivky zdobili i 
provokovali pokračovať v 
tradíciách . Rovnako maľo
vanie kraslíc a pletenie kor-

Dvor 566 m' 

Ďalšia plocha - záhrada, ponú
kaná do prenájmu, perspektív
ne stavebná parcela (plo
cha 502 m'). 

Podmienky účasti v súťaži 

Súťaže sa môžu zúčastniť práv
nické alebo fyzické osoby, kto
ré splnia nasledujúce podmien
ky: 

- dodržia lehotu podania prih· 
látky do 11.4.1994 na MÚ 
ONV lstrijská 49, 843 1 O Bra
tislava do 14.00 hod . 

Prihláška musí obsahovať me-

1"' '"' ~ ~ 
~ . ~ 
)e j.@ 
~-r§j>~-~~ ... ~~ ... ~~ ... ~~.,.~~ .... ~~ ... ~~ 

báčov pútali najmä drobizg. 

tradície spríjemňujúce 
točné dni. Nech nám 

kou láskou , s akou ich prip
ravili členovia miestneho 
odboru Matice slovenskej a 
lstracentra. 

pk 
snímky autor 

no a adresu (f.o.). príp. sídlo 
(p.o.) a popis vlastnej činnosti 
v rozsahu 1 strany A4 

- predložia zámer na nové vyu
žitie plôch a ponúknu kúpnu 
cenu a cenu za 1 m2 prenajatej 
plochy, prípadne dalšie návrhy. 

Bližlie informácie podáva Út
var architekta, ll. poschodie 
·budovy radnice v dňoch pon
delok, streda a piatok od 9.00 
- 12.00 hod. 

Výsledky výberového konania 
budú oznámené písomne všet
kým uchádzačom do 30 dní od 
jeho ukončenia . 
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7Z Jľ ?ID ~l rm n ((;ce 
Dňa 17.3.1994 - 18.3.1994 
zasadala miestna rada MČ 
Dev. N. Ves: 

prerokovala za účasti pred
sedu ZO SZPB v ONV organi
záciu osláv 50. výročia SNP v 
MČ ONV, 

Prerokovala návrh zásad 
prenajímania nebytových 
priestorov v správe a vo vlas
tníctve MČ ONV, 

prerokovala návrh zásad 
poskytovania nájmov pozem
kov v správe a vo vlastníctve 
MČ ONV, pričom výšky na
vrhnutých sadzieb nájmov 
doporučila prerokovať v MZ 
MČ ONV 

prerokovávala otázky hraníc 
MČ Z. Bystrica - ONV, dopo
ručila starostovi MČ predložiť 
Mestskému zastupitel'stvu 
odborné legislatívne stanovis
ko MČ ONV a protinávrh VZN 
hl. m. SR Bratislavy vypraco
vaný na základe podkladov 
MČ ONV 

prerokovala a schválila na
sledovné nájmy nebytových 
priestorov: 

- predÍženie nájomnej zmluvy 
Fi Tília na lstrijskej ul. č. 6 

- prenájom pozemku pre prís
tavbu účelového skladu ob
chodného zariadenia "Večier
ka" na ul. P.Horova 

- prenájom priestorov na ul. 
M. Marečka 22, pre zriadenie 
masérskeho salónu 

- prenájom nebytových prie
storov na ul. l. Bukovčana 4, 
pre obchodné zariadenie 
Ovocie - zelenina 

- doporučila odpredaj po
zemku na ul. M. Marečka 8, 
pre výstavbu obchodného za
riadenia -Textil 

- schválila prenájom nebyto
vých priestorov na ul. M. Ma
rečka 18 Fi TRIGON-PLUS 
pre kancelárske účely 

- schválila prenájom nebyto
vých priestorov na ul. M. Ma
rečka pre účely obchodného 
zariadenia - Drogérie 

- schválila prenájom nebyto
vých priestorov na ul. J. 
Smreka 4 pre účely obchod
ného zariadenia Oprava 
elektrospotrebičov Fi ELEK
TROSERVIS - HAMPO 

- schválila prenájom nebyto
vých priestorov na ul. š. Krá
lika 8 pre účely zriadenia 

kancelárie 

- schválila prenájom pozem
ku na ul. Charkovskej pre 
zberné suroviny na obdobie 1 
roka 

- schválila účel využitia prie
stranstva "Pod Kaštieľom" pre 
zriadenie výcvikového priesto
ru psov, za podmienky pred
loženia projektu a dohody 
Klubu s Urbárskou spoloč
nosťou 

- schválila prenájom nebyto
vých priestorov na ul. M. Ma
rečka i 8 pre účely zariade
nia "TV štúdia" Fi SATRO 

- schválila prenájom priesto
rov "Líniového centra" na Ei
snerovej ul. pre účely ob
chodných zariadení Železiar
stvo, Zberňa - čistiareň, Ry
ba, Nábytok - bytové dop
lnky. 

- nesúhlasila s odpredajom 
podielových častí pozemku, 
pod hromadnými garážami Fi 
PROFIL a trvá na predaji po
zemku ako celku Združeniu 
garážnikov po ich vytvorení 

- neodporučila odpredaj po
zemkov p. Rippovi, doporuči
la ich prenájom 

- doporučila prerokovať od
kúpenie pozemkov pre zriade
nie vyraďovacích pruhov ko
munikácie k Fi PRESSKAM s 
pôvodnými vlastníkmi pôdy 

- doporučila prenájom plochy 
pre umiestnenie bankomatu v 
priestoroch na terase ul. M. 
Marečka 

doporučila prerokovať ude
lenie verejných uznaní za zás
luhy zaslúžilým pedagógom 
MČ ONV na miestnom zastu
piteľstve 

prerokovala informáciu o 
stretnutí kriminalistov na rad
nici 

súhlasí s účasťou MČ ONV 
na spolufinancovaní ZŠ na ul. 
P. Ho rova, doporučila prero
kovať v MZ 

schválila príspevok MČ ONV 
na realizáciu výstavby TKR v 
IBV na ul. Na Grbe a Na vy
hliadke vo výške i 600,- Sk 
na 1 prípojku (účastnícka) 

Váž. pán starosta, 
Ing. Marián Jurčák 
Devínska Nová Ves 

vm 

Vec: oznámenie na Vaše pí
somné podanie ohľadne 
dozrenia z tr. činu 
rodiny Waltherových 
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Mestská časť Devínska Nová 
Ves zabezpečuje v investíciách 
roku 1994 výrobu a inštalovanie 
jednotného komunálneho 
informačného a orientačného 
systému - KIOS na svojom 
území, s termínom ukon
čenia máj jún 1994. 
Okrem vlastnej miestopisnej a 
komunálnej úrovne je pre firmy 
a prevádzky sídliace na území 
MČ určená úroveň komerčná, 
indikujúce u návštevníkov a 
obyvateľov ich služby. Z tohoto 
dôvodu považujeme za 
potrebné informovať Vás o 
možnosti osadenia Vašej 
informačnej pripadne re
klamnej, tabule na 

na ul. Na a Na 

konštrukcii KIOS-u podl'a vypra
covaného projektu. 

Podrobnosti o realizácii tejto 
akcie, technické náležitosti 
výtvarné doriešenie a VáŠ 
finančný podiel na akcii s Vami 
prejednáme v pracovných 
dňoch (Po 9.00 - 18.00, St 7 .Oo 
- 16.00). Skorým potvrdením 
svojho záujmu o ponúkaný 
systém si zaisťujete možnost 
výberu umiestnenia pre svoj 
púta č. 

Vargová Eva 
architekt Mč 

tel. 777 250, 778 250 

Ďalšou ucelenou časťou výstavby televízneho káblového rozvo
du (TKR) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) tohto roku sú 
na základe prieskumu záujmu o zavedenie TKR v IBV a uzne
senia MR MČ ONV zo dňa 17.4.1994 ulice Na Grbe a Na Vy
hliadke. Nakoľko nie je zatiaľ uzavretá zmluva o výstavbe TKR 
na tieto ulice medzi MČ ONV a firmou SATRO (predpoklad 
uzavretia koniec marca i 994), uvádzam zatiaľ predpokladaný 
termín začiatku výstavby - apríl 1994 a koniec výstavby -
jún 1994. Zároveň si dovoľujem pozvaf obyvateľov z ulíc Na 
Grbe a Na Vyhliadke na technickú ukážku využitia TKR. Táto 
ukážka sa uskutoční dňa 28.3.1994 o 17 .OO hod. na Radnici 
MČ ONV v sobášnej miestnosti za účasti zástupcov MČ ONV a 
firmy SATRO. Na tejto ukážke záujemcom o zavedenie TKR z 
vyššie uvedených ulíc budú dané ďalšie bližšie informácie o 
výstavbe, čo sa týka postupu výstavby, financovania, technik
kého vyhotovenia a samozrejme, bude aj vizuálna ukážka 
programovej skladby TKR. 

Vraj Informačná tabuľa 

Na Vaše písomné podanie, kto
ré ste adresovali Ministrovi 
vnútra SR vo veci podozrenia z 
tr. činu vraždy rodiny Walthero
vých z Devínskej Novej Vsi, ku 
ktorej malo dôjsť vo Vašej obci 
v r. i 945, Vám oznamujem, že 
vyšetrovanie vo veci podozre
nia z tr. činu vraždy rodiny 
Waltherových bolo vyšetrovate
ľom MÚV PZ Bratislava odlo
žené uznesením v zmysle par. 
i 59 ods. 1 Tr. poriadku, na kol'-

Alojz Moravec 
zástupca starostu 
MČ Bratislava ONV 

ko počas vykonaného prevero
vania neboli zistené žiadne 
skutočnosti, že by sa jednalo 
o podozrenie z trestného činu 
vraždy. 

Vyšetrovateľ PZ: 

mjr. JUDr. O. Krajčovič 

Miestny úrad vyšetrovania PZ 
SR 

• e si každý kúsok zelene, 
Vázmám spríjemňuje naše oko
~0 ~ Devínskej si na nedosta
lfe. zelene skutočne sťažova~ 
tok ôžeme. Blízka Kobyla 1 
ne~·e rieky Moravy jej ponúka 
dko ť Preto ma mrzí nepocho-

os_e. niektorých spoluobčanov, peni 
majiteľov psov. 

K stolný vŕšok skutočne nie 
·e 
0určený ani vhodný na venč?

hie psov. Zvieratá za to n_emo
žu, ale ľudia, buďme ľuďmi. jk 

Prečo na Devínske_j Kobyle 
nie je viac o?padoyyc~. košov. 
A aj tie, čo su, vysypaJu n~pra
videlne. Tie preplnen? . melen 
nekrášlia okolie, ale nut1a náv
števníkov odpadky nosiť so se
bou tých nedisciplinovaných 
odh~dzovať. Plné odpadkov sú 
aj "jaskynky" v brale. Tiež ne
patria nikomu? 

Pri rieke Morave si nedávno 
akýsi mládenec pomýlil prete
kársku dráhu s chránenou kra
jinnou oblasťou. Zajazdil si tu 
na motorke, a keď mal toho 
dosť, zmizol. Mať tak poruke 
telefón ... 

S príchodom Veľkonočných 
sviatkov sa rozmáha doslova 
drancovanie prírody. Okrem 
vŕbových prútikov ľudia nosia 
rozpuknuté konáriky, aby si 
skrášlili príbytky. Tým, čo si ne
vedia vážiť prírodu, vari treba 
dôraznejšie pripomenúť Novelu 
trestného zákona o ochrane prí
rody. 

rp 

Pozor na zlodejov 
Neviem, ktorej zo súčasných 
vlád sa podarí vysporiadať sa s 
rozmáhajúcou kriminalitou. Ok
rem zlodejov väčšieho formátu 
sa po Devínskej potulujú aj 
drobní zlodejíčkovia. V bytov
kách si vystriehnu otvorené 
vchody a kradnú odložené to
pánky .. Buď ich treba schová
vať, alebo pripraviť ako pasce a 

bm 

Obyvateľov kolónie zaujíma, ke
dy bude v tejto časti otvorená 
predajňa potravín a mäsa. 

jn 

Písali ste o zákaze vylepo· 
vania plagátov a oznámení 
po vchodoch, ale situácia sa 
nemení. Dostal vôbec už niekto 
pokutu? 

rs 

Rozšafnou sa javí organizácia, 
ktorá zateplovala štítovú stenu 
na Novoveskej 1 O. Rúry lešenia 
a panely je vôbec nechýbajú. 
Ohrozujú však zdravie detí, kto
ré materiál roznášajú po sídlis
ku, stavajú si bunkre a hrozí 
poranenie pri manipulácii s ťaž
kými panelom. 

mn 

Na Podhorskom, ale aj na 
Kobyle možno stretnúť obrov
ských psov, ktoré voľne po
behujú. Športovci využívajúci 
prírodné terény sú natoľko ob
medzovaní, že sa chystajú psov 
likvidovať. 

rm 

(\J)Im~m plíflnovanýGh §tn~t= 
nutí so skupinami americk
kých Slovákov pri obedoch a 
večeriach sme častokrát s 
nimi mohli komunikovať pri 
náhodných stretnutiach, na
pr. na zápase NHL stačilo 

vyvesiť na zábradlie vlajku 
SR a hneď sa k nám zbehlo 
viacero divákov, ktorí nás 
zaskakovali perfektnou slo
venčinou. Mimochodom, na
jlepším hráčom Washington 
Capitals bOl Slovák Peter 

z 

USA, ktorí sú pyšní na svoj 
p~ygg 1! §ii! k n§mY hrgg h!~
sia, i napriek tomu, že slo
venčinu ovládajú mnohí len 
čiastočne a mnohí takmer 
vôbec, najma tí, ktorých 
predkovia sa prisťahovali do 
USA v predvojnových vlnách. 
Všetci prejavuJu vel'ký 
záujem o Slovensko. Tí, 
čo ho už navštívili, obdivujú 
najviac naše prírodné krásy, 
hrady a zámky (USA nemajú 
starú históriu), folklór a pô
vodnú hudbu. Nevedia však 
pochopiť, že musia v hote-

M: Jurčák 
Slováci v Amerike. 

Bondra. Prí našich oficiál
nych stretnutiach sme zisťo
vali s prekvapením napr. že 
George KANOTI, ktorý nám 
prednášal etiku v medicíne 
na JOHN CAROLL UNIVERSI
TY, má otca Slováka, staros
ta mestečka INDEPENDENCE 
má starého otca Slováka a 
pod. 

Z pamätihodností je zná
ma socha M. R. Štefánika v 
Clevelande, pri ktorej sme sa 
nechali odfotografovať. Jed
notlivé časti mestského par
ku sú v starostlivosti jednot
livých národností, bohužial', 
slovenská, tak ako aj väčši

na ostatných, je momentálne 
bez sôch, ktoré boli ukrad
nuté. 

Potešiteľnou skutočnosťou 
je, že americkí Slováci sú 
veľmi uznávanou skupinou v 

loch platiť viac< ako domáci, 
čo považujú za äiskrimináciu 
a ponižujúce. Je to podľa ich 
názoru najväčšia prekáž· 
ka k častejším návšte· 
vám a k rozšíreniu ces
tovného ruchu. 

·Jednotliví členovia našej de
legácie častokrát podľa indi
viduálnych znalostí priamo 
komunikovali s Američanmi 
okrem angličtiny a slovenčiny 
aj chorvátsky, poľsky, rusky 
a maďarsky, čo okrem oživu
júceho prvku v nás utvrdzo
valo presvedčenie, že i v Eu
rópe by sme mali budovať 
svet bez hraníc a najmä spo
ločnosť zbavenú príznakov 
národnostnej neznášanlivosti 
a v mnohých prípadoch 
nevraživosti. 

Po::zozao k oeľkonoén'fm solatkom ~991f veľkonočných sviatkov odhaľuje 
napr. vyjadrenie apoštola Jána 
v jeho liste: My vieme, že sme 
prešli zo smrti do života, lebo 
milujeme svojich bratov. Kto 
nemiluje, zostáva v smrti (i Jn 
3, 14). 

Rád spomínam na jedného 
svojho priateľa, ktorý často 
Zdôrazňoval: Kto chce byť člo
Vekom, musí vedieť svätiť! 

Asi nie náhodou popri osob
ných a rodinných slávnostiach 
spoločne slávime niektoré ver
ké sviatky. K tým najväčším 
Patria sviatky veľkonočné. Na 
Slovensku, zvlášť na vidieku, 
s~ spojené s viacerými ľudový
ml tradíciami. Tieto tradície 
ZVäčša pripomínajú spojenie 
človeka s prírodou. 

Náboženské slávenie veľko
nočných sviatkov sa však týka 
t~te_ iných otázok ľudskej exis
tencie: zmyslu života, príčin 
bUdského hriechu, túžby po slo
t Ode, túžby po láske, po šťas-
nom živote ... 

k Úradné kresťanské (katolíkt:) Slávenie veľkonočných svia
k ov nezačína až samotnou Vel'
v~~-Očnou nedel'ou. Začína 

!alenou duchovnou prípra-

vou štyridsafdenného pôstneho 
obdobia, ktoré vrcholí Kvetnou 
nedeľou. Udalosti, ktoré si kres
ťania pripomínajú na Veľkú noc, 
sa v chrámoch slávia už od Ver
kého štvrtka (deň pamiatky na 
Ježišovu poslednú večeru), pok
račujú na Veľký piatok (deň Je
žišovej smrti) a vrcholia Veľkou 
nocou (nocou Ježišovho zmŕtvy
chvstania). Na základe dávneho 
zvyku začať sláviť sviatok už 
predvečer, najslávnostnejšia 
bohoslužba celého roka sa slávi 
po západe slnka večer pred Veľ
konočnou nedefou. Veľkonočné 
obdobie trvá v cirkevnom kalen-

dári ďalších 50 dní až do Tu
ríc {Sviatkov Ducha svätého). 

Pri bohoslužbách si veriaci 
môžu všimnúť kontinuitu s 
predježišovským obdobím ži
dovskej histórie. Ježiš totiž slá
vil Veľkú noc ako sviatok slo
body svojho národa. Sám však 
dal pojmu slobody ešte hlbší 
význam. Na súvis so židovskou 
tradíciou poukazuje aj posuvný 
termín sviatkov, ktorý sa určuje 
po prvom jarnom splne Mesia
ca. 

Hlboký kresťanský zmysel 

lujbu reg suiatku 
27.3. (Kvetná nedeľa) - sv. omše o 8.00 a o 10.30 (s požehnaním 

ratolestí a spevom pašiQ a o 18.00 
31.3. (Veľký štvrtok) - slávnosť Poslednej večere o i 9.00 
1.4. (Veľký piatok) - slávnosť Ježišovej smrti o i 9.00 
2.4. (Veľká sobota) - slávnosť zmŕtvychvstania o 19.00 
3.4. (Vel'kon. nedeľa) - sv. omše o 8.00 a o i 0.30 a o 19.00 
4.4. (Veľkon. pondelok)- sv. omše o 8.00 a o i0.30 
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Prajem obyvateľom našej 
Dev. N. Vsi, aby prežili nadchá
dzajúce sviatky v ich odkaze 
slobody, ľudskosti a lásky. 

Karol Moravčík, 



Fridrich MARTANOVBČ 

Zuzka RUNÁKOVÁ 

Jozefína KADER OV Á 

[.udmila PREISINGEROVÁ 

Helena GOLEMIIUOVSKÁ 

6-ta~o.želáme 

Odišli z našich radov 
Emil PEŠKO 

roYiii\7Jm;if;rYJ~fi'm 
l-ff~'t/~~ 

V dňoch 22.4.- 24.4.1994 sa 
uskutočnia vo Svätom Jure už 

tradične 

SVÄTOJURSKÉ HODY 
Očakávame súkromných 

podnikateľov z vašej mestskej časti, 
ktorí by obohatili svojou ponukou 
rôzneho tovaru trh počas hodov. 
Zároveň pozývame všetkých 

občanov Vašej mestskej časti na 
návštevu našich hodov. 

~jubilru 
, )df>~'~+fr' 

Vznik a existencia ZUŠ 
(Zakl. umeleckej školy v 

Devinskej Novej Vsi 
111. Pokračovanie 

A tak škola začala svoju čin
nosť na ZDŠ v Devínskej No
vej Vsi v 3 miestnostiach ako 
detašované pracovisko pri 
[.ŠU Stupava. V ll. polro
ku 1968/69, t.j. počnúc 1. 
FEBRUÁROM začala škola 
svoju činnosť ako samostatná 
[.ŠU a ja som bola poverená 
dekrétom ONV - Bratislava -
odbor školstva - túto školu 
organizovať a riadiť. 

Za obdobie 1 O-ročného jubi
lea sa škola pružne rozvíjala. 
Vysoký nárast žiakov zo 104 
na 1 1 OO sme zaznamenali pri 
územnom rozdelení Bratisla
vy, keď Devínska Nová Ves 
bola začlenená do IV obvodu, 
našu činnosť sme rozšírili do 
susedných oblastí, Dúbravky, 
Lamača a Devína. Na rozšíre
ní kultúrno-výchovnej činnos
ti mala veľkú zásluhu krajská 
inšpektorka Dr. Mária Žikav
ská, ktorá tieto u mel ec ké 
školy inštruovala. 

Rozšírenie školy si vyžiadalo 
maximálnu a pružnú organi
záciu pri zabezpečovaní hu
dobných nástrojov, odbornej 

dl 

cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z...6 

26.3. PREHLIADKA 17.00 s predajom 
modelov firmy KARIN a kozmetických 
výrobkov GESTIL 

27.3. TRHY od 10.00 s 
programom: od 15.00 - 17.00 vystúpenie 
Kobylky a Slovenského gajdošského združenia 

27.3. -DISKOTÉKA 17.00 pre mládež 
3.4. -SNEHULIENKA 16.30 detské divadelné 

predstavenie 
HJ.4. -DISKOTÉKA 17 .OO pre mládež 

tel.: 775 190 

* 
lstra.~~nt~um a fl:'lie~tny odbor. Matice slovenskej hodlajú 
zaloz1f d1vadelny subor. HFadame preto záujemcov, mla
dých i tých skôr narodených, ktorí majú o tento žáner 
záujem, ochotu pracovať a povzniesť kultúrnu úroveň. 
Prihláste sa v lstracentre, lstrijská 2-4 alebo telefonicky 
na č. tel.: 775 190 
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Prvý dievčenský komorný spevácky súbor - 1968 

literatúry a nábytku. Najťažšie 
bolo získať kvalifikovaných 
pedagógov pre jednotlivé od
borné predmety. Vyučovacie 
priestory nám boli poskytova
né väčšinou na ZDŠ. V Devín
skej Novej Vsi a v Lamači 

nám pridelili dve staré, veľmi 
schátrané budovy, ktoré sme 
po troch rekonštrukciách do
dávateľskými firmami zreštau
rovali na takú vyhovujúcu úro
veň, že sme od rodičov a ob
čanov získavali obdiv. Učitelia 
nadšene pomáhali, aj na úkor 
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svojho vlastného voľna čistili 

a upratovali po murároch a 
maliaroch, lebo si uvedomili, 
že je rozdiel maf svoje vlas
tné priestory, ako vyučovať v 
podnájme na ZDŠ. Neskôr sa 
stala smutná skutočnosť, že 
škola bola z vlastných prie
storov vyhostená. V Lamači 

zobralo budovu VB - policajti 
a v Devínskej Novej Vsi Mies
tny národný výbor pre admi
nistratívu. 

Júlia Zúbková 
Zakladajúca riaditeľka 

(Pokračovanie v budúcom člsfe) 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

25.3. - Marián, 26.3. -
Emanuel, 2 7. 3. - Alena, 

28.3. -Soňa, 29.3. -
Miroslav, 30.3.

Vieroslava, 31.3.
Benjamín, 1.4. - Hugo, 

2.4. - Zita, 3.4. -
Richard, 4.4. -Izidor, 
5.4. -Miroslava, 6.4. -

Irena, 7 .4. -Zoltán, 8.4. 
-Albert, 9.4. -Milena 

Blahoželáme 

Celovečerné 
predstavenia: 

štvrtok, sobota 19.45 
hod. 

nedefa 17.15 a 19.45 
hod. 

26.-27.3. - TRAJA 
MUŠKETIERI USA -
MP - č.d. - 20.- 22.-

Nová verzia "Jeden za 
všetkých. všetci za 

jedného". 

31.3. - ANJELSKÉ OČI 
ČES - MP - 16.- 18.-

komédia 

2.-3.4. - Piano (len 
19.45

) Austr - MN 

7.4. - Návrat živej smrti 
111. USA - MN 

Mládežnícke 
predstavenia: sobota 

17.15 hod. 

26.3. - TRAJA 
MUŠKETIERI USA - MP. 

č. d. 23.-

2.4. - Aladin USA 

Detské predstavenia: 
nedeľa 15.15 hod. 

27.3. - ROZPRÁVKA O 
PALČEKOV! Rus. 

3.4. - Rumburak čes. 

Poznámky: č.d. - český 
dabing, s.t. slovenské 

titulky, č.t. české 
titulky 

Tel.: 775 104 

()IJIUdil 
pil 1\VIbjniciilCh 

bo 
Devínska Nová Ves 

~e J "d . 
l tne Devínske azero tn Sla-

v as • .• .. 
h rokov. Kohoze nezaUJimaju 

tyc dy nášho chotára, i ked Ja-
osu . h k"t N 

0 1·e priam v JB o u e. a 
zer hd' k "h udoch malých r 1nov n1 y 
os ""hd "t Grajciarovcov a 1nyc oz~1e e 

všeličo - spred takmer ses
sa . • 
(desiatich rokov, ?~erozprav_ane 
v príhodách deti. 1 dospel~ch. 
prostredie železmce tu dommu
·e, pretože Devínske Jazero 
~tvorili kvôli štreke zo Stupavy 
do Viedne. Pravdaže, ide o ly-
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rickú prózu, sen i skutočnosť. 
Devínske Jazero je tu Starou 

Strá~Gid; Qevímika Ngv§ Ve§ 
Hradiskom nad Moravou, vrch 
Kobyla Kozím chrbátom a Stu
pava Svitava - ale pozorný čita
tel' na to príde. 

Ak si knižočku prečítate a pove
ziete sa na bicykli popri Morave 
cestičkou k Devínskemu Jazeru, 
všeličo vám bude bližšie a kraj
šie, odhalíte novú tvár svojej do
moviny. Kto pozná minulosť, bo
hatší o jej skúsenosť, l'ahšie po
chopí aj budúcnosť. 

Štefan Horský 
Dostanete kúpiť v DEVEXE 

Dňa 26. januára 1994 som sa rozhodla môj zlatý náramok dať opraviť od
borníkovi - zlatníkovi Kedže to mám kúsok cez cestu, vybrala som sa do 
Zlatníctva - ZIRKÓN v Dev. Novej Vsi na Eisnerovej ulici 

/š/o asi o takú opravu, že som žiadala spevniť niektoré slabšie časti a 
abY som náramok nesúatila, prosila som ešte o vybranie jedného očka 

Ked som prišla do spomínaného zlatníctva, moju opravu preberala mladá 
pani, asi pomocná sita. ktorá všetko zapísala a už vopred vypočítala ce
nu 138, - Sk z nejakého rukou písaného 'cenníkal<ed som sa pýtala, kto bu
de opravu robiť, v'zadu sedela zaneprázdnená, pravdepodobne majiteľka ob
chodu a odborníčka na zlato. Tá sa však na svoju zá.kazku vôbec neprišla 
pozrieť a nenechala sa vyrušovať. Tešila som sa, že náramok bude už ó dva 
dni hotový. Radosť ma však rýchlo prešla, ked som zbadala 'opravený' nára
mok. Znovu ma obslúžila tá istá mladá pani Tak som si vybrala z malého pa
pierového vrecúška môj náramok a nechcela veriť, že niekto dokáže tak hroz
ne odviesť zlatnícku prácu. Spomínaná pani sa na mňa čudne pozrela. že čo 
sa mi nepáči 

Bola som poriadne rozčúlená, pretože pani zlatníčka znovu sedela vzadu 
a nenechala sa vyrušovať pri svojej 'odbomeľ práci. Tak som sa jej spýtala, 
či by nebola taká láskavá a neprišla mi vysvetliť, čo s tým náramkom porobi
la Ze vraj, keby som vedela, ako sa jej to rozpadávalo, ked na to priložila 
pájku! Okrem toho, že pani 'odborníčka' tak hrozne zničila môj náramok a od
pojila z neho jedno očko, ktoré sa už vôbec dnes nepodobá na zlato, mi 
drzo povedala, že "fúkané šmejdy nerobí'Ked som povedala, že nemám chuť 
za takú robotu zaplatiť, držala náramok v ruke, že ona mi to vybraté očko te
da dá naspäť! 

A ako toto divadlo skončilo? Zaplatila som so slovami, že ma tu už nikdy 
neuvidí. A o tri dni na to sa mi náramok na spájkovanej časti rozpojil. 

Pýtam sa teda Váženej pani Mackovej, odborníčke zo Zlatníctva - ZIR
KÓN, prečo sa vôbec púšťa do niečoho, na čo nemá ani náladu a asi dopre
du vie, že sa to nedá ináč urobiť ako pokaziť. Ale hlavne, že zisky idú, všetko 
klape a zákazník zaplatí! 

a< 003RtliKA - ŠK STRELEC DNV 'A' 5:3 
Naše body: Vffi'.ER, Koič, BALOG po 1. 
l.lrieda 

ŠK STRELEC DNV "8' - HY~l'K:GTAV 'C' 1.5:6,5 
~ body: ŠMa-1 1, 1-Klfl\ÁTH 0,5 
a!d\a ~ 

~,~é rám. ~ - ZŠ B_ukovčana 1 2:2 
,..,. body: 2l.íJOI:}Ji. a ~ po 1. 

7U7~/'I~ 
--= .. 
~ v lxatislavsk~ civízi sa I.ISd po jesamej časti 
~ 9. llieste so zilkom tl bodov. B ciužslvo so 
~. tl ~v v l. B triede obsadi 8. mesto. 
• ~ l.iTieslnerie vykazi..9J slarš OO!aslerd na 4. 
llleste v h..ow.. __ .. • '""'"' • . clario """""' §u "'"""'1'1511€1 I.IVIll a nap1€l1€j sa IIOOU· 

cbmstencom, ktori so ziskom 6 bodov skonči na 

Stroblová 

12. rriesle . 

l. kolo - 19. - 20.3.1994 
MJžiA 
DN Ves - VTJ VVPŠ 2:0 

lhjstrontvá kraja 

U. kolo 
TTC DNY "A" - TRNÁIKA 'B' - 9:9 
SPOJE 'C' - TTC DNY "ll" - 5:10 

U. kolo 

mj 

TTC DHV "B" - K01..13A 'B' - 6:10 
POZEM'É STAIBY - TTC DNY "A" - 7:10 
l. trmi 

111. kolo 
šrm - TTC DNY "C" - 10:2 
TTC DNY "D"-POZEM'É STAIBY 'B'- 3:10 

Nový časopis pre vedu a ži
vot s podtitulkom Revue pre 
vedomie a súvislosti sa v tých
to dňoch dostáva na náš trh. 

Pod súvislosťami, ako uvádza 
Jifí GRYGAR, predseda redak
čného kruhu, vedecký pracov
ník Fyzikálneho ústavu akadé
mie vied ČR, rozumieme súvis
losť prírodných, spoločenských 
vied a ľudskej kultúry. časopis 
do istej miery nadväzuje na tra
dície predvojnového brnianske-

- Vážená redakcia! 

ho periodika Veda a život. 
časopis formátu A4 na kvalit

ngm f29f2/(}ri !Jy m9! !Jyf Q(}§

ko - slovenský. V redakčnom 
kolektíve pracujú ľudia z oboch 
republík (/. Kapišinský, J. Krem
paský z Bratislavy). Jednotlivé 
čísla budú mať 56 strán a cenu 
53 Sk. (Celoročné predplatné 
štvrťročne vychádzajúceho ča

sopisu je 46 x 4 SkJ 

Adresa redakcie: Nadace OME
GA, nám. Míru 121"1, 768 24 Hu

fín. 

Dňa 26.1.1994 sme prebrali do opravy zlatý náramok z dovozu (fúkané zla
to, hrúbka steny O;t - 0,2 mm). Zákazníčka požadovala vyletovanie očiek a vy
branie jedného článku z náramku. Pri preberaní zákazky bola zákazníčka upo
zornená, že náramok je značne predratý. Pani nás poprosila, aby sme prezreli 
aj ostatné články a najviac poškodené časti aby sme opravili. Podotýkame, že 
zákazka sa bez posúdenia odborníka - zlatníka na opravu nikdy nepreberá! 
Na každú opravu dávame zá.ruku jeden mesiac. Netýka sa to ale šperkov z 
dovozu. 

Co sa týka rukou písaného cenníka, musím podotknúť, že základný cenník 
je úradné tlačivo, ktoré je v predajni prístupné každému zákazníkovi. Rukou 
písaný cenník je výpis najčastejších opráv a je to pom6cka pre prijemcu op
ráv. 

Je smutné, že sa tu musíme hrať so slovíčkami, ale drzé slová ''fúkané 
šmejdy nerobím' nie sú pravdivé. Zákazníčke som oznámila, že 'nem6žem za 
to, že náramok je fúkaný šmejd z dovoZi.J. 

Kedže zákazníčka nebola spokojná, povedala som jej, že za opravu platiť 
nemusí, náramok jej dám do pôvodného stavu. Na zá.ver ma zákazníčka pau
ráža/a a odišla. 

Chcem sa ešte vyjadriť k úkonu, ktorý som na uvedenom náramku urobi
la Jednalo sa o značne poškodený a predratý náramok. Ked som chcela 
spojiť predrané očká, tenká stena článku sa vsáva/a dovnútra. Chýbajúce časti 
som muse/a doplniť zlatom, aby sa očko spojilo. Tento úkon som opakova
la 15 krát Cena jedného letovania. samozrejme so zlatom, ktoré dokladám, je 
35, - Sk. Ale na jednom článku som muse/a náramok spojiť napevno, pretože 
článok bol už taký poškodený, že inak sa úkon nedal urobiť. Pri preberaní op
ravy nem6že žiadny zlatník - odborník dopredu povedať, ako dutý materiál 
pri práci v ohni bude reagovať. Sú odborníci - zlatníci, ktorí takéto šperky 
odmietajú opravovať práve pre toto riziko. 

5 

Kedže zákazníčka si myslí, že pracujem podľa nálady, chcem jej týmto 
povedať, že práca na jej náramku trvala tri hodiny. rf' 

Nemám pocit, že zákazníkov okrádam. Svoju prácu sa vždy snažím urobiť 
k spokojnosti zákazníkov. 

19. kolo 
ne ONV ·e· - ŠKST 'D' - 10:5 
SPQJE 'D' - ne ONV "D" - 10:3 

Bratislavská liga 

MUŽI - l. divízia, 111. kolo: 
ŠI< CINffU.A - YWCA - Š K DEV. N. 
VES "A" 7:6 ~:2, 2:4, 3:0) 
Góly DNY: 3 - Bruterič, 2 - Stmád R., 1 
- Jeck 

1 9. kolo: 
YWCA - ŠK DEV. N. IlES "A" • l-BC 
FARGO 8:13 (3:4, 3:5, 2:~ 
Góly DNY: 2 - Malej, OTrela L, Slrrád 
R. , 1 - Kibo l. , Bedač Rado 

MUŽI - ll. divízia, 2. finálový 

Zlatníctvo ZIRKÓN 

zápas: 
HC BAŽANll - YWCA - ŠK DEV.N. VES 
"B" 9:5 ~:2, 1:1, 4:2) - ~:~ 
Góly DNY: 2 - 01Jrtký L, Kaclečik, 1 -
Tereň 

3. finálový zápas: 
YWCA - ŠK DEV. N. VES "ll" - HC 
8AŽPNll tl:B (5:2, 3:4, 5:2) - ~:~ 
Góly DNII: 4 - Križári, 3 - Kacle(ík, 2 -
Vrábel, 1 - Dávk:l, 01Jrtký L, Ó..len, Tereň 

DORAST - ll. kolo: 
YMCA - ŠK DEV. N. VES - volno 

Dohrávka - 1. kolo: 
YMCA - ŠK DEV. N. VES - ŠK RftČA 
1):3 ~:1, 5:1, q 
Góly I:.W: 4 - CbJa A., 2 - A.ník, 1 -
01ardoga l. , t'anec R. , Šašik J. , Rejžek M. 

Oto PROKOP 



Besnota líšky - mimoriadne veterinárne opatrenie 

Okresná veterinárna správa v 
Bratislave dňom 11.3.1994 us
taľuje nebezpečnú nákazu bes
notu líšky a v zmysle par. 5, od
st. 1, písm. b) zákona SNR č. 
11/1991 Zb. o organizácii vete
rinárnej starostlivosti SR na ut
lmenie tejto nebezpečnej náka
zy a na jej ďalšie šírenie naria
ďuje tieto mimoriadne veterinár
ne opatrenia: 

1. Za oblasť výskytu nákazy sa 
vymedzuje celé katastrálne 
územie mestskej časti Dúb
ravka a vzhľadom k pred
chádzajúcemu výskytu v ka
tastrálnom území Devín a 
Devínska Nová Ves i celá 
Devínska Kobyla. 

2. Vymedzenú oblasť označiť 
tabuľkami "POZOR BESNO
TA". 

3. Vo vymedzenej oblasti sa 
zakazuje voľné pobehovanie 
psov a mačiek. 

4. Vhodnou formou oboznámiť 
obyvateľstvo o výskyte náka
zy a zorganizovať hromadnú 
vakcináciu psov a mačiek 
spolu so súkromným vet. le
károm. 

5. Vo vymedzenej oblasti sa 
nariaďuje odchyt a zmárne
nie všetkých psov a mačiek, 
pre ktoré nie sú zabezpeče-

Komu patrí tento stíp na Sandbergu ? 

Na základe zákona 182/1993 Zz. o 
vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov Miestny úrad Devínska 
Nová Ves pripravuje plfevod by
tov do vlastnictva nájom
com. Za účelom získania informá
cií o množstve záujemcov o uve
dený prevod pripravil MÚ ONV an
ketu, kde sa majú nájomníci vy
jadlfit', či majú alebo ne
majú záujem o kúpu bytu. 

Anketový lístok obsahuje orien
tačnú cenu bytov v objekte, v 
ktorom nájomca býva. Cena je 
orientačná, lebo vo väčšine prípa
dov nie je v nej zaka8kulo
vaná cena pozemku pod 
budovou. Na základe podlahovej 
plochy bytu je možné jednozna
čné určenie typu bytu. Podlahová 
plocha je vyznačená v nájomnej 
zmluve. V cene bytu je započítaná 
aj pomerná cena za spoločné 
priestory v dome. 

Cenou bytu je obstarávacia ce
na domu prepočítaná na plochu 
bytu znížená o: 

- 2 % za každý rok veku domu 
- štátny príspevok poskytnutý na 
porovnateľný družstevný byt podľa 
roku začatia výstavby domu 

30 % z takto vypočítanej ceny 
bytu. 

V prípade záujmu o odkúpenie by
tu do osobného vlastníctva je pot
rebné zaplatiť v hotovosti mi
nimáln.e 15 % z takto vypočíta-
nej ceny bytu a v rov-
nomerných v prie-
behu 10-ich rokov. 

Pri zaplatení v hotovosti viac ako 
70 % z ceny bytu je možné podľa 
zákona poskytnúť zl'avu. 

Kedže nie je technicky možné rea
lizovať odpredaj bytov naraz, bude 
sa odpredaj bytov robiť postupne 
podľa výsledkov ankety. Rozhodujú
ce bude množstvo záujemcov na 
odkúpenie bytu v objekte. S pre
vodmi sa začne v objektoch, kde 
bude záujem o odkúpenie bytov 
najväčší. 

Tento prieskum je orientačný, nie 
je záväzný, no aj tak prosíme, 
aby ste k nemu pristupovali zodpo
vedne a svoje odpovede doručili 
na miesta; ktoré sú na anketových 
lístkoch uvedené, najneskôr do 
31.3.1994. Po vyhodnotení prieskumu 
a prijatí potrebných nariadení sa na 
Vás obrátime s da/šou podrobnou 
a záväznou výzvou. 

I.Z. 
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né mimoriadne veterinárne 
opatrenia. 

6. Majitelia psov a mačiek sú 
povinní sledovať ich zdra
votný stav a každú zmenu 
od normálneho správania 
oznámiť veterinárnemu leká
rovi. 

7. Poľovnícke združenie Devín 
a Dev. Nová Ves sú povinné 
vo vymedzenej oblasti orga
nizovať odstrel voľne žijú
cich mäsožravcov a voľne 
sa pohybujúcich psov a ma
čiek. Manipuláciu s mŕtvymi 
vnímavými zvieratami vyko
návať len v ochranných ru
kaviciach. Venovať pozor
nosť správaniu zvierat. V 
prípade, že zvieratá nepre
javujú zmeny v správaní, po 
ulovení ich neškodne od
strániť spálením alebo 
odovzdaním do kafilérie. 

8. V prípade, že ulovené zvie
ra má zmenené správanie 
alebo poranila, takéto zvie
ra je potrebné dať vyšetriť 
do Štátneho veterinárneho 
ústavu v Bratislave, Bota
nická 17. Zviera je potrebné 
vložiť do dvoch igelitových 

vriec a miesto manipulácie 
vydenzifikovať 5 % roztokom 
ch loramínu. 

9. Ak poraní pes, mačka alebo 
iné vnímavé zviera človeka 
alebo iné zviera, musí byť 
predvedené na vyšetrenie 
vet. lekárovi a izolované 
min. 5 dní v uzavretom prie
store. Izolácia sa týka i po
raneného zvieraťa. Porane
ná osoba sa musí bezod
kladne dostaviť na lekárske 
ošetrenie. 

1 O. Občania alebo majitelia 
zvierat musia hlásiť súkrom
nému vet. lekárovi alebo 
Asanačnej službe INPRO
KOM na tel.č. 213 643, v 
mimopracovnej dobe na tel. 
č. 600 28, 621 28 podozrivé 
zmeny v chovaní zvierat, 
prípadne nález uhynutých 
zvierat. Zmeny v chovaní sa 
týkajú hlavne straty pla
chosti, nekľud, zúrivosť, 
neobvyklá hryzavosť, chrap
tivý brechot, požieranie 
nestráviteľných predmetov, 
ochabnutie čeľustí, zvýšený 
slinotok. 

MVDr. Mikuláš Hritz 
Okresný veterinárny lekár 

Istrijská ulica, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, 
Telefón 07/776 311, 07/778 311, Tel/Fax 776 849 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 
sme otvorili privátne zdravot
nícke zariadenie v priestoroch 
zdravotného strediska v Devín
skej Novej Vsi na lstrijskej ulici 
(pri pošte oproti budove radni
ce). 

Život spoločnosti sa začína 
urýchľovať a zdravotnícke služ
by sa spomaľujú. Netreba cho
diť ďaleko, stačí sa pozrieť na 
rady u lekárov, v lekárňach. 
Manageri, podnikatelia si 
dnes nemôžu dovoliť byť chorí, 
pretože si to "časove" nemôžu 
dovoliť. Môžu po "známosti" 
urýchliť vyšetrenie u jedného 
lekára, ale byť vyšetrený rýchlo 
len u jedného odborníka a na 
všetky ostatné vyšetrenia zno
vu čakať prináša málo časovej 
úspory. Chceme Vám poskyt
núť služby iného druhu. Rých· 
lo, kvalitne a pod jednou 
strechou zabezpečit' kom
plexné preventívne prehliad
ky, ako aj liečebnú činnosť a 
šetriť tak Váš čas. 

Medicínske centrum poskytuje 
služby týkajúce sa diagnostiky 
a liečby ochorení, vrátane nein
vazívnych kardiologických vy
šetrení - t.z. vyšetrenia elektro
kardiografické, ergometrické, 
holterovské, echokardiografické 

vyšetrenia - angiologické (ciev
ne) vyšetrenia, spirometrické, 
vyšetrenia gastroenterologické 
vrátane panendoskopie trávia
ceho traktu, vyšetrenie ultraso
nografické a RTG vyšetrenia. 
Okrem toho kompletné bioche
mické a hematologické vyšetre
nia. Zabezpečené sú konzilárne 
vyšetrenia vo všetkých základ
ných odboroch medicíny (chi
rurgii, gynekológii, pediatrii, 
stomatológii, otorinolaryngoló
gii, psychológii a psychiatrii. .. ). 
Preventívne vyšetrenia onkolo
gické a vyšetrenia rizikových 
faktorov aterosklerózy vedúcej 
k infarktu myokardu, tak ne
bezpečnej choroby činorodých 
ľudí. 

Služby, ktoré naše centrum 
poskytuje, sťí platené, pri
čom forma finančnej úhrady je 
rôzna a sú aj možnosti určitých 
foriem ich predplatenia. 

V prípade, že máte o tieto služ
by záujem a máte záujem aj o 
ďalšie informácie, neváhajte sa 
skontaktovať s nami. Veľmi radi 
Vám všetko predvedieme a vy
svetlíme. 

MUDr. dán Goljel!', csc. 

starý-m kobercom, nábytku, 
nečistote. námahe .... 

ťahovacie a manipulačné práce 
• ~odávka a montáž n_á'?.ytku 
: zariaďovanie ka!lcelaru 
• vzorkový predaJ koberc~v 

'ch dodávka a pokladame 
• 

1 bšívanie kobercov, výroba prednožiek 
• dodávka a pokla~ani~ Pvq podláh. . 
: biologické čisteme - mtenerov, kobercov a elektronrky 

37, tel.: 775 238 - 7."0 
- 20.00 hod. 

RUBRIKY 
' ~ 01-Kupa . o 

oz-PredaJ . . · ~ 
03.vorné miesta !ponuka. hfadal 
04.služby !ponúka,hfadál 
os-Byty . . d .1 oa-Nehnutefnostr (kupa,pre aJ 
07-Rozličné 

[ Ol KÚPA 

e Kúpim stan pre dve 
osoby. Tel.: 776 640 

e Predám š - Favorit -
biely, 4ročný za 100 tis. 
Sk. 

Tel.: 993 447 

e Predám za symbolickú cenu 
väčší počet detských vecí od 
O do 2 rokov. Detské topánočky, 
zachovalí kočík Liberta, detský 
fusak, hračky. Tel. 779 471 

e Predám 7 -mesačného 
dobermana do rod. domu 

Tel.: 778 !!111 

Prerábam bytové jadrá. 
Tel. 777 608 

e Robím čalúnické práce. 
Tel.: 778 711 

po-pia: 
2.00 13. óo - 18. oo 

sobota: 

e Súkromne vyučujem spev. 
Tel.: 776 690 

e Potlač na reklamné 
predmety - zapaľovače, perá, 
popolníky, PE-tašky a iné 
zabezpečí DEVEX. 

Tel./fax: '17!!1 275 

e Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.:239 527, 220 005 

e Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče 

tel.:777 762 

e TV SERVIS BALÁŽ 
Oprava televízorov. 
Na Grbe 43 

Tel./zazn. 776 963 

[,_ťJ->_· __ o_5_B_Y_T_Y _ __,) 
e Vymením 3-izbový 
družstevný byt v DNV za 2-
izbový v DNV. Tel.: 775 070 

[ ~ NEHNUTEĽNOSTI] 
e Kúpim pozemok na 
výstavbu rodinného domu, 
alebo rozostavaný dom v DNV. 

Tel.: 777 802 

07 ROZLIČNÉ 

e Vezmem do prenájmu 
rodinný dom < alebo aspoň 
časť v DNV, príp. v Devíne), s 
vjazdom do dvora pre nákl. 
auto. 
Tel.: 779 487 večer 

e Hľadám pani - dôchodkyňu 
na občasné opatrenie päť 
ročnej dcérky - popoludní. 

Tel. 779 604 

e Opatrím dieťa v rodinnom 
dome. tel. 775 861 

e Prepisujete texty na 
počítači ? Vašu ponuku čaká 
DEVEX. 

Tel. 775 275 

llm.isn.é do konca marca 1994 
Autorizovaným pracoviskom pre emisné kontroly je AUTOSER
VIS PRESSKAM, Vápenka 4. Devínska Nová Ves. Vozidlá použí
vané na hospodársku činnost musia absolvova( prvú emisnú 
kontrolu najneskoršie do 31.3.1994. ostatné vozidlá najneskoršie 
do 31.12 1994. 
Vyutíte možnost autorizovaného pracoviska v Devínskej Novej 
Vsi 

eKONOMICKÝ PReNÁJOM A PREDAJ AUTO~OBILOV . -J 
Leasing al.ebo prenájom znamená .. v našich podmienkach J!lOdernu, al~. už zavedenu formu l 
financovama. Je zároveň navyše učmnou obranou prot1 mflácn a devalvácn. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od roku 1991. Aut~ dod~va_me podla l 
osobného výberu zákazníka. Na vybrané automobily Vám poskytneme vyhodny uver na 3 
roky, u autobusov a kamiónov na 4 roky. l 

LEASINGOVÝ KOEFICIEŇT sa pohybuje od 1,06 do 1,18, a to podla akontáci-ektorúj je 
možné zvolil od 40 % do 90 %. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a. s. Bratislava 
Mgr. Peter Krug, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 - tel./fax: 77 5 2 7 5 

Využite ponuku PE výrobkov - tašiek, sáčkov, vriec do 
smetných a odpadových košov. Pre veľkoodberateľov vý
hodné ceny. Tašky PE - nosnosť 7 kg od 0,98 (bez 
DPH), tašky s potlačou firmy od i ,50 (bez DPH), vrecia do 
odpadových košov 550 x 1 i 70 - 3,20 (bez DPH), vrecia 
do smetných košov 400 x 600 - 0,80 (bez DPH), sáčky 
na balenie 200 x 290 - 0,35 (bez DPH), mikroténové sáč
ky 200 x 300- 50 ks - 7,92 (bez DPH). 

Objednajte v DEVEXe, tel/fax: 775 275 

POTRAVInY 
Bridlicová 17/6 (pri tenisových kurtoch) 

.. čerstvý chlieb a pečivo denne. aj v nedeľu 
"Široký sortiment potravín a ovocia 
" Alko - nealko nápoje 
" Drogistický tovar 

po so: 6. 30 -19.'' nedeľa: 8.00
- i9. 00 

Objednávková a donášková služba v ONV zdarma 

Tel.: 777 092 

~~-ce~fk: 1~ z~~k--=-OJ~O~S-k, 1/8 strany = 495 Sk, 1/4 = 989 Sk, 1/2 strany = 1970 Sk~ 1 strana =. 3900 Sk.Príplatky za 
uverejnenie na prvej strane + 100 %. za uverejnenie na inej strane ako ?-1 st:ane + sq %. Zľavy: prt 5 a viac-násobnom 
uverejnení _ 10 % pri celoročnej objednávke - 20 %. Ak ponukate detske obleceme. hracky, využ1te naše bezplatné služby. 
Inzertná kancelári~: DEVEX. Novoveská 14 z dvoru (nad poštou) Po - pia: soo - 10°0

• 14.30 
- 1S·30 So: soo - 11.oo 

7 



Mačka v obchode 
V predajni potravín na ul. M. Mareč
ku (nie Jednota) bola cez výklad 
spozorovaná mačka. Ihneď bol vy
rozumený prevádzkovateľ. Po otvo
rení predajne našli obkúsanú salá
mu a spozorovali mačku, ktorá 
utiekla do skladovacích priestorov. 
Keďže na území Bratislavy je rozší
rený výskyt besnoty, prípad bol 
postúpený na doriešenie miestne
mu úradu. 

.Túlavý 
Výskyt besnoty vyžaduje aj zvýšenú 
pozornosť. V ostatných dvoch týž
dňoch chytili dvoch túlavých psov a 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

Doteraz páni jedli mäso a chudo
ba žrala zemiaky, ale odteraz to 
bude inak. Páni budú žrať mäso a 
chudoba bude jesť zemiaky. 

••• 
Manželka sa vracia večer domov 
a hovorí manželovi: 

- Fero, ero, ro, o. 

Po druhom opakovaní tých slov 
sa manžel nechápavo pýta, čo to 
má znamenať. 

- No, - odpovedá žena, - išla som 
cez park a z kríkov som počula: 

- Jano, áno, no, ó. 

••• 
Malý chlapček sa naťahuje na 

privolali asanačnú službu, ktorá sa o 
nich postarala. Rovnako dopadol tretí 
pes na ul. L Poničana. 

Zákaz vjazdu 
Na ul. P. Horova, ale aj nerešpekto
vanie jednosmernej ulice Kalištná, 
stála nepozomých vodičov blokovú 
pokutu. Ak tam však práve nestojí 
hliadka polície, ohrozujú vodiči práve 
tých rešpektujúcich, ktorí v rámci jed
nosmernej prevádzky sú si vedomí, 
že cesta má byť voľná. Nehovoriac o 
tom, že ulica je plná detí. 

Chronické 
Porušovanie VZN o parkovaní vozidiel 
možno považovať za chronické. Je 
možné, že s pokutami už ľudia počí
tajú pri zostavovaní svojich rozpočtov 
na začiatku roka? 

MsP 

2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

zvonec a nemôže ho dosiahnuť. K 
Príde k nemu policajt a zodvihne 
ho. Chlapček zazvoní. Policajt ho L 
položí a chlapček mu hovorí: 

/ - A teraz rýchlo utekajme. M 

Objednávací lístok 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko !firma): _______ _ 

Adresa: 

Dátum: _______________ _ 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

"Nik-to nie je c!oma 
Mária Slámová [. 11 

(pokračovanie z minulého čislal pr or o K-Ont. 
Úsmevy a neutíchajúce 

aplauzy nás presvedčili o 
vydarenom večere. ktorým 
sme prispeli k ich slávnosti. 
Odmenili nás večerou mimo 
iného z mladých pečených 

prasiatok a iných dobrôt. K 
tejto večeri prišla za nami i 
predstavitefka slovenského 
vefvyslanectva p. Veberová, 
ktorá nám úprimne ďakovala 
za skvelú reprezentáciu 
Slovenska. pričom vyslovila 
pofutovanie. že sa zatial v 
cudzine u Slovákov nestretla 
s programom takej 
spolupatričnosti, akú tu majú 
Chorváti. 

Po našom programe 

6 7 8 9 10 

PSČ ____ _ 

---- ~-- -

nasledovala tanečná zábava 
v ktorej s vefkou chuťou ~ 
radosťou vytvorili vynikajúcu 
náladu naši muzikanti na čele 
s neúnavným Fínom Besedom. 
Pritrafili sa tam i Slováci. 
ktorí sa taktiež v myšlienkach 
ocitli doma a dobre sa bavili. 
Zábava trvala ešte aj po 
polnoci. ale okrem Pár 
jedincov s neodkladnými 
povinnosťami a možno mníšok. 
vydržali takmer všetci. 
Súčasťou zábavy bola 
tombola. v ktorej boli 
hodnotné ceny a niektorým 
členom Rosice sa ušla tiež 
výhra. 

(Pokračovanie v budúcom čísiel 

Vodorovne: 
Al Druhá časf tajničky. 
-B/ Belasá farba 
francúzske mestečko. - Cl 
Cudzia zmenka - import. - Dl 
Somáre - povraz so slučkou. 
- E/ Vrece - to. po nemecky. 
- F/ Druh korenia - nápev (z 
franc.>. - GI Osobné zámeno 
- ŠPZ diplomatického zboru. 
- H/ Severan - chemická 
značka aktínia. 1/ 
Ukrajinské hraničné mesto -
osobné zámeno. - J/ Na 
ktorom mieste - živočíšny 
tuk. - K/ Použi oporu - sečná 
zbraň <mn. č.l. - L/ Švédsky 
historik - obec pri Vefkom 
Mezii'íčí. M/ Koniec 
tajničky. -

Zvisle: 
1/ Začiatok tajničky. - 2/ 
Blízka planéta - vyhynutý 
kočovník - bezcenné zvyšky. 
- 3/ Druh ozdobného kra -
vzácna vec.-
4/ Zúrivý - anglická skratka 
Medzinárodného ústavu 
chladiarenskej techniky. -
5/ Okraj latinsky ale. 
avšak. - 6/ Mangánová ruda 
- okresný výbor (skr.l. - 7 l 
Súčasf éterických ol~jov -
ŠPZ Martina. - 8/ Stát v 
USA - kyselina olejová. - 91 
Mravný základ - Verdiho 
opera - sú také smeny. - 10/ 
Tretia časf tajničky.-

Pomôcky: 4/ IIR. - 6/ Vad.-

štvrfročné predplatné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatitera d 

Výtvarný design a sadzbu zabezpeči lo DTP štúd io firmy ROWACO spol. s r.o. 

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 poštoul. 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 : 103/00 - R. 

DEVínsky. · 
· · EXpres 

informačný 

spravodajca 
občarwv 

mestskej časti 
DEviNSKA NOVA VES 

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

1&.-17. týždeň 8.4.1994 Ročník: IV. Číslo: 7. Cena: 2,50 Sk 

~ •.• a teraz mtiš šancu! V #ltf It/ _J, 
~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
čieaeelia 

Jar prepukla v plnej pa
ráde. Príroda sa zazele
nala, bociany pri Morave 
už hniezdia, pornohos
podári zaplavili polia, 
deti vyťahujú jarné ode
vy, lekárne sú už otvo
rené. 

Podnikatelia, i tí na
jmenší, odovzdali daňo
vé priznania a musia sa 
riadne obracaf dalej. 
Politická a podnikater
ská jar má ešte meška
nie. 

Verkonočné sviatky up
lynuli - najskôr veriaci si 
s úctou pripomenuli ich 
verkosť podaktorým 
stačil "oblievací" ponde
lok. 

Dni pred nami budú búr
livé. Akože inak už sme 
si zvykli, svorn'osť pre
durčujú osobnosti. Taž
ko sa · rodia. Kolega, 
ktorého syn študuje v 
Holandsku, povedal, že 
sa postaví v Bergu a 
vlastným telom mu zab
ráni vrátiť sa. Je mi z 
toho smutno. Kto potom 
má t~hať "tfne z päty", 
ak n1e rudia vzdelaní a 
sveta skúsení. 

Cudzí a biedni myslia 
Predovšetkým na seba. 
A národ je pre nich slo
vom zo slovníka. 

~~~ rýchlo si vieme po
ak lf s besnotou líšok, 
Vš 0 Pomaly nám ide 

etko ostatné. 

Vái vydavatel' 

Veľkonočné zvyky v podaní detí 
v lstracentre 

Majiteľom 

~eme maj~::: 
aby nechodili venčiť svojich 
zverencov do areálu kostola sv. 
Ducha. 
Vhodné plochy na venčenie 
psov: 
- sídlisko Kostolné: pri kotolni, 
popri železnici 

sídlisko Podhorské: smer 
pieskovisko Glavica 
- popri toku rieky Moravy, od 
ul. Na mýte smer Devín 
- lstrijská ul.: okolo rybníka. 

KZ 

Spoločenstvo SAMARITÁN zor
ganizovalo 11. februára 1994 L 
Fašiangový ples RADOSTI pre 
telesne handicapovaných, na
jmä vozíčkárov z celého Slo
venska. K jeho peknému prie
behu a radostnej atmosfére Ste 
prispeli i Vy vo forme sponzor-

~li1~1i1~1i1~1i1~1i1~1i1~1i1~~ 
~ ; 
~~ Uzávierka dnešného 1 i čísla bola 31.3.1994. ~ 
~ Uzávierka ~ 
l nasledujúceho čísla l 
~ bude 14.4.1994, čislo ~ 
~ vyjde v piatok ~ 
li 22.4.1994. :: 
~ . 'l )l!l . . •l!l · 

~-t!!P~"..~~-~~-c§jj)~-~~-~~-~~-ti!P~ 

ského príspevku. 

Dovarte, aby sme Vám v mene 
organizátorov i účastníkov ple
su vyslovili úprimnú vďaku. 

Spoločenstvo laikov 
na pomoc telesne postihnutým 
Novovestská 32, 841 07 

Bratislava 

Pozývame Vás na návštevu 
do predajne firmy 

STAVEBNÁ ČINNOSŤ 
ELEKTRICKÉ BOJLERY 

Stavebné práce: 
- výmena bytových jadier. 
- výstavba a rekonštrukcia budov, 
- rekonštrukcia fasád. aj zatepľovanie. 
- brizolit. 
- obklady a dlažba. 
- pačok - omietka panelov. 
- búracie práce. 
- vodoinštalácie. 
Predaj dlažby a sanity. 

Elektrické bojlery: 
- predaj, montáž a servis, 
- uvedenie do prevádzky, · 
- záručné a pozáručné opravy, 
- predaj náhradných dielov. 
- elektroinštalačné práce. 
- revízie elektrických zariadení . . 
- autorizované zastúpenie výrobcov Tatramat (SR), 
Quadriga <USA> a Clage <SRN> 

COPY CENTRUM v~~~~~6~~·E 

Brežná 1. 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves 
tel.: 07/775 335. 07/239 527, tel ./fax: 07/220 005 

Otvorené: pondelok - piatok 8 - 18 hodiny. 



Novela trestného zákona 

(j) @([;/h~@J)7J@J '{P~i~©@VfL 
V Bratislavskom okresnom ves
tníku (čiastka 15 zo 7 .6.1993) 
bola verejnosť informovaná o 
možnosti sprísnenia postihu za 
nelegálne držanie a chovanie 
chránených druhov živočíchov 
a rastlín. Tento postih je už 
realitou. 

Začiatkom júla tohto roku Ná
rodná rada Slovenskej republi
ky schválila novelu Trestného 
zákona, ktorá sa týka ochrany 
živočíchov a rastlín. To zna
mená, že podľa par. 181 písm. 
c Trestného zákona: 

(1) Kto v rozpore s predpismi 
na ochranu prírody 

a) získa pre seba alebo iného 
chránený druh živočícha alebo 
rastliny alebo jeho vývinové 
štádiá, 

b) poškodí alebo usmrtí chrá-

Opäť nás navštívili naši 
dlhonohí priatelia. Sú okra
sou nielen alúvia rieky Mo
ravy, ale aj našej mestskej 
časti Devínskej Novej Vsi. 
V našom katastri sa môže
me stretnúť s dvoma druh
mi bocianov: bocianom bie
lym a čiernym. Bocian bie
ly je náš pravidelný hnie
zdič, ktorý osídľuje väčši

nou vlhké rovinaté oblasti. 
Hniezdo si robí na starých 
domoch, komínoch, ale aj 
na stromoch, na okrajoch 
lesov a často i na stípoch 
elektrického vedenia. Hnie
zdo je mohutnou stavbou z 
vetiev stromov, výstielku 
robí z jemných korienkov, 
papiera, peria, atď. V apríli 
až máji znáša samič

ka 4 - 5 bielych vajec, na 
ktorých sedia striedavo 
samček i samička 30 - 34 
dní. Výchova mláďat trvá 
54 - 63 dní. V prípade ne
dostatku potravy sú známe 
aj prípady kanibalizmu a 
vyhodenia nadpočetného 

mláďata z hniezda. Keďže 

stavy bocianov bielych v 

Škola 
trieda 

GYrllrl3zTUm 

8Atrieda 
ehl. l diev. 

nený druh živočícha alebo jeho 
vývinové štádium, 

c) poškodí alebo zničí chránený 
druh rastliny alebo jej vývinové 
štádium, 

d) bez povolenia prechováva, 
transportuje alebo obchoduje s 
chránenými druhmi živočíchov a 
rastlín alebo ich vývinovými štá
diami, 

e) zámerne odníma alebo inak 
používa identifikačné označenia 
chránených druhov živočíchov v 
rozpore s určenými podmienka
mi výnimky k chovu, 

f) poškodí stromy rastúce mi
mo lesa alebo ich vyrúbe bez 
povolenia a spôsobí tým škodu 
alebo ohrozí chránený živočíšny 
alebo rastlinný druh, potresce 
sa odňatím slobody až na dva 
roky, alebo peňažným trestom 

celoeurópskom meradle kle
sajú, považujeme ich za oh
rozený druh. 

Bocian čierny sa vyskytuje 

na Slo-
vensku 
zriedka
vejšie. 
Najstaršie 
rakúske 
doklady o 
hniezdení 
pochá-
dzajú z 
obdobia 
okolo ro
ku 1938 z 
Marcheg
gu v juž
ných luž
ných le
soch Mo
ravy a z 

~~soš 2 

SOU 4. roč. 1 3 7 

SOU 3. roč. 11 5 8 4 32 
---y~~~-+~~+-~~~~-~~-~~----1-·-·-4---+----1 

l sou 2.roč. 4 4 
Dozam_e_s_t~~~~~--~~4---~·~~4----~~-+~~~11~ 

Spolu --w 5 12 11 4 67 

alebo prepadnutím vecí. 

(2) Odňatím slobody na 6 me
siacov až 3 roky alebo peňaž
ným trestom alebo prepadnu
tím veci sa páchateľ potresce, 
ak spácha týmto činom alebo 
činom uvedeným v ods. 1 

a) väčšiu škodu 

b) vo väčšom rozsahu ohrozí 
chránený živočíšny alebo ras
tlinný druh alebo ich vývinové 
štádiá. 

(3) Odňatím slobody na 1 - 5 
rokov alebo peňažným trestom 
sa páchateľ potresce 

a) ak spácha čin uvedený v 
ods. 1 a 2 ako člen organizova
nej skupiny 

b) ak takýmto činom spôsobí 
značnú škodu. 

(4) Odňatím slobody na 2 - 8 
rokov sa páchateľ potresce ak 
spôsobí činom uvedeným v 
ods. 1 a 2 škodu veľkého roz-

Lockenhausu v strednom 
Bu rgen lande. l ch hniezd is ká 
ležia hlavne vo väčších, ti
chých, minimálne 1 OO - 150 
ročných starých porastoch 

výš-
15 

m nad 

bocia
na biele
ho vedie 
skrytý 
spôsob 
života. Z 
marcheg
gských 
lužných 
pralesov 
prilietava 
aj k mok
radiam v 
katastri 

sahu. 

Na určenie výšky spôsobenej 
škody bola vypracovaná Vy
hláška Ministerstva životného 
prostredia SR "O spoločen
skom ohodnotení vybraných 
častí prírody. Ide o 

a) chránené druhy rastlín 

b) chránené druhy živočíchov 

c) stromy rastúce mimo lesa. 

Spoločenské ohodnotenie chrá
nených rastlín, živočíchov a 
stromov vyjadruje ich biologik
kú, ekologickú a kultúrnu hod
notu. Určuje sa s prihliadnutím 
na ich vzácnosť a ohrozenie. 

Dagmar Boršošová 
Úrad životného prostredia 

hlavného mesta SR 
Bratislavy 

našej mestskej časti. 

Veľkú časť potravy u všet
kých bocianov tvoria najmä 
chrobáky, blanokrídlovce a 
kobylky. Zo stavovcov prev
ládajú malé cicavce: od 
piskora vodného (váži 9 g) 
až po zajaca poľného (s vá
hou cca 2,5 kg). Živia sa aj 
drobnými rybami a vodnými 
živočíchmi. 

Bocian biely a čierny je na 
Slovensku i v Čechách za-
radený do "Červeného 
zoznamu ohrozených a 
vzácnych druhov vtákov". 
Je chránený Bernskou kon
venciou. Podľa sadzobníka 
štátnej ochrany prírody SR 
sa ich hodnota uvádza v 
rozsahu od 2 000,- do 
1 O 000,- Sk. 

KZ 

1.. čo vám v Devínskej vynqvuJe? 
vám najviac chýba?. . . 

3. Ako pociťujete činnost poslancov? 
Čím.by samali zaoberaf viac? 
Čítate Devex? · · 

6. Čím by sa, mal viac zaoberaf? 

Vaše odpovede, náľnety, pripomienky napfšte na 
redakcie.DEVEX, 841 07. Bratislava, Kalištná 9 

'e všetci podnikatelia maj.ú 
N'vnaké podmienky na podni
ro . Meter na poplatky - pre-
kanta. . š k 
nájmY priestorov su Y. a pre 
š tkých rovnaké. Zau)tmalo by 

v e ako postupujú v ostatných 
ma. · h B t' l tsky'ch časttac ra ts avy, 
mes 'k .• . 
aké krok~ podnt a)U pre rozvOJ 
podni kanta. js 

Na Devínskej Kobyle - na 
Sandbergu - som vid~l m~adýc~ 
ľudí s deťmi v tesne.J bhzkostt 
ebezpečných pieskovcov. 
~euvedomujú si možné násled
ky po páde alebo zosuve tohto 
labilného podkladu? 

rp 

Prečo záhradkári a obyvatelia 
rodinných domov odvážajú a 
pália odpadky na úpätí Devín
skej Kobyly? Vstup do chráne
nej krajinnej oblasti pri Morave 
je zakázaný všetkým motoro
vým vozidlám. Neplatí to pre 
majiteľov motocyklov, ktorí sa 
tu preháňajú ako na pretekár
skej dráhe? 

rp 

Je po Veľkonočných svia

tkoch, a ja, ako častokrát, sa 
vraciam v semienkach do 
detstva. 

Už nedeľa bol sviatok. tudia 
odložili pracovný odev, obriadili 
domy, okolie, seba, a voňajúc 
novotou kráčali do kostola. 
Deň sviatočný, po tej vonkajšej 
stránke bol dokonalý. Mnohých 
nútil uvažovať aj prečo. čo-to 
sa v kostole dozvedeli, ak 
chceli. 

V čase Veľkonočnom bolo 
dní sviatočných viac. Viac 
príprav, viac vône viac 
sviatočnej atmosféry. ' 

tudia sa pripravovali na 
obnovu. Aj ako malé či väčšie 
d_eti sme vnímali vÝnimočnosť 
tychto sviatkov, 

fflal ~ 
pnklail 

~~to~nes Po.cif~jeme pre
v ~.amenckych filmov 

naslch kinách rôzne 
negať ' lvne vplyvy z nad-
bytku krvákov a násilia, 

Kedy otvoria nákupné stredis
ko na Eisnerovej, mäsiarstvo a 
potraviny na Kolónii, obchody 
na lstrijskej (býv. IMKA), kedy 
opravia "Koštiaľku", kedy ... 
tých otázok sa objavuje v De
vexe dosť. Prečo neuverejňuje
te aj odpovede? 

md 

Na ulici P. Horova •.. 
Dali o sebe vedieť neznámi 
vandali ... 

Na ulici P. Horova (z dvora) vy
lámali neznámi vandali päť za 
sebou vysadených stromčekov 
a samozrejme, zmizli preč. 
Škoda, že za sebou nezane
chali nejaký dôkaz svojej vlas
tnej totožnosti. 

Pri rieke Morave •.. 
V piatok 1.4.1994 sa pri rieke 
Morave zastavili dve osádky 
osobných automobilov značky 
Volkswagen, priamo pod bocia
ním hniezdom. V tejto oblasti 
je vstup všetkých vozidiel prís
ne zakázaný. Zmizli až po pre
ventívnom zacvakaní fotoapará
tom. 

rp 

Potom prišli roky vítania jari. 
Stratila sa atmosféra. Zvyk je 
vraj železná košeľa. 

Mnohí si zvykli na nové a 
novšie spôsoby, odvykli od 
zvykov minulých. Podaktorí 
prišli na to, že nielen zvyky 
robia dni sviatočnými. Vrátili sa 
k tradícii očisty duše. Ešteže 
tak. Čistú košeľu si možno 
obliecť kedykoľvek. 

Spomienky ma prinútili vážiť 
slová i kroky. A hlavne skutky. 
Nepotrebujem na to čistú 

košeľu, farebné číslo v 
kalendári, voľný deň, či hlas 
zvona pozývajúci na pobožnosť. 

Viem ako mám konať. Dni 
sviatočné len umocňujú moju 
túžbu byť samým sebou. 

pat 

nedostatok pôvodnej lite
ratúry a ostatných kultúr
nych ponúk, ako balzam 
na dušu pôsobí jazyk a 
štýl novej knihy na na
šom trhu autora štefana 
Horského Obluda na ko
ľajniciach. 

Hoci je určená deťom, 

príbehy spred šesťdesiat 

rokov nechávajú spomínať 
aj čerstvých päťdesiatni

kov. 
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Mimoriadnym zážitkom je 

pohľad z lietadla, letiaceho vo 
výške 1 O až 12 km na južné 
pobrežie Islandu čiastočne 
pokryté snehom. Cestou do 
Ameriky sme leteli proti silné
mu golfskému prúdeniu, ktoré
mu sme sa čiastočne vyhli ob
lúkom popod Island a preletom 
nad južné Grónsko. Uchvatný 
je pohľad na nekonečné sne
hom a ľadovcami pokryté členi
té grónske pobrežie s nadväz
ným pásom zamrznutej morskej 
ľadovej triešte. Biela a modrá 

Štát OHIO leží na severe USA 
na južnom brehu Erijského ja
zera. Je dlhé približne 385 km 
a široké 80 km s priemernou h 
bkou 80 až 1 OO m. Rozlohou je 
OHIO asi dvojnásobne väčšie 
ako Slovensko a býva v ňom 
asi 1 O miliónov 850 tis. obyva
teľov. 

Najväčšie mestá štátu 
OHIO sú známe ako tri C: Co
lumbus, Cleveland a Cincinnati. 
Najväčšie z nich Columbus je 

!Poznatky z Ameriky (IV)I 
M. Jurčák. 

Miestopisné ..•. ·ttdaje pobytu, 

farba sa tu .strieda vo všetkých hlavným mestom štátu a so 
možných odtieňoc:h a kornbiná'".. svojim 633 ,usrcmi obyvateľmi 
ciách. Ďaleko na .. oceáne .je.yi..:; le v poradí šestnástym najväč
dief jasnobiele niekoľko kilo~. ším mestom v USA. Cincinatti 
metrov odlúpené rad ovce, pop.-' má 364 tisíc obyvateľov. V Cle
ri ktorých námorné lode vyzéra,- · ve lande, ktorý leží na brehu 
jú smiešne 111alé. Zaujímavý je i Erijského jazera, žije priamo v 
pohľad na· nekonečné priestory·· meste 562 tisíc obyvateľov. V 
Labradorského poloostrova, I.JSA pri štatistických údajoch o 
pokryté väčšinou riedkymi les- počte obyvateľov sú obvykle 
mi, s veľkým počtom vodných dva údaje. Prvý udáva počet 
plôch rôznej veľkosti. Je to ob- ľudí žijúcich priamo v meste, 
rovské, doteraz takmer neobý- drÚhý počet ľudí žijúcich v pri-
vané územie. Aglomerácia ľahlefoblasti; izv. Vefký Cieve-
Montrealu z lietadla pripomína land má pre· zaujímavosť 1 mi-
veľkolepú šachovnicu, ktorej lión 831 tisíc obyvateľov. Sa-
jednotlivé políčka oddeľujú od motné mesto tvorí 21 častí, ob-
seba cesty s takmer ideálnym klopených ďalšími 25-imi čas-
štvorcovým usporiadaním. farrii, ktoré sú samostatnými 

mestečkami. Mestom preteká 
rieka Cuyahoga, ktorá tu ústí 
do Erijského jazera. Obidva jej 

V USA sme navštívili štyri štá
ty: OHIO Washington - district, 
New York a Pensylvániu, pri
čom ťažiskom nášho pobytu 
bola clevelandská oblast v štá
te OHIO. Najväčšie mesto New 
York sme mali možnosť vidieť z 
prehliadkovej plošiny strechy 
jedného z dvojičiek mrakodra
pov TWINNS, ktoré sú najvyšší
mi budovami v New Yorku. Pod 
nami sa rozprestierali mrakod
rapy a bulváry poloostrova 
Manhattan zovretého medzi 
spoločné ústie riek East River 
a Hudson, plné námorných lodí 
a plávajúcich krýh, medzi kto
rými sa vynáral ostrovček so 
známym symbolom Ameriky -
Sochou Slobody. 

Dnes by som ju doporu
čil najmä učiteľom slo
venského jazyka ako vy
darenú pomôcku. 

Kedže dej sa odohráva v 
našom regióne v Devín
skom Jazere (Stará 
Stráž). Stupavy (Svitava). 
Devínskej Novej Vsi (Hra
disko nad Moravou) a 
Devínska Kobyla nesie 

brehy v samotnom meste spája 
14 mostov. 

Naša delegácia bola ubytovaná 
v mestečku lndependence v 
hoteli Harley 13 km južne od 
mesta Cleveland. V lndepen
dence je 2600 domov, v kto
rých býva 7000 obyvateľov tak
mer výlučne v individuálnej 
výstavbe. 

Ing. Marián Jurčák 

názov Kozí chrbát, mnohí 
skôr narodení tu okrem 
známych miest nájdu aj 
známe postavy. 

Knižočku dostanete kúpiť 
aj v Devínskej Novej Vsi 
v DEVEXe Novoves
ká 14 z dvora - nad poš-
tou, po pia: 8.00 
1 0.00, 14.00 - 18.00, so: 
8.00- 11.00 

r 



na Obvodnom 
Bratislava IV 
Devínska Nová Ves 

Marián GERŠI 
a Gabriela 

Robert CHOBOT 

úrade 
matrika 

a Mária BACO V Á 

Andrej ŠUlC 

a lubomíra KRÁilOVIČOVÁ 

Odišli z našich 
radov 

Mária SNÍDOVÁ 

~ -~.-.;-.. ~.'.:.~ .. ~'-~-.• ~
1

_j ub 
j;!i/J:-,,»-i/ '*:t· 
Vznik a existencia ZUŠ 
(Zakl. umeleckej školy v 

Devínskej Novej Vsi 
111. Pokračovanie 

Učitelia nadšene pomáhali, 
aj na úkor svojho vlastného 
voľna čistili a upratovali po 
murároch a maliaroch, lebo si 
uvedomili, že je rozdiel mať 

svoje vlastné priestory, ako 
vyučovať v podnájme na ZDŠ. 
Neskôr sa stala smutná sku
točnosť, že škola bola z vlas
tných priestorov vyhostená. V 
Lamači zobralo budovu VB -
policajti a v Devínskej Novej 
Vsi Miestny národný výbor 
pre administratívu. 

Napriek rozličným ťažkostiam 
škola vykazovala vo všetkých 
odboroch veľmi dobré výsled
ky. Poriadali sme výchovné a 
oslavné koncerty, výstavy, ta
nečné matiné. Už v prvých 
rokoch zakladali sme súbory: 
spevácky, akordeonový, dy
chový, sláčikový a súbor zob
cových fláut. Každoročná 

účasť na rôznych súťažiach 

vyhlásených Ministerstvom 
školstva, z ktorých sme nikdy 
neodchádzali bez ocenenia, 
zaznamenávala stúpajúcu 
úroveň. 

O 1 O-ročnej priekopníckej 

l A CE.NT T ., 
cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z-6 

10.4.1994 DISKOTÉKA 17.00 hod. pre 

mládež 

16.4.1994 COUNTRY BÁL 19.00 hod. 

19.4.1994 ŠÍPOVÁ RUŽENKA 16.00 hod. 

detské divadelné predstavenie 

22.4.1994 AKADÉMIA 16.00 k 25. výročiu 
založenia ZUŠ 

22.4.1994 TAPISÉRIE 17 .OO hod. vernisáž 

štefana Rabína 

Tel.: 775 190 

Hl 'a me* Hl'a 
lstracentrum a Miestny odbor Matice slovenskej hodlajú 
založiť divadelný súbor. Hľadáme preto záujemcov, mla
dých i tých skôr narodených, ktorí majú o tento žáner 
záujem, ochotu pracovať a povzniesť kultúrnu úroveň. 
Prihláste sa v lstracentre, lstrijská 2-4 alebo telefonicky 
na č. tel.: 775 190 

práci a výsledkoch sme vydali 
dokument (Bulletin) ako sve
dectvo pre budúce generácie. 
Tiež Ministerstvo školstva 
nám udelilo "Pochvalné uzna
nie~~. 

Po uplynutí ďalších 2 rokov 
som bola z funkcie riaditeľky 
odvolaná, že som prestala po 
ideologickej stránke vyhovo
vať požiadavkám kladeným na 
funkciu riaditeľky školy. Príči
ny odvolania mi oznámil sám 
ideologický tajomník KSČ, že 
cirkevný sobáš mojej dcéry 
bol im okamžite hlásený a z 
principiálnych zásad musel 
moje odvolanie uskutočniť. 

Nebolo celkom jednoduché sa 
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s takýmto úderom vyrovnať 
okamžite. čas a láska k spe
váckemu umeniu mi pomohla 
túto bolesť prekonať, pretože 
som pokračovala vo výučbe 

sólového a zborového spevu 
na dvoch ZUŠ, a to na Hálko
vej a Dolinského. Založila 
som ďalšie žiacke spevácke 
zbory, ktorých bolo cca 11, z 
nich jeden učiteľský. Často 
ma poteší stretnutie s niekto
rým žiakom alebo žiačkou, 

ktorí mi s úprimnosťou pripo
mínajú ich účasť v spevák
kom zbore. 

J.Zúbková 

(Pokračovanie v budúcom člsle) 

JiMI (fj'lffiftllV.!YJ w ITV.!ľll!SIT(!J'rtllrwjv'krc~rc!Ju. 
rillwrodll 1J:@:%ril17Ťf!.@rclfll @g))MlllY~!ľll~ 

9.4. - Milena, 10.4. - Igor, 
11.4. - Július, 12.4. -

Estera, 13.4. - Aleš, 14.4. 
- Justína, 15.4. - Fedor, 

16.4. -Dana, Danica, 17.4. 
-Rudolf, 18.4.- Valér, 

19.4.- Jela, 20.4. -
Marcel, 21.4. - Ervín, 

22.4. - Slavomír 

Celovečerné 
predstavenia: 

štvrtok, sobota, 
nedeľa o 19.45 hod. 

9.-10.4. - MADE IN 
AMERICA USA - MP 

- č.d. - 20,- 22.
komédia 

14.4. - NÁVRAT 
SOMMERSBYHO USA -

MP - č.d. - 18.- 22.
romantický príbeh 

16.-17.4. -
DOKONALÝ SVET USA 

- MP - s.t. - 24.
Kevin Costner v hl. 

úlohe 

21.4. -
DOBRODRUHOVIA Z 
VEI:.KOMESTA USA -
MP - č.d. - 18.- 20.-

komédia 

Mládežnícke 
predstavenia: sobota, 
nedeľa o 17.15 hod. 

9.-10.4. - MADE IN 
AMERICA USA - č.d. -

20.-

16.-1'1.4. -
DOKONALÝ SVET USA 

- s.t. - 23,-

Detské predstavenia: 
nedeľa o 15.15 hod. 

10.4. - SNEHOVÁ 
KRÁI:.OVNÁ RUS 

17.4. - lETÍ~ lETÍ, 
TANIER lETI SLOV 

Poznámka: č.d. - český 
dabing, s.t. - slovenské 

titulky 
tel.: 775 104 

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

Ukážky veľkonočných 

tradícií a zvykov mali 
odozvu ešte dlho po sobote 

13.3. 
Návštevníci spomínali 

výstawku vý~iviek, ktor~ 
pripravila pan1 Dudekova, 
upútal vefkonočn~ barán?k 
pani SkalníkoveJ, chutil~ 
pomazánka Eva odv pa~~ 
Grancovej, na chytacku sil 

Dňa 26.3.1994 Základná škola ul. l. 
Bukovčana č. 1 v Devínskej Novej 
Vsi v spolupráci s Miestnym úra
dom a Slovenským bežeckým spol
kom zorganizovala jarný beh detí a 
dospelých, pričom beh bol aj maj
strovstvami Devínskej Novej Vsi. 
Súťažilo sa v 7-ich detských kate
góriách od 3. ročníka až po 9. roč
ník Základnej školy na 600 1500 
m a v šiestich kategóriách dospe
lých na 8 km. 

kapustníky pani Grófovej i 
cukrovinky pani Rehákovej. 
lstracentrum spolu s 
miestnym odborom Matice 

Chlapci na 600 m rok nar. 
1984-1985 3. roč. 

1. Ľ.uboš Adam (1985 rok/2. roč.) 
2. Filip Cajchan 
3. Martin Rendek 

Dievčatá na 600 m 
1. Dana Lačoková 
2. Kristína Frátričová 
3. Mária Hanyová 

4. ročníky (nar. 1983) 
Dievčatá na 600 m 

HOKEJBAL- Bratislavská liga 
MUŽI - l. divízia 

20. kolo 

ŠK POŠEŇ SBD ll "B" -YMCA
ŠK DEV. NOVÁ VES "A" 3:3 
(1:1, 1:1, 1:1) 

Góly ONV: 2 - Beďač Rado, 1 -
Jeck 

21. kolo: 
RUNIC TRNÁVKA - YMCA - ŠK 
DEV. NOVÁ VES "A" 8:2 (1 :0, 
3:1, 4:1) 
Góly DNV: 1 - Chmela l., Kubo l. 

Tabuľka po 5. kole (dorastenci): 
1. YMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES 5 5 O O 97:18 ll 
2. HC VIKTORA 5 4 O 1 78:33 8 
3. TEAM SHARKS 5 4 o 1 45:9 8 
4. ŠK RAČA 5 3 o 2 56:18 6 
5
6· SWZTS DEV. NOVÁ VES 5 1 O 4 17:48 2 
• HC PETR.ŽAUV\ 5 1 O 4 17:49 2 

7 • BRATISlAVSKÁ ŽRAlDa 5 O O 5 6:37 O 

MUži - ll. divízia, 4. finálový zápas: 

YMCA :ŠK DEV. NOVÁ VES "B" -
HC BAZANTI 8·4 (2·1 4·1 2·2 -
nedohrané) · · ' · ' · 

~~~ DNV: 3 - Križáni, 2 - Kollár, 1 
mec P., Paďour, Tereň 

ko~ 68 min. zápasu (7 min. do 
{os ca) .rozhodca vylúčil na 1 O min. 
hos~~ny trest) kapitána z družstva 
regu\éza neoprávnený protest proti 
hráč rne dosiahnutému gólu 
tom om domácich na stav 8:4. Po 
hos:? verdrkte rozhodcu kapitán 
lav· 1 odmretol odisť na trestnú 

tcu, za čo mu bol udelený trest 

do konca zápasu a po tomto 
verdikte rozhodcu hráči hostí 
svojvoľne odišli z ihriska a odmietli 
pokračovať v hre - riadiaci orgán 
Bratislavskej hokejbalovej ligy 
(BHbL) rozhodol ponechať 
dosiahnutý výsledok tohto zápasu 
za konečný, a tak družstvo YMCA -
ŠK ONV "B" vyhralo celkove 
finálovú sériu 3:1 na zápasy a stalo 
sa celkovým víťazom ll. divízie 
BHbL! 

Konečná tabuľka: 

1. YMCA- ŠK DEV. NOVÁ VES 
2. HC BAŽANTI 
3. DYNAMO RAČA 
4. HBC SUPER STARS 
5. ŠK SEALS DERBY "8" 
6. HC 500 BYTY 
7. HBC FANTOZZI 
8. RIVER COSMOS 

DORAST 
4. kolo (dohrávka): 

SZTS DEV. NOVÁ VES - YMCA- ŠK 
DEV. NOVÁ VES 3:17 (0:7, 0:7, 3:3) 

Góly YMCA: 4 - Nemec R., Šašík J., 
3 - Runák, Cibula A., 2 - Chandoga 
1., 1 - Baďo 

5. kolo (dohrávka) 

YMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES -
BRATISLAVSKÍ ŽRALOCI 47:1 
{12:0, 16:0, 19:1) 

Góly ONV: 9 - Chandoga 1., Runák, 
6 - Chmela A., Cibula A., 5 -
Rejžek Ma., 4 - Nemec R., 
Šašík J., 2 - Dobrovodský, 
Lunzer 

OTO PROKOP 
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slovenskej pripravili 
skutočne pekné popoludnie. 

Chlapci na 600 m 
1. Róbert Bachratý 
2. Martin Bezúch 
3. Norbert Solya 
5. ročníky (r. 1982) 

Dievčatá na 1500 m Chlapci na 1500 m 
1. Lucia Hupková 1. Vladimir Pánik 
2. Ofga Vavr!ková 2. Michal Januščák 
3. Lucia Reháková 3. Jozef Róža 

6. ročníky (r. 1981) 

Chlapci na 1500 m 
1. Zdeno Fekete 
2. Michal Adam 
3. Peter Hukaj 
7. ročníky (r. 1980) 

Chlapci na 1500 m Dievčatá na 1500 m 
1. Ladislav Redeky 1. Adela Boroviako

vá 
2. Juraj Hupka 2. Katka Preisinge-

3. Martin. Lačok 

FUTBAL 
17. kolo 
MUŽI A 
Trnávka - ONV 2:4 

MUŽI B 
ONV - Štart VD 2:2 

rová 

STARŠÍ DORAST 
ONV - Dúbravka 0:0 

MLADŠÍ DORAST 
Trnávka - DNV 1:2 

Žiacka iga: 
ZŠ Vlastenecké nám. - ZŠ Bukovčana 1 2:2 
ZŠ Blkovčana 1 · ZŠ Žehrianska "C' 1,5:2,5 

Naše body získai: Jurčák S. , Zlochová a Mikušík po 
1, Jurčák M. 0,5 bodu. 

Tabtlka po 5. kole: 
1. ZŠ Nobelovo nám. 5 19:1 10 
2. Gľ:~á~um Biliková 5 15,5:4,5 10 
3. Z Zehrianska 'A' 4 o 1 17,5:2,5 8 
4. ZŠ Žehrianska 'C' 3 o 2 13:7 6 
5. ZŠ Žehrianska 'B' 3 o 2 ll:10 6 
6. ZŠ Bukovčana 1 3 3 2 7:13 3 
7. ZŠ Košická 'A' o 1 3 7:13 3 
8. ZŠ Ko~cká '8' 1 o 4 3:16 2 
9. ZŠ Odbor.lrska 5 1 1 4 4:16 1 
10. ZŠ Vlastenecké nám. 5 o 1 4 3:16 1 

m.j. 

Začiatkom mája pripravuje 
MO MS v ONV zájazd na 
Bradlo. Cena 100.- Sk. 
Záujemcovia 
prihlásiť u p. 
tel:775 322, 
tel:775 563 

sa môžu 
Veberovej 

p.Kasalovej 

V sobotu 9.4.94. 
pozývame všetkých 
občanov na vychádzku 
s deťmi čistiť chodníky 
Devínskej Kobyly. Od 
lstracentra pôjdeme o 
9.00 hod. 

1. Soňa Nižňanová 1. Ivan Brezina 
2. Martin Banáš 
3. Michal Chovanec 

Výsledky dospelých vzhľadom k 
neodovzdaniu informácií sú neúp
lné. 

V kategórii mužov do 40 rokov 
1. Ján Križak (Liptovský Mikuláš) 
2. Ladislav Findl (Spartak BEZ Bra
tislava) 
3. Ladislav Jaško (ONV) 

Majstrovstvá Devínskej Novej Vsi v 
jarnej osmičke vyhral v kategórii 
mužov Ladislav Jaško časom 26,31 
min. 

18. kolo 
MUŽI A 
DNV- Spoje 

MUŽI B 
Čuňovo B - D.N.Ves B 3:1 

STARŠÍ DORAST 
Trnávka- D. N. Ves 1:2 

MLADŠÍ DORAST 
D. N. Ves - Spoje 1:1 

STOLNY TENIS 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA: 
20. kolo 
TTC ONV 'A' - ŠI<ST 'E' - Ul 
ŠI<PP 'B' - TTC ONV 'B' • 1:'0 

21. kolo 
TRNÁVKA 'C' - TC ONV 'A' - 2:'0 
TTC ONV 'B' - SVÄTÝ JUR 'A' - 7:'0 

l. TRIEDA: 
20. kolo 
SVÄTÝ JUR 'B' - TTC ONV 'C' - 10:2 
TTC ONV 'O' - BAN<A - 4:'0 

21. kolo 
PRIEMSTAV - TTC ONV 'C ' - 'O: 5 
TTC ONV 'O' - SVÄTÝ JUR 'B' - 1:10 

ms 

G.F. 



f!i"o. čo sa v r. 1992 prihodilo 

na Špitálskej 37, sa plne zo
pakovalo na sklonku roku 
1993, ale na Palárikovej 6. 

Samozrejme, opäť z tých is
tých príčin, bol zaznamenaný 
mimopracovný, smrten1ý 
úraz: 

l. Z prietokového plynového 
ohrievača vody spaliny zasa 
nešli do komína, ale rovno 
do bytu. Pri spaľovaní látok 
obsahujúcich uhlík (C), sa v 
spalinách prirodzene nachá
dza vždy CO - oxid uhoľnatý! 

Na Slovensku od r. 1978 má
me síce zemný plyn (CH 4 -

metán), neobsahujúci CO, no 
pri spaľovaní zemného plynu, 
event. propán - butánu (C,H, 
+ C 4H, 0 ) vzniká okrem C0 2 , 

vodnej pary, dusíka N2 sa
mozrejme NO,, aj spomenutý 
oxid uhoľnatý - CO. Teda aj 
pri spaľovaní zemného plynu 
sa v spalinách CO nachádza 
vždy, jeho množstvo sa môže 
meniť smerom k horšiemu, 
pri zlom prívode vzduchu na 
spaľovanie, teda i z tohto 
dôvodu má vždy pri spaľova
ní či zemného plynu, alebo 
propán - butánu (tak isto je 
to pri spaľovaní nafty, vyku
rovacích olejov či uhlia, kok
su) - význam: dobrý prívod 
vzduchu. Jednoznaačne nám 
z uvedeného vyplýva, že mu
sí byť vždy zabezpečený 
súvisiaci odvod spalín, kde 
sa CO prirodzene nachádza. 
Teda, aby sa nešírili spaliny 
po bytoch a neohrozovali 
nás, najmä zložkou CO, má
me odvody spalín z plyno
vých spotrebičov zapojené 
správnym spôsobom vždy na 
komín. Technicky to riešia 
ČSN 73 4201, ČSN 73 4210 a 
bez vyjadrenia odborníkov, 
kominárov nie je ani možné 
uviesť takéto plynové spotre
biče (piecky, ohrievače vody) 
do prevádzky. Avšak v spo
menutých prípadoch z 1992, 
1993 došlo k smrti mladých 
fudí a pri rekonštrukcii, na
jmä uvedení ohrievačov vody 

jediná alternatíva nakladania s 
komunálnym odpadom 

Odpad, ktorý produkujeme my 
- obyvatelia, sa nazýva komu
nálny odpad (ďalej KO). Aj keď 
všetkému, čo odhadzujeme do 
koša, hovoríme odpad, nachá
dza sa v ňom množstvo látok, 

M-370 do prevádzky som po
mocou amerických digitál
nych prístrojov prostredník
tvom revízneho technika ply
nových zariadení s Dpt.Miros
lavom Zigom nameral v kú
peľni 1,95 % CO ! Prečo spa
liny z ohrievačov vody komíny 
neodvádzali??? Pomocou ko
minárov, za účasti vyšetrova
teľa polície som zistil: 

2. Že stavebná firma, ktorá 
rekonštruovala vyčnievajúce 

časti komínov nad strechu, 
zamestnávala takých lajdá
kov, že zvyšky tehiel, malty, 
teda stavebného odpadu, ne
vyniesli jednoducho do na to 
určených kontajnerov, ale to 
"nekompromisne" vysypali 
rovno im do najbližšieho ko
mínového prieduchu, teda do 
komína, a ten jednoducho 
upchali!!! 

Presne pre neschopnosť ko
mína spoľahlivo odviesť spali-
ny obsahujúce spomenuté 
zložky spalín, najma CO, 
došlo pri napúšťaní vane v 
kúpeľni k obom smrteľným 

úrazom v domácnosti. Plynu 
sa pritom naozaj spálilo za 
necelé tri koruny (cca 860 
litrov zemného plynu)!!! 

Žiada sa spomenúť vyhl. 
SÚBP 374/90 Zb., ktorá stav
bárom jasne ukladá, že po 
ukončení stavebných prác 
sa musí vykonaf kontrola 
stavu odvedenej práce, a to 
tak zo strany dodávateľa, ako 
aj zo strany toho, kto ich 
platí, teda odberateľa, spra
vidla majiteľa domu. Teda pre 
lajdáckosť či výkonných, po
mocných a riadiacich pracov
níkov (kontrola odvedenej 
práce!) - prišli mladí ľudia o 
život pre upchaný komín! Vy
brané predmety z komína to 

ktoré možno ďalej využiť a nie 
je potrebné ich voziť do spa
ľovne či na skládku. Napriek 
týmto možnostiam sa dnes KO 
v zmiešanom stave odváža a 
spaľuje v nevyhovujúcej spa
ľovni so škodlivými účinkami 

na ovzdušie a životné prostre
die vôbec. 

6 

jednoznačne dokazujú a tiež 
po vyčistení komína nebolo 
pri znovuuvedení prietoko
vých ohrievačov vody do 
prevádzky namerané CO!! 

Pre informovanosť - podobné 
úrazy sa stali, ale z nedba
losti pre neznalosť tak jedno
duchého spaľovania, ako 
som vyššie uviedol. Napr. ro
dina v Trnave sa v chladnej
šom období rozhodla prikúriť 

v byte plynovým sporákom. 
Výsledok: mŕtvy otec, mat
ka a 3 deti!! Podobný prí
pad: zo Žiliny - 2 mŕtvi, tak
tiež 2 mŕtvi poľovníci, lebo 
si vykurovali plynovým teplo
metom na propán - bután 
búdku na postriežke, teda 
odvod spalín nedostatočný, 

nedostatkom vzdušného kys
líka sa zvyšovala rýchlo aj 
hodnota CO v spalinách! čo 
to teda CO za plyn je? Rých
lo, až 240 x rýchlejšie ako 
kyslík, sa dostáva do krvi a 
človek zomrie rýchle na ne
dostatok kyslíka v krvi! Zále
ží na množstve CO v ovzduší 
a expozičnej dobe, teda čase 
strávenom v takomto pros
tredí, kde sa CO nachádza. 
Dôkazom je aj fakt, že sme 
namerali 0,001 % CO v byte, 
no po vykúrení bytu sporá
kom na zemný plyn boli po 2 
dňoch manželia nájdení v by
te mŕtvi, pitva dokázala, že 
na príčine bol spomenutý 
CO!! Ani moc nepreženiem, 
že v kutúrnych štátoch sa 
ani tak netlčú o fleky na svo
jom najgramotnejšom minis
terstve (vždy školstva), ale o 
procese spaľovania sa učia 

Sme radi, že aj naša mestská 
časť sa rozhodla riešiť tento 
problém iným - pokrokovým 
spôsobom. Tento spôsob sa 
nazýva SEPAROVANÝ ZBER. V 
preklade to asi znamená, že 
jednotlivé zložky odpadu (pa
pier, sklo, organický kompos
tovatefný materiál a i.) sa 
zbierajú oddelene a následne 
sa využívajú v spracovateľ

skom priemysle. 

už deti v základných ško
lách!! Učia sa tam inak od r. 
1948 aj chartu ľudských práv 
potom sa tak netlčú o flek; 
cez najmenej prácnu a dobre 
platenú ľudskú činnosť - po
litiku... No, ale to som sa 
sám doreguloval na tenký 
ľad, radšej sa elastiky od tej
to inej problematiky odpúta
vam. Inak už deti by sme 
mali učiť o význame vetrania, 
odvode spalín, jeho významu 
pri spaľovaní látok, napr. na 
vykurovanie ... 

Význam má aj zaškolovanie 
výkonných, pomocných pra
covníkov, aj riadiacich tech
nikov z tejto oblasti tak u 
podnikateľov, i v organizá
ciach dodávateľskej 

povahy.Vyhnú sa tým zbytoč
ným následným problémom s 
trestno-právnymi následkami, 
žiaľ, tiež už len varujú, život 
nikomu nevracajú!! Tento 
článok nie je môj prvý, kto
rým na vec upozorňujem. Ne
píšem do dôznych novín (le
bo každý škoro čítame iné) 
len preto, aby som si pripa
dal, aj Vám, že som dôleži
tejší ako napr. zábradlie u 
božieho hrobu ... ale som sa 
sám doreguloval k peru, aby 
sa takéto zbytočné a vážne 
prípady naďalej neopakovali. 
Pohľadil som aj počítače (na 
krku), kde to vlastne začína, 
lebo aj lekár musí chodiť na
jprv do školy... Tak to je. 
Vďaka. 

Dr. Milan Ronec - súdny 
znalec, inšpektor PZ 

IBP Bratislava 

Ako ste si určite všimli, pri
budli v našej mestskej časti 

Devínska Nová Ves nové oran
žové kontajnery s nápisom 
"PAPIER". Prosíme všetkých 
obyvateľov našej mestskej čas
ti, aby do týchto kontajnerov 
hádzali iba papier. 

K.Z. 

··te ponuku PE výrobkov - tašiek, sáčkov, vriec do 
VyUZtl y'ch a odpadových košov. Pre veľkoodberateľov výsme n 
hodné ceny. Tašky PE - nosnosť 7 kg od 0,98. (bez 
DPH), tašky s potlačou firmy od 1,50 (bez DPH)H, )vrec1a ~o 
odpadových košov 550 x 1170 - 3,20 (bez DP H), vr_evc~a 

metných košov 400 x 600 - 0,80 (bez DP , sae "' 
~~ ~alenie 200 x 290 - 0,35 (bez DPH), mikroténové sáč
kY 200 x 300 - 50 ks - 7,92 (bez DPH). 

Objednajte v DEVEXe, tel/fax: 775 275 

BRIK V 
Ol-Kúpa. ft 
02-PredaJ . k hf ď l 
03-Vofné miesta (ponu ~· a a 
04.sružby (ponúka,hfadal 
05-Byty . , d "l 
os-Nehnutelnosll (kupa,pre a) 
07-Rozličné 

[ 02 PREDAJ ... J 

e Predám stan. Tel.: 775 124 

e Predám garáž v DNV. 
Tel.: 779 850 

e Predám novú betónovú 
krytinu zn. BETA KM Bzenec, 
tmavohnedú - glazovanú - 20 
m2. Tel.: 775 977 

Novootvorená Textilná 
Galantéria 

DARIA - lstrijská 80 
pu núka: 

e nite - široká paleta farieb 
e gombíky - 150 druhov 
e nášivky, krajky, zipsy. 

perličky 
e ihly, gumy, suché zipsy 
e štopkačky, keprovky, 

perlovky 
príďte si vybrať 

8.oo_12.oo a is.oo_ 18.00 

e Ponúkam zeleninové 
priesady, ťahavé muškáty, 
begónie, šalvie, petúnie. 
gioht,~mus a rašelinu. M. 
SUBIN. Na Grbe 30 

e Nastávajúcej mamičke 
predám za symbolickú cenu 
kompletnú kojeneckú 
Výbavičku, detskú vaničku. 
obuv a ošatenie do 2 rokov, 
P.O jednom dieťati. E. 
SIPLÁKOVÁ, š. Králika 4 
<vpravo) ONV 

[ 04 SLUŽBY 

e Šijem. Tel.: 775 715 

:l Prerábam bytové jadrá, 
ažby, obklady. 

Tel.: 777 608 

: d T~povanie kobercov a 
e ač1ek, vŕtanie do 

Tel.: 

e úkromne Vyučujem spev. 
Tel.:776 690 

e Potlač na reklamné 
predmety - zapaf~vače, pe_rá_. 
popolníky, PE-tasky a me 
zabezpečí DEVEX. 

Tel./fax: 775 275 

e Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.:239 527, 220 005 

e Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče 

tel.:777 762 

e TV SERVIS BALÁŽ 
Oprava televízorov. 
Na Grbe 43 

Tel./zazn. 776 963 

(\..;.... •11--'--_os_By_t_y ____ ) 
G Vymením 3-izbový 
družstevný byt v DNV za 2-
izbový v DNV. TEl.: 775 070 

[<fi· NEHNUTEĽNOSTI] 
e Kúpim pozemok na 
výstavbu rodinného domu. 
alebo rozostavaný dom v DNV. 

Tel.: 777 802 

( 07 ROZLIČNE 
e Vezmem do prenájmu 
rodinný dom ! alebo aspoň 
časť v DNV, príp. v Devíne>. s 
vjazdom do dvora pre nákl. 
auto. 
Tel.: 779 487 večer 

HLA DÁM 
do prenájmu 3:..4 

izbový byt 
TeL: 65785 

večer 
18.00 

- 20.00 hod. 

e Prepisujete texty n~ 
počítači ? Vašu ponuku čaka 
DEVEX. 

Tel. 775 275 

EKONOMICKÝ PRENÁJOM 
A PREDAJ AUTOMOBILOV 

Leasing alebo prenaJom znamená v . našich 
podmienka?h mo~ernú:. ale _ u~ . zavedenu form~ 
financovama. Je zaroven navyse učmnou obranou proti 
inflácii a devalvácii. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od 
roku 1991. Autá dodávame podľa osobného výberu 
zákazníka. Na vybrané automobily Vám p~_skytneme 
výhodný úver na 3 roky, u autobusov a kam1onov na 4 
roky. 

LEASINGOVÝ KOEFICIENT sa pohybuje od .1.06 do 
1. 18, a to pod fa akontácie, ktorú je možné zvohf od 40 
'Yo do 90 'Yo. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne . 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a.s. Bratislava 
Mgr. Peter Krug. 841 07 Bratislava. Kalištná 9 - tel./ 
ax: 775 275 

cenník: 1 znak 0,65 Sk, i/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
K c_enám treba pripočítať 25 % DPH. 
Pr'Piatky: 1 str. + 100 %, 2 - 5 str. + 50%. . . . 
~favy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 'Yo. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %, celoročne uvere]neme - 30 %. 

1 onuka detských vecí - bezplatne. 
~zertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora <nad poštou). 

o - Pia: 8.oo - io.oo: 14.'o - 18.'o. So: s.oo - 11."o 7 



z činnosti MsP od 18.3. do 
1.4.1994 

PARKOVANIE 

Porušovanie VZN o parkova
ní vozidiel veselo pokračuje. 
Pritom len za ostatné dva 
týždne vybrali hliadky pokuty 
vo výške 1150,- Sk a spísa
li 40 oznámení na Miestny 
úrad na porušovatefov. 

Na Kalištnej ulici vybra
li 500,- Sk blokových pokút 
za porušenie zákazu vjazdu 
{jednosmerná ulica). 

eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOTA 

- Zbadal si, že už u 
nás máme komunizmus? 
- Ale nevrav, a to ako? 
- No predsa každý už 
má všetkého · dosť! 

••• 
Hádanka 
Je _to hnedé, je to pod 

VÝTRŽNOSTI 

V piatok 25.3. riešila hliadka 
výtržnosť. na železničnej stani
ci v ONV. O deň neskôr rozbí
jal rómsky občan sklenené 
výplne na ul. J. Jonáša. Udeli
li mu pokutu 50,- Sk a spôso
benú škodu dostane k náhra
de. 

ĎALŠÍ TRAJA 

Počet túlavých psov sa tiež 
nezmenšuje. V ostatných 
dvoch týždňoch privolali asa
načnú službu k trom prípa
dom. 

MsP DNV 
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1 2 3 4 5 

stromom,- je to prikryté D 
novinami a -parí sa z 
toho. · čo je to? E 
Spotená veverička číta 
noviny. 

••• 
- ~ . Pán advokát, začali mi 
dochádzať výhražné listy. 
Nie je _ na to zákon? 
- Pravdaže je, treba zis
tiť pôvodcu . Podozrenie 
'máte? 
- . Že · podozrenie? Ja ho 
poznám! Je to daňový 

/ úrad . . 

Objednávací lístok 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

r-

r--

· Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

"Nikto nie je doma 
Mária Slámová C. . ff 

!pokračovanie z minulého čislal proro KOnt. 
Záver tomboly bol vzru

šujúci. K číslu. na ktoré pri
padla prvá cena - farebný 
televízor. sa na niekofkoná
sobné · vyvolávanie nikto ne
prihlásil, a tak sa usporia
datelia so súhlasom obe
censtva rozhodli venovaf 
prvú cenu "našim gestom -
Rosici", čo sa za nadšeného 
potlesku a výkrikov radosti 
aj uskutočnilo. Takéto úžas
né gesto iste nikto nečakal. . 
A tak sme priviezli televízor. 
ktorý sme venovali !stra
centru a v jeho priestoroch 
bude slúžif potrebám aj 
iných spoločenstiev a verej
nosti. 

Vodorovne: Al Potreba ho
kejistov - spôsobí preh-
ru - maďarský revolucio
nár. - 8/ Obhor na pov-

6 7 8 9 10 11 12 

Noc bola pre nás zas 
krátka. Ráno nás hostitelia už 
i s batožinami doviezli do 
strediska. Súčasťou "katolič
neho domu" je i pohfadný, 
pomerne priestranný kostol, v 
ktorom bývajú pravidelne v 
nedefu chorvátske sväté 
omše. Na pol jedenástej nás v 
plnom kostole znova pred
stavil a privítal tamojší 
"farnik" <kňaz>. ktorý mimo
riadne vysoko ocenil a 
vyzdvihol skutočnos{, že sme 
si na Slovensku u nás a v 
niekoľkých pár obciach za
chovali vieru. reč. zvyky i 
piesne bez škôl i písomníctva 
po celé poltisícročie. 
(Dokončenie v budúcom čísiel 

rchu - moc - nádrže na 
kúpanie. - Cl Oparovala 
zvírim. - Dl často leje -
ruský súhlas - kyprená 
pluhom. - E/ Anna po 
domácky - dopis - pádo
vá otázka. - F/ Iba ten 
- chlípete. - GI česká 
predložka - bývalý soviet
sky štátnik - ŠPZ Levíc. 
- · H/ Dekagram hovore-
ve - obilnina - starorím
sky bôžik lásky. - 1/ 
Mesto v Dánsku - staro
módne kryté kočiare. - J/ 
Zoologický názov žiab -
Verdiho opera - prikrývky. 
- L/ Tretia časf tajničky. 
Zvisle: 1 l Zaslal - nepod
rahnem. - 2/ Ustúpili -
obec pri Palárikove -
ono. - 3/ Druhá časf 
tajničky - začiatok tajnič

ky. - 4/ Súkromie - v 
hudbe zvučne ; - 5/ Nás
troj na brúsenie kosy -
tohto roku po česky -
mesto v Rumunsku. - 6/ 
Vedie - nahovorí. - 71 
Obyvater Nemecka - štvrtá 
časf tajničky. - 8/ Koniec 
tajničky - otieraj sa -

Meno a priezvisko (firma>:---------------------------

túž po niečom. - 9/ 
Triesočka - trochu roztaví. 
- 1 O/ Africká mačkovitá 
šelma - skratka leteckej 
spoločnosti Maďar-

Adresa: ____ ~--o-----------,.------ PSČ _______ _ 
Dátum: ________________________________ __ 

ska. - 11 l Obec v okre
se Senica - diera - rus
ká rieka. - 12/ Piata 
časf tajničky - štekaf. -

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. Pomôcky: K/ Anur. - 4/ 
Cena jedného tisla: 2.50 Kts Sonore.-

štvrfrotné predplatné 16 Kts podpis (petiatkal predplatitera d. 
L-----~~--~----------------------------------------------~ 
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&n ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váieni 
čitatelia 

Dni letia, ani čo by nad 
nimi ktosi bičíkom plie
skal. Tento rok sme tu
ším prvýkrát neboli os
lobodení. Štvrtý apríl 
prebehol v tichosti. Na 
kampane sme však ne
zanevreli. Rok rodiny 
sme úspešne slovne od
štartovali, v apríli, pri 
príležitosti Dňa zeme, 
poupratujeme, ba možno 
zájdeme na vychádzku, 
poobdivujeme prírodu, 
ktorá dokáže znášať na
še "hladkanie" odpadka
mi a upozorňovanie na 
nedostatky v ekológii. 
Čosi nám pripravia na 
prvého mája. Možno ko
lotoče . Hlava sa však 
mnohým krúti z vývoja. 
Zvyknutí na štyridsať
ročnú "stabilitu" nevedia 
pochopiť odrážanie sa 
od dna. Pripomína skôr 
poskakovanie. Aj ponu
ka na odpredaj komu
nálnych bytov dopadla v 
ankete päťdesiat na päť- . 
desiat. Polovica ľudí má 
záujem (teda má na to), 
druhá polovica záujem 
nemá (zátvorku som mo
h?l vynechať) . Ale je to, 
aJ ked hrubým, odrazom 
dnešných dní. Nespokoj
no~f by mala byť inšpi
r~c•ou. Aj pre tých hore, 
aJ pre ostatných. V tom 
dobrom slova zmysle 
hľadania ciest a riešení. 
Len nesmú trvať príliš 
dlho a aspoň náznaky 
":JUsia svedčiť o jasnoz
rivosti šéfstva. (Firmy, 
~b?e, mesta, štátu.) Me-

el hádok, viac mozoľov 
~a šedej mozgovej kôre 

Y som poradil. 

Váš vydavateľ 

~--------------~ 

Hlaváčik jarný - pýcha Devínskej Kobyly 
hovori: 
Už som tu, som chránená rastlina, prišiel 
som vás potešiť. 

POZOR POZOR 

Agent s vodou 
Síce nie teplou, ale ... Po De
vínskej chodí (chodil) muž, na
vštevoval najmä starých ľudi a 
vyberal vraj nedoplatok za vo
du. A veru · sa mu aj podarilo 
vybrať vyššiu sumu od starenky, 
ktorá potom mala problémy vy
držať s korunkami do príchodu 
dôchodku. Potvrdenie, ktoré vy
dával, bolo z jednej z bánk. 
Dajte preto pozor, koho vpúšťa
te, akými dokladmi sa dotyčný 
preukazuje! 

Miestny odbor Matice 
slovenskej 

múoo~~ 
V nedeľu 24.4.1994 o 

13.00 hod. začne 
kultúrny program v 
kultúrnej záhrade 

lstracentra a o 14.00 
hod. bude odchod 

autobusu na Štúrov 
Devín do Devína. 

Pozývame všetkých 
záujemcov. 

~lil~lil®~lil~lil®~lil~lil~lil®..J$1il, 

~ Uzávierka dnešného ~ 
l čísla bola 14.4.1994. l 
i Uzávierka ~ 1 nasledujúceho čísla ~ 
~ bude 28.4.1994, číslo ~ 
l vyjde v piatok i 
i 6.5.1994. l 
~ ~ 

~lil®J®Iil~lil~lil~lil~(ll~(~~lil~ 

V doprave 
Už cítif prvé opatrenia v obrne· 
dzení prostriedkov mestske. 
hromadnej dopravy. Od 18.4 
nechodí do Devínskej spoj č 
112, spoj č. 101 len v pracovné 
dni - po rannej špičke má ma1 
interval 24 min . Takže ho treba 
stihnúť. Inak sa načakáte . 
Popoludní cestovať z mesta je 
katastrofa. 

o~ 

Pozývame Vás na návštevu 
do predajne firmy 

STAVEBNÁ ČINNOSŤ 
ELEKTRICKÉ BOJLERY 

Stavebné práce: 
- výmena bytových jadier, 
- výstavba a rekonštrukcia budov, 
- rekonštrukcia fasád, aj zatepfovanie, 
- brizolit. 
- obklady a dlažba, 
- pačok - omietka panelov. 
- búracie práce. 
- vodoinštalácie. 
Predaj dlažby a sanity. 

Elektrické bojlery: 
- predaj, montáž a servis. 
- uvedenie do prevádzky, 
- záručné a pozáručné opravy, 
- predaj náhradných dielov, 
- elektroinštalačné práce, 
- revízie elektrických zariadení. 
- autorizované zastúpenie výrobcov Tatramat (SR), 
Quadriga <USA> a Clage <SRN> 

COPY CENTRUM V}~~~~~~~IE 

Brežná 1. 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves 
tel.: 07/775 335. 07/239 527, tel./fax: 07/220 005 

Otvorené: pondelok - piatok 8 - 18 hodiny. 
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Miestna rada 14.3.1994 

prerokovala záverečnú 
správu lstracentra za r. 
1993 a doporučila, po dolo
žení stanoviska ekonomickej 
komisie, jej prerokovanie v 
zastupiteľstve 

uložila Mgr. Jurčíkovej dop
racovať predložený návrh 
evidencie sponzorských 
darov a príspevkov a dopo
ručila ich prerokovať v zas
tupiteľstve 

uložila doplniť predložený 
odpisový plán Denovy a 
pripomienky a po doložení 
stanoviska ekonomickej ko
misie doporučila ich prero
kovať v zastupiteľstve 

doporučila prerokovať v 
zastupiteľstve Dodatok 
mandátnej zmluvy s Fy C
TERM o schválení obstará
vateľskej odmeny správcu 
fondu pre obdo
bie i .5.1994 - 30.4.1995 

prerokovala pripomienky k 
návrhu Dohody o združení 
pre výstavbu podkrovných 
bytov a uložila architektke 
MČ zapracovať ich do pred
loženého návrhu 

doporučila prerokovať a 
schváliť návrh Dodatku VZN 
o miestnych poplatkoch v 
zastupiteľstve 

doporučila prerokovať prih
lášky do verejno - obchod
nej súťaže v zastupiteľstve 
na odpredaj objektu lstrij
ská 68 

doporučila zastupiteľstvu 
schváliť predložený návrh 
VZN o určení podielu bytov 
na zabezpečenie bývania 
sociálne slabších vrstiev 
obyvateľov MČ 

doporučila prerokovať v 
zastupiteľstve informáciu 
Komisie pre bytovú politiku 
o výsledkoch ankety k od
predaju bytov a prípravu k 
predaju komunálnych bytov 

schválila účelové _poskytnu
tie príspevku ZUS pri príle
žitosti 25. výročia založenia 

schválila poskytnúť príspe
vok z Fondu rezerv vo výš
ke 1 O tis. Sk k usporiada
niu Dňa Zeme v MČ a jeho 
účelové použitie 

odporučila prerokovať v 
zastupiteľstve informáciu o 
dopade odňatia podielovej 
dane na príjmovú časť roz
počtu MČ 

Miestna rada schválila ter
mín a program zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva, 
bude dňa 28.4.1994 od 8. oo 
hod. vo Veľkej sále !stra
centra. 

Zasadnutie je verejné. 

Z . programu rokovania 
miestneho zastupiteľstva 

doplnok zásad hospodáre
nia s majetkom MČ ONV a 
stanovenie sadzieb nájom
ného z nebytových priesto
rov a nájomného z pozem
kov 

spisový poriadok MČ ONV 

odpisový plán DENOVY 

záverečná správa o hospo
dárení lstracentra 

schválenie obstarávateľskej 
odmeny správcu bytového a 
energetického fondu pre rok 
1994 

odvolanie rodičov k zruše
n iu detských jaslí 

výsledky ankety k odpredaju 
komunálnych bytov 

prerokovanie odpredaja a 
kúpy nehnuteľností MČ ONV 

schválenie dodatku VZN o 
miestnych poplatkoch 

schválenie VZN o stanovení 
podielu sociálnych bytov 

vyhodnotenie verejnej súťa
že na odpredaj objektu ls
trijská 68 (kapustáreň) 

vm 

Pozor besnota! 
Upozorňujeme majiteľov psov v MČ ONV, že stále platia 
mimoriadne veterinárne opatrenia zamerané na utlmenie a 
ďalšie šírenie besnoty v našom katastri, t.j. voľné pobe
hovanie psov je zakázané tak v obytnej zóne, ako aj v 
alúviu rieky Moravy i na území Devínskej Kobyly. 

Za nedodržanie mimoriadnych opatrení môže byť podľa 
paragrafu 5 zákona č. 11/1991 Zb. o organizácii veteri
nárnej starostlivosti a paragrafu 29 zákona č. 215/1992 
Zb. o veterinárnej starostlivosti uložená fyzickým osobám 
pokuta až do výšky 3 000,- Sk. 

MÚ ONV 
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Cqráijllle "pľúca" 
(Výzva obyvateľom MČ ONV) 

Upozorňuje!Tle všetkých oby
vateľov MC Devínska Nová 
Ves, najmä majiteľov záhrad 
na lstrijskej ul., že topoľová 
výsadba, ktorá čiastočne le
muje rybník na lstrijskej ul. 
a končí vetrolamom pod záh
radami na lstrijskej ul. a Na 
kaštieli, ako aj skupina to-

poľ ov 
kom, 
zvlášť hodnotná zeleň, na 
ktorú sa vzťahujú prísne kri
téria ochrany. 

Poškodzovanie tejto zelene 
sa zakazuje. 

Za poškodzovanie zelene sa 
považuje najmä: 
- nepovolený výrub 

Clt•zci.luzlui nd.le::zlsk.c 
Súčasťou katastrálneho územia MČ 
Devínska Nová Ves, tesne na konci 
Ulice na Slovinci, je pieskový odkryv 
(pozostatok lomu), známy pod náz
vom Sandberg. Za chránené nále
zisko bol vyhlásený v roku 1964. Lo
kalita je svetoznámym náleziskom 
treťohorných skamenelín morských 
organizmov (300 druhov). Vody mo
ra omývali toto miesto pred 16 - 14 
miliónmi rokov. V tomto dlhom ča
sovom úseku bol Sandberg strieda
vo morským dnom, plážou a úte
som. Do stien pobrežia sa zavŕtavali 
lastúmiky, zostali po nich jamky v 
priemere 1 cm. 

Okrem týchto živočíchov v mori 
hlbokom asi 60 m žili tiež ulitníky, 
ježovky, machovky, žraloky, kostna
té ryby, tulene, ba aj veľryby. V hor
ninách sa nachádzajú aj zvyšky rôz
nych suchozemských stavovcov 
(blízkych dnešným nosorožcom, an
tilopám, psovitým šelmám, zvyšky 
antropoidných opíc, i obrovských 
chobotnatcov), ktoré sem splavili 
rieky. V CHN Sandberg sa nachá
dzajú aj pestré stepné porasty so 
vz.ácnymi rastlinnými druhmi, ako 
napr. intenzívne žltý hlaváčik jamy, 
fialovo - černastý poniklec černastý 
a p. veľkokvetý, fialový a žltý kosa
tec nízky, pôvabný ružový (podobný 
bodliaku) sinokvet mäkký, atď. Na 
suchých trávnatých porastoch mô
žeme často zazrieť chránenú jašteri
cu zelenú, niekedy sa mihne aj náš 

- narušenie koreňovej sú 
vy stromov a ich nadze 
častí 

- svojvoľné poškodzovanie 
ničenie stromov, krov a 
tatnej zelene 
- lámanie a neodborné 
van ie vetiev stromov a krov 
- jazdiť a parkovať vozidla 
na plochách zelene 
- znečisťovať plochy zelene. 

Podľa VZN č. 8/1993 o 

rostlivosti o verejnú zeleň 
území hlav. mesta SR Brat 
la vy, fyzická osoba, ktorá 
rejnú zeleň poškodzuje, 
byť potrestaná peňa 
trestom. 

MČ ONV vyzvala Západoslo
venské štátne lesy, aby za
bezpečili odbornú údržbu to
poľovej výsadby. 

~a:lw@ilD®IT~ 
(Pieskovec) 
najväčší had užovka 
Hniezdne diery v pieskovom 
si vyhrabáva nádherne 
včelárik zlatý, ktorý k nám pri 
máji a brehuľa obyčajná, 
lastovičke. Stretneme tu aj 
ného motýľa vidlochvosta feniklové
ho a jaseňa chochlačkového. Cel
kove žije na Devínskej Kobyle 
še 600 druhov motýľov. 

v auguste tohto roku si nrilnnrn<>l~ie-·4111 
me 30. výročie vyhlásenia "h'"""'e-0ll! 
ného náleziska Sandberg. Táto 
herná lokalita, ktorú navštevujú 
risti, vedci a študenti z celého 
je však silne zdevastovaná na.-!i<><~iD~·AI 
linovanosfou najmä obyvateľov 
ONV. Je potrebné, aby sme sa 
mysleli nad tým, ako sa chováme 
ako si chránime túto perlu 
vy. 

neine 
Dňa 11.4.1994 na v 
starostu MČ DNV 
doslovenské elekt 
Bratislava odstránili d 
ročnú "ozdobu" ŠPR Sa 
berg - betónový stlp. 
Potešilo nás toto pro 
vybavenie. 

á . vraj prežívajú rece
s.tavbo~chodná zóna na Ei
SIU· . však rastie doslova 
sneroveJ · Stavbári teda ve-

red očami. . 
P. chyba, že sa nestavia 
d1a, .. d 
(byty) je kdesi m e. 

Keď prejdete Devínsku, p.ri
. a 1·edno veľké parkovls-

pomln d. 
čo nevidieť, nebu u ko. . 

1
• 

miesta na parkova.nle a u 1ce 
budú doslova posmte par~u
júcimi autami. Bude sa tym 
niekto zaoberať, al~bo_ s.a 

oliehať na ekonom1cku Sl-
sp · k h · · t áciu (stále v1ac rac UJU-
c~ch}, ktorá preriedi počet 
majiteľov osobných automo

bilov? 

Dobre, že je po zime. Zatep
lenie na bytovke Novoves
ká 1 o, ktoré len nedávno do
končili, už úspešne opadáva 
(omietka). Stavbári sa zrejme 
budú musieť vrátiť na miesto 
činu, pretože vizitku, ktorú 
zanechali, nesvedčí o kvali
te (práce, či materiálu). 

Pat 

Na Devínskej Kobyle už vidno 
rozkvitnuté fialky, hlaváčik 

jarný a všakovakých kvietkov. 
Najkrajšie sú, pravda, v príro
de. Stretli sme aj turistov s 
lístkami cesnaku medvedie
ho. Isto pripravujú šalát z tej
to, na vitamín C prebohatej 
rastliny. A na Devínskej Ko
byle je ho veru prehojne. 

ag 

Ako velké jazero 

Rieka Morava sa v súčasnosti 
nepodobá na rieku, ale na 
veľké jazero. Po pravej strane 
turistického chodníka, ktorý 
zároveň tvorí i hrádzu pred 
vysokou vodou, je naplavené 
množstvo dreva, ktoré sem 
naplavila vysoká voda. Zapla
vená je v súčasnosti celá 
strana lesa i lúk, ktoré ležia 
medzi hrádzou - chodníkom a 
korytom rieky. Keď voda 
opadne, kmene i konáre stro
mov zostanú na lúke. Nechce 
s? mi veriť, že niekde v De
vmskej sa nekúri ešte dre
vom. Drevo môže poslúžiť 
ako p ľ 
'.. a IVo, než aby tu bez 
UZitku zhnilo. 

~a niektorých miestach však 
.,redsa 1 hrádzu en .voda prerazila 
stra ~ rozliala sa na ľavú 

~u luk alúvia rieky Mora-
u vytvára menšie či väč-

šie jazierka, ktoré sa postup
ne zlievajú dohromady. (Voda 
stúpa.) Na ľavej strane chod
níka, trochu vyššie, proti prú
du, sedia rybári. Pod hladi
nou na oboch stranách hrá
dze je život. Na hladine me
dzi kríkmi zaplavenými rieč

nou vodou križujú od kríka ku 
kríku divé kačky, lysky, 
chochlačky i labute. Na jaze
re predchádzajúcej lúky sa 
brodí po kolená vo vode bo
cian. Dlhým zobákom rytmik
ky ďobe pod vodou a zbiera 
potravu pre seba i pre sami
cu, ktorá sedí na neďalekom 
starom, nepoužívanom, betó
novom, vysokom, telegrafnom 
st pe v hniezde. Zaplavená 
lúka mu zrejme poskytuje ši
rokú paletu pokrmov hodných 
jeho zobáka. Preto tu i hnie
zdi. 

Na konci ulice Na mýte ... 

Na konci ulice Na mýte nie je 
dopravná značka Zákaz vjaz
du všetkých motorových vozi
diel, ktorá by zabraňovala 

vstupu motoristov do chráne
nej krajinnej oblasti pri rieke 
Morave. Akási značka tu síce 
je, tá je však prehnutá vo 
dvoje, celá hrdzavá a na 
značku Zákaz vjazdu všet
kých motorových vozidiel sa 
veru vôbec nepodobá. 

Kríky orgovánov 

Kríky orgovánov v našom 
okolí (hoci ešte ani poriadne 
nerozkvitli) sa v niektorých 
miestach našej MČ nepodo
bajú kríkom orgovánov, ale 
skôr akýmsi podivným útva
rom s okmásanými konármi, 
pukmi kvetov i lístia. ludia 
ich kmášu ešte v nerozkvitnu
tom stave, aby si nimi "ok
rášlili" svoje príbytky. Okrem 
orgovánu na niektorých mies
tach našej MČ stíha podobný 
osud i zlatý dážď ... 

- rp -

Vami doporučovanú knižoč

ku (v čísle 7) Obluda na ko
ľajniciach sme si kúpili v De
vexe. Je skutočne výborne 
napísaná. Škoda, že je tam 
niekoľko pravopisných chýb z 
tlačiarne. Prečo ju neponúk
nete do škôl? 

pm 
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pôsob života 
Napriek krátkemu pobytu 
v obmedzenej oblasti 
trúfam si charakterizovať 
niektoré odpozorované 

rozdiely voči nášmu spôsobu žitia, 
doložené množstvom rozhovorov s 
ľudmi rôzneho postavenia, avšak 
bez nároku na absolutizáciu. 

Americké veľkomestá sa v súčas
nosti naďalej vyľudňujú a do opus
tených bytov sa sťahujú černosi. 
Do centra veľkomesta chodia ľudia 
väčšinou len do zamestnania, v 
dôsledku čoho sa tieto po 16.00 
hod. vyľudňujú a pobyt v nich vo 
večerných hodinách je veľmi ne
bezpečný kvôli jej ovládnutiu dek
lasovanými živlami. Väčšina ľudí 

xibilnými technológiami. Malovýro
ba sa sťahuje do predmestských 
štvrtí. Rozšírená je sféra malopod
nikateľov, ktorí majú 2 až 10 za
mestnancov s ročným obratom de 
jedného milióna dolárov. Veľa ľudí 
podniká individuálne a k ich vyba
veniu patrí telefón, fax a počítač. 
Zaujímavé je, že i odfaxovaný do
kument je postačujúcim dokladom 
pre prípadné súdne konanie, čc 
značne urýchľuje obchodný život a 
zjednodušuje administratívu. 

Veľmi bohatá je reštauračná sieť. 
Prevažujú najmä zariadenia maléhc 
a stredného typu, postavené čas
tokrát v tesnej blízkosti cestných 
komunikácií alebo priamo pri križo· 
vatkách. Výber jedál je veľmi roz-

~natky ~·· Am-erik:YCviJ 
M. Jurčák 

Miestopisné. údaje pobytu. 

býva v individuálnych rodinných 
domčekoch na predmestf veľko· 
miest často vzdialených, čo však 
vďaka vysokému stupňu individUál
nej motorizácie nikto nepociťuje 
ako problém. Američania vôbec 
prežívajú časť svojho života na ko
lesách, vo svojích automobiloch. 
Premiestňujú sa v nich do zames
tnania, škôl, obchodov, často v 
nich raňajkujú, bežne počas jazdy 
zariaďujú telefónom vybavovanie 
rôznych záležitosti. Pricestné rých
loreštaurácie McDonald predávajú 
hamburgery z jednej strany cez 
okienko priamo do automobilu. Au
tomobilmi vyvážajú rodičia deti do 
škôl, ak to nevychádza, je k dispo
zícii školský autobus, ktorý vyzbie
ra deti priamo po uliciach spred 
domov. 

Pevnou súčasťou takmer všetkých 
rozhovorov Američanov je slovíč
ko "business', ktoré zaznieva pri 
stretnutiach na rôznych úrovniach, 
či už priateľských, rodinných, ofi
ciálnych, v obchodoch i na návšte
vách. Kvôli dobrému biznisu ľudia 
opúšťajú zamestnanie, sťahujú sa 
častokrát na veľké vzdialenosti ale
bo za ním dennodenne daleko ces
tujú. Od biznisu závisí, či upadajú 
celé štvrte, alebo sa daná oblasť 
rozvíja. Cleveland momentálne trpí 
recesiou oceliarskeho priemyslu a 
náväzných výrob v dôsledku štruk
turálnych zmien v obalovej techni
ke, kde sú momentálne kovy na
hrádzané plastickými a papierový
mi hmotami. Veľké podniky upada
jú a sú nahrádzané menšími s fle-

. 
lf] 

Parkovanie 

O porušovaní VZN č. 4 a 5 by 
sme mohli písať stále. Za ob
dobie ostatných dvoch týždňov 
riešili hliadky MsP 49 prípadov, 
32 postúpili MÚ, 14 riešili po
hovorom, v troch prípadoch 
udelili blokovú pokutu. 

Nové objekty 

Nové podnikateľské objekty sa 
zároveň stávajú terčom zlode
jov. Trafika na ul. M. Marečka 

manitý s množstvom zeleniny. Ob
sluha je perfektná a veľmi rýchla. 
Rozšlrené sú samoobslužné reštau
rácie s jednotnou cenou za jedlo 5 
až 8 dolárov bez ohľadu na množ
stvo a sortiment, ktoré sa skonzu
muje. Okrem McDonaldov je veľa 
súkromných reštaurácií, v ktorých 
sa častokrát stretávajú ľudia rovna· 
kého národnostného pôvodu alebo 
sociálnej kategórie. Videli sme aj 
veľmi zaujímavo zrekonštruované 
fabričky prerobené na stravovacie 
a .občerstvovacia strediská. Ameri
čania veľmi veľa jedia a primerane 
tomu aj vyzerajú. Postavy nám zná
me z obrázkových časopisov vážia
ce viac ako 200 kg sme stretávali 
úplne bežne. často išlo aj o veľmi 
mladých ľudí. 

Spoločenské stretnutia sa uskutoč
ňujú najmä na báze národnostných 
alebo náboženských komunít, ktoré 
sa snažia udržiavať pôvodné tradí
cie a kultúru. Rodiny žijú pomerne 
samostatným životom a s príbuzný
mi sa veľakrát vidia len pri mimo
riadnych životných príležitostiach 
ako sú napr. svadby, promócie a 
pohreby. V rodinách je veľká sta
rostlivosť venovaná deťom do 15. 
roku, ktorá často prechádza až do 
zhýčkanosti. Naopak, po dosiahnutí 
18. roku života nastupuje absolút
na samostatnosť a rodičia už málo
kedy zasahujú do rozhodnutí svo
jich detí. Tento ostrý prechod v do
rasteneckom veku je veľmi náročný 
a pre celý další život jednotlivca 
prakticky rozhodujúci. 

ešte ani "nezapustila korene" a 
už ju navštívil zlodej. Rozbil 
okienko a zobral, čo dočiahol. 
Po zlodejovi pátrajú. 

Ked' úraduje 
alkohol 

V piatok 8.4.1994 sa pohyboval 
na ul. M. Marečka (pri trhovis
ku na terase) značne podnapitý 
muž so zranením na hlave. 
Hliadka MsP privolala rýchlu 
zdravotnú pomoc. 

O deň neskôr riešila hliadka ru
šenie nočného kľudu pri futba
lovom štadióne. 

MsP ONV 



v kostole: 

Branislav ZÁMEČNÍK 

a Daniela SLÁDEKOVÁ 

Miroslav HAVEL 
a Dana PIVONKOVÁ 

Miroslava 
Marián 

Dominika 
Patrik 

Petra 

!/@ 

Hermína 
Hermína 

Valéria 

Odišli z našich radov: 
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Gréta KlASOVÁ 

@
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEViNSKA NOVÁ VES 

l T 
" cen-trum pre vo(ný čas. ls-trijská Z-6 

EN 

22.4.1994 SlÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 16.00 
hod. výročie ZUŠ 

24.4.1994 DISKOTÉKA 11.00 hod. pre mládež 

25.4.1994 VÝŽIVA A PREVENCIA OCHORENÍ 
18.00 hod. Klub podpory zdravia 

1.5.1994 ŠKRIATOK PIATOK 16.30 hod. 
Detské divadelné predstavenie 

tel: 775 190 

!Ja majstzoostod.ch so eta 

Veoinskei 0\-\ARL;0' 

Charlie dance group, Rock 
and Rollový klub, obsadil na 
Majstrovstvách sveta v Rock 
and Rolle juniorov na rok 1994 
vo francúzskom Lyone v kate
górii formácií 

9. MIESTO. 

V kategórii párov obsadil pár 

~jubil.eu 
V;~Ík ~ existencia Z U !:i 
(Zakl. umeleckej školy v 

Devinskej Novej Vsi 
Dokončenie 

Najväčšou potešiteľnou sku
točnosťou je, keď zisťujeme, 

že naši absolventi pracujú v 
rôznych umeleckých inštitú
ciách, napr. v Opere Národ
ného divadla, v Slovenskej fil
harmónii, v Sľuku, v Lúčnici 

atď. Taktiež v televízii, v roz
hlase a v školstve. 

V súčasnosti vediem cirkevný 
spevácky zbor v Devínskej 
Novej Vsi a pozývam speváč
ky a spevákov, ktorých som v 
prvých rokoch učila, vštepo
vala im lásku k umeniu, aby si 
v tomto jubilejnom roku zas
pomínali, ako pred 25-timi 
rokmi s radosťou prichádzali, 
radi vystupovali na koncer
toch, rôznych súťažiach a že 
stáli pri zrode školy. Viď ob-

4 

Dulanský - Adamová, ktorý sa 
nominoval z tretieho miesta na 
Slovensku 

26. MIESTO, 

keď porazil aj druhý slovenský 
pár o šesť miest. 

Podrobnú správu zo súťaže aj 
z celého pobytu prinesieme v 
budúcom čísle. 

raz. 

Laco Ruppeldt 
vedúci klubu 

Uplynulo 25 rokov. Rokov 
plodných a úspešných na
priek rôznym ťažkostiam a 
zmenám. 

Mne však prináleží pod"akovať 
sa všetkým a hlavne tým, 
ktorí sa po mojom odchode 
tejto zodpovednej práce ujali 
s takým úspechom, že sa 
škola svojim rozsahom a ob
sahom museli rozdeliť na dve 
samostatné vetvy a že kaž
dým rokom vychádzajú noví a 
noví absolventi, z ktorých ne
jeden bude pracovať v kultúr
no-pedagogickej a umeleckej 
oblasti. 

Do ďalších rokov prajem no
vému vedeniu, učiteľom a ro
dičom vera zdravia, síl, aby 
vždy zvíťazil dobrý zámer -
nadšenie a láska- k umeniu. 

Júlia Zúbková 

zakladajúca riaditeľka ZUŠ 

Jľé.za&-udnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

22.4.- Slavomír, 23.4.

Vojtech, 24.4. -Juraj, 25.4. 
Marek, 26.4. -Jaroslava, 
27.4. -Jaroslav, 28.4. -

Jarmila, 29.4. lea, 30.4. -
Anastázia, 1.5. Sviatok 

práce, 2.5. - Žigmund, 3.5. _ 
Galina, 4.5. - Florián, 5.5. -

Lesana, Lesia, 6.5. -
Hermína 

lfttaltože/áme 

celovečerné 
predstavenia: 

štvrtok, sobota, 
nedeľa o '19.45 hod. 

23.-24.4. - .JURSKÝ 
PARK USA - MP -

č.d.- 20,- 22,-
ved eckofantasti ck ý 

príbeh 

28.4. - HOMO IFABER 
NEM - MP - s.t. - 20,-

22,-
o leteckej katastrofe 

30.4.-1.5. - SUPER 
MARIO BROS USA -
MP - s.t. - 20,- 22,

sci-fi 

5.5. - Biely muz1 
nevedia skákať USA 

Mládežnícke 
predstavenia: 

sobota, nedela o 
17.15 hod. 

23.-24.4. - JURSKÝ 
PARK USA - č.d.- 20,-

30.4. -1.5. - SUPER 
MARIO BROS USA -

s.t. - 20,- 22,-

Detské predstavenia: 
nedela o 15.15 hod. 

24.4. - POKLAD 
INKOV Bulh. 

Poznámky: č.d. - český 
dabing, s.t. - slovenské 

titulky 

tel.: 775 104 
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* tienisté miesto - kompost nevysychá 
* blízko domu, aby to pre gazdinu nebolo ďaleko 
* s možnosťou závlahy 
* spojenie s podložím 
* plocha podl'a velkosti 
záhrady od 2 m2 

1. 
l 111 

ll 

vošli 
3. Ko 

pot 
4. Aj 
5. Ch 
6. Zre 

fi' 

l 

9 m 

l l 

~ ............. "'zážitok na vlastnej koži 
zem a lacné hnojivo 
dym zo spaľovania 

- menej odpadu, 
samozásobenie 

- šetrí skládky 
jedov zo spaľovania 
bez chemického priemyslu 

v zásade všetko, 
v narastie. 

a 

' l 

~ 
y_.,_ '\, 
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zeminy. 

Ak kompost 
vrchnej vrstve ) 
premlešať a znovu 

urýchl'uje 

pre menšie množstvá 
a zo záhrady. 

idú ihneď na kompostovú 
a sa trochou zeme. 

horšia kvalita kompostu 
kvôli nedostatočnej teplote a nerovno

mernej stavbe .. · 

- šírka i ,5-2 rn 
- výška 1 - 1 ,5 m 
- dÍžka ľubovo · 

Detský folklórny súbor 
"' arčie '' 

QD behlo už veľa času od náš
ho posledného p_ríspevku. Ale 

zabudli sme an1 teraz na na
~i~h spoluob~anov, ktorých. _by 

e chceli mformovať o cm
~~sti DFS "Grbarčieta" a -~~ro-
eň ich aj pozvať na bl1z1ace 

~a podujatia. 

Od januára 1994 sa činnosť v 
detskom súbore veľmi rozbeh
la počet členov sa zo 60 zvý
šiÍ na ao d~tí vo vek~ ?d 5 d? 
16 rokov. Co nás naJVIac teš1, 
je práve záujem chlapcov o ta
nec a spev. Preto vedúca DFS 
"Grbarčieta" N. Krajčírová roz
členila deti na: 

prípravku (deti od 5 do 8 ro
kov), 

mladšiu tanečno - spevácku 
zložku (deti od 8 do 11 rokov) 

19. kolo: 
MUŽI A 
MATADOR- D. N. VES- 3:1 
MUŽI B 
D.N.VES- BAZ B - 2:3 
STARŠÍ DORAST 
D.N.VES- RAPID - 0:2 
MLADŠÍ DORAST 
EKONÓM D.N.VES 0:4 
STARŠÍ ŽIACI 
D. N. VES- ŠKP 0:3 
MLADŠÍ ŽIACI A 
D. N. VES- ŠKP 0:1 
MLADŠÍ ŽIACI B 
D.N. VES- ŠKP 0:1 

PRÍPRAVKA 
D. N. VES - DEVÍN 0:0 
20. kolo 
MUŽI A 
D.N.VES- ŠKP jun. - 3:2 
MUŽI B 
EKONÓM- D.N.VES- 0:3 
STARŠÍ DORAST 
SPOJE D.N.VES - 1:2 
MLADŠÍ DORAST 
D.N.VES- RAČA- 0:0 

STARší ŽIACI 
POLYGflAF- D. N. VES 2:0 
MLADŠI ŽIACI A 
POLYGfiAF- D. N. VES 2:0 
MLADšl ŽIACI B 
PO.LYGRAF- D.N. VES 11:1 
PRIPRAVKA 
POLYGRAF - ONV 5:0 

STOLNÝ TENIS 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 
22. kolo· rc DNÍ/ "A"- SPOJE ·e·- 10:6 

KPP "A"- ne ONV "B" - 10:5 

L TRIEDA 
§2. kolo 
INKST "F"- ne DNV "D"- 10:0 

TEGRA- ne ONV ·e·- 3:10 

ms 

~A.t'STROVSTVÁ BRATISLAVY V 
A L.i~'L.ČIODRU'L.STIEV STARŠÍCH ŽIAKOV 

K V STOLNOM TENISE. 

~as~~žD~V hrali mladší žiaci a žiačky. 
Martink 1 Zlakov družstvo v zostave -
na 4 a l., Kalman M., Brna B. skončilo 
zostávmleste. v. súťaži žiačok družstvo v 
Skonči~ - Frohlichová L., Z1gová 1. 

0 na 4. mieste. 
G.F. 

mládežnícku zložku (od 13 do 
16 rokov). 

Rozdelenie nám veľmi pomohlo 
pri nacvičovaní nových progra
mov a dosiahli sme, že prog
ram je variabilný, je z čoho vy
berať a na scéne sa deti strie
dajú. 

Ako to stíhame? Veľmi dobre. 
Vďaka pomoci odchovancov H. 
Vlašičovej, A. Pokornej a š. 
Vavroviča, ktorí sú ešte stále 
riadnymi členmi súboru, to ide 
fantasticky. O čom svedčia aj 
výsledky DFS "Grbarčieta". 

28. marca sme sa zúčastnili 
programu v !stracentre, organi
zovaného ZS l. Bukovčana 1 
pri príležitosti príchodu 130-
tich chorvátskych detí z Rovin
je. Nielenže sme im pripravili 

Na turnaji bratislavských žiakov v 
Rapid šachu, ktorý sa hrá 
zrýchleným tempom, _;;a 
zúčastnilo 5 žiakov z SK 
STRELEC ONV, ktorí sa umiestnili 
nasledovne: 

11. Lukáš ŠIMON 4 body 
13. Karol HORVÁTH 
25. Miroslav JURČÁK 
28. Stanislav JURČÁK 
34. Metod GLATZ 

4 body 
2,5 boda 
2,5 boda 
O bodov 

:fa pekné výsledky obdržal 
SIMON IV. výkonostnú triedu a 
HORVÁTH 111. výkonostnú triedu. 
Skla[ll!lním bol výkon Stana 
JURCAKA. 

mj. 

l' •. 
€~ .~~ 

Finálová skupina o 1. až 4. miesto 

MUŽI: 
Ekonóm - Albatros 69: 52 
Albatros - štart 57: 91 
Pezinok - Albatros 78: 61 
Albatros - Ek onom 64: 82 

Posledný zápas 12.4.o 19.00 na ZŠ l. 
Bukovčana 

CHLAPCI: 
Inter - Albatros 39: 8 
Albatros - štart 15: 23 
Holíčska 'A' - Albatros 46: 7 
Albatros - Holíčska 'B' 16:35 
Pezinok - Albatros 40: 22 
Albatros - Holíčska 'C' 46: 21 
Strečnianska - Albatros 30: 29 
Albatros - STU 20: 30 

Turnaj 3. a 4. kola na ZŠ l. Bukovčana 
16.4.od 8.00 - 14.00 

DIEVČATÁ 
Albatros - Riazanská 30: 38 
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pestrý program a zabavili sa 
spolu na diskotéke, ale z roz
slzených očí chorvátskych uči
teľov sme dostali pozvanie na 
týždenný pobyt do Rovinje od 
12.- 19. júna 1994. Na základe 
vystúpenia bola spravená aj 
nahrávka, odvysielaná v Slo
venskom rozhlase. 

Apríl je v DFS "Grbarčieta" 
prípravným mesiacom. Nacvi
čujeme premiérový program, v 
ktorom vystúpia všetky zložky 

Loko 'B' - Albatros 15:23 
Albatros - Loko 'A' 30: 28 
Šamorín - Albatros 57 : 7 
Riazanská - Albatros 45:27 
Albatros - Loko • B • 30 : 9 
Lo ko 'A' - Albatros 62:17 
Albatros - Šamorín 9: 36 
Albatros - Riazanská 26: 21 

T. CHATERNUCH 

Volejbal učiteľov 
Dňa 8.4.1994 zorganizovala Zš 
ul. l. Bukovčana č. 1 v 
Bratislave Dev. Novej Vsi v 
spolupráci so ZŠ ul. l. 
Bukovčana č. 3 turnaj vo 
volejbale učiteľských družstiev. 

MUŽI - l. divízia 
22. kolo: 

detského súboru. 

Vďaka rodičom a sponzorom 
sme obohatili našu krojáreň o 
ďalšie nové kroje a s elánom 
sa chystáme na blížiace sa po
dujatia. 

Aké to budú? 

To sa dozviete v ďalších čís
lach Devexu. 

nk 

Zúčastnili sa pedagogickí 
pracovn1c1 zo Zohoru, z 
Policajnej akadémie Rača, z 
Devína, z Devínskej Novej Vsi a 
zo SOU- BAZ. 

Výsledky: 
1. miesto Devínska Nová Ves 
2. miesto Policajná akadémia 
3. miesto Devín 
4. miesto SOU - BAZ 
5. miesto Zohor 
Najbližšie stretnutie sa 
uskutoční na volejbalových 
ihriskách pod otvoreným 
nebom v polovici júna 1994. 

Ladislav Jaško 
riaditeľ ZŠ 

YMCA- ŠK DEV. NOVÁ VES "A" - ŠK SIBÍRSKA "B" 5:0k (hostia 
sa nedostavili) 
Konečná tabul'ka l. 
1, RUNIC TRNÁVKA 
2. ŠK SIBÍRSKA 'B ' 
3. ŠK CENTRUM 
4. ŠK FARGO 
5. TJ WEP LG DOPRASTAV 'B' 
6 . SPORTCLUB 
7. ŠK PROF IS VRAKUŇA 
8. YMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES 
9. TH ŠPORTBYT SBD ll 'B' 
10. HC UNIMEX 
11. ŠK H.O.K. NIVY 
12.1. HC ZIEGEFELD 

divízie mužov: 
22 19 2 1 197:63 40 b. 
22 15 2 5 149:75 32 b. 
22 14 3 5 207:112 31 b. 
22 12 4 6 137:116 28 b. 
22 11 3 8 139:129 25 b. 
22 11 1 10 122:101 23 b. 
22 9 4 9 131:120 22 b. 
22 9 2 11 120:167 20 b. 
22 7 2 13 106:131 16 b. 
22 6 1 15 95:169 13 b. 
22 4 3 15 86:145 11 b. 
družstvo vylúčené pre 3 kontumácie! 

V kanadskom bodovaní z družstva YMCA- ŠK DEV. NOVÁ VES "A" sa 
umiestnili: 
hráč Róbert STRNÁD na 9. mieste s 27 gólmi v hodnotení strelcov 
- brankár Milan MATÚŠEK na 3. mieste v hodnotení brankárov 

DORAST - 9. kolo: 
TEAM SHARKS- YMCA- ŠK DEV. NOVÁ VES 4:5 (0:3, 1:1, 3:1) 
Góly ONV: 2 - Chandoga 1., Runák, 1 - Lunzer 

ŽIACI - 1. kolo: 
MJM -YMCA- ŠK DEV. NOVÁ VES 17:3 (5:1, 7:1, 5:1) 
Góly ONV: 2 - Stefani, 1 - Toller 

2. kolo: 
YMCA - ŠK DEV. NOVÁ VES - CO BRA 5:1 O (1 :2, 0:4, 4:4) 
Góly ONV: 2 - Nedoba, Čapka, 1 - Stefani 

Oto PROKOP 



eeďtťeeem 4-'aťtf gógov pre jednotlivé odbory a 
získať vlastné priestory, to nao
zaj nebolo jednoduché. "Pride
lili nám dve staré budovy v 
DNV a v Lamači. Pomocou do
dávateľských firiem sme ich 
zrekonštruovali. Nadšenie uči
teľov z vlastných priestorov sa 

25. výročie založenia Ľ.udovej školy umenia v ONV 
ákladná umelecká škola 
na Dolinského ul. v Bra
tislave pripomenie širo
kej verejnosti 25. výročie 

založenia ludovej školy umenia 
v Devínskej Novej Vsi slávnos
tným podujatím, ktoré uskutoč
ní dňa 22. apríla o 17-tej 
hodine v lsirra centre v 
DNV. Predstavia sa na ňom 
žiaci a pedagógovia hudobné
ho, literárno - dramatického, 
tanečného a výtvarného odbo
ru. 

lŠU v DNV začala písať svoju 
existenciu od 1. februá· 
ra 1969. Dovtedy boli detašo
vaným pracoviskom lŠU Stupa
va. V dvoch provizórnych trie
dach ZDŠ v DNV vyučovali traja 
učitelia stoštyroch žiakov v hre 
na klavíri, akordeóne a speve. 
Po začlenení DNV do štvrtého 
bratislavského obvodu rozšírila 
škola svoju činnosť na oblasť 
Dúbravky a neskôr aj na deta
šované pracovisko v okrajovej 
oblasti Devín. Počet učiteľov sa 
zvýšil na štyridsaťsedem a žia
kov na 1 229. Škola sa pod ve
dením riaditel'l{y pani Júlie 
Zl(ífl:r,~l'::'vej stala rozsahom aj 
náplňou najväčšou L.ŠU v Bra
tislave. Pani Júlia Zúbková, 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 • Kúpa 
02 · Predaj 
03 · Voľné miesta (ponúka, hladá) 
04 · Služby 
05 · Byty 
06 · Nehnutelnosli (kúpa, predaj) 
07 • Rozličné 

[ 01- KÚPA 

• Kúpim staršiu chladničku zn. 
CALEX. Tel.: 777 923 

02- PREDAJ 

• Predám lacno hlboký hnedý 
pletený kočík, modrú priesvitnú 
vaničku. Tel.: 779 538 

• Predám mladé jahňatá alebo 
vymením za mladú kozičku. 

Tel.: 775 128 

• Predám veľmi zachovalé 
tehotenské šaty, šatovú sukňu, 
švajčiarsku odsávačku mlieka 
pŕs pre dojčiace matky a 
exotickú palmu - pandanus. 

Tel.: 779 341 

• Predám detskú postieľku aj s 
matracom za 200,- Sk. 

Tel.: 779 987 

e Ponúl<am zeleninové 
priesady, ťahavé muškáty, 
begónie, šalvie, petúnie, 
biohumus a rašelinu. M. 
ŠUBÍN, Na Grbe 30 

ktorá sa po šestnásťročnom pô
sobení v operete Novej scény v 
Bratislave rozhodla založiť túto 
školu a stala sa jej prvou riadi-

teľkou, si na jej začiatky spomí
na: "Za pomoci rodičov našich 
žiakov a vtedajšieho inšpektora 
ObNV Bratislava - vidiek J. Ja. 
vora sme prekonali všetky ťaž
kosti a bolo ich nemálo". Zado
vážiť potrebné hudobné nástro
je, odbornú literatúru, dostatoč
ný počet kvalifikovaných peda-

prejavilo aj v zakladaní súbo
rov. Ja som popri svojej riadia
cej činnosti viedla spevácky 
zbor, kolegovia akordeónový, 
dychový súbor a súbor zobco
vých fláut. Zúčastňovali sme sa 
vš~tkých súťaží vyhlásených 
MS, o čom svedčí aj množstvo 
diplomov, ktoré nám udelili." 

Hľadáme obrábača . kovov pre prácu · na 
-·-~ 

horizontálnej vyvŕtavačke~ Presskam, Vápenka . 4, .

1 

DNV. Tel.: 769 604 

PRE" KAM ,s.r.o., Vápenka 4, 841 97 l 
Bratislava prijíma s nástupom ihneď mzdovú 
účtovníčku. Zmluvný plat. Požadované vzdelanie 
USO minimálne 6 rokov praxe v odbore; Hlásiť sa 
môžu osobne u Ing. Makaru, fin. - ek. riaditeľa 
alebo telefonicky na tel. č. 07/769 340. Tiež 
prijmeme dve upratovačky. 

• Predám 1 O ks pivových 
prepraviek, 1 O ks minerálkových 
prepraviek, 190 pivových fliaš a 
80 minerálkových fliaš. 
Kontakt 775 275 

• Chcete stanovať? Príďte si 
pozrieť a vybrať z katalógu 
kempingové ponuky do DEVEXu 

( 03 - VOLNÉ MIESTA 

Prijmem brigádničku do 
novinového stánku v DNV. 
Možnosť trvalého zamestnania. 
Informácie v trafike na ul. M. 
Marečku 

04- SLUŽBY 

• Tepovanie kobercov a 
sedačiek, vŕtanie do panelu. 

Tel.: 777 079 

6 

• Šijem. Tel.: 775 715 

" Prekladám z nemčiny + 
prepisujem na počítači. 
Tel.: 214 797 dopoludnia 

• Súkromne vyučujem spev. 
tel.:776 690 

• Potlač na reklamné predmety 
- zapaľovače, perá, popolníky, 
PE-tašky a iné zabezpečí 
DEV EX. 

Tel./fax: 775 275 

• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.: 239 527, 220 005 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadenií, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

• TV SERVIS BALÁŽ - Oprava 
Televízorov 
Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 

V školskom roku 1985/86 mala 
škola sedemdesiat pedagógov 
a 1 866 žiakov. V nasledujúcom 
šk. roku 1986/87 sa rozde. 
lila na dve samostatné lŠU _ 
dnes ZUŠ Karloveská 32 a ZUš 
Dolinského 1. 

ZUŠ Dolinského má v súčas
nosti štyridsaťsedem pedagó
gov a 1 142 žiakov, medzi kto
rými sú žiaci od predškolského 
veku až po dospelých a tiež zo 
sociálne slabších vrstiev, zdra
votne postihnuté deti a neza
mestnaná mládež. Škola sa ak
tívne zapája do kultúrno - ume
leckého života v Dúbravke a v 
Devínskej Novej Vsi. Pravidelne 
mesačne pripravuje a uvádza 
svoje vystúpenia v Dome kultú
ry Dúbravka, od marca t.r. aj v 
!stra - centre v DNV. Mimoriad
ne úspešné boli vystúpenia sú
boru Flautino dolce, Cirkevné
ho zboru, speváckeho zboru 
Campanella, vokálno - taneč
no - populárnej skupiny Neón. 
V Medzinárodnom roku ro
diny pripravuje ZUŠ kon
certy malých detí a súroden
cov, výchovné koncerty zaují
mavého sedemčlenného vokál
no - inštrumentálneho telesa -
Súrodenci Jendruchovci a roz
právkové hry bábkohereckého 
divadla Cililing pre materské 
školy a prvé ročníky ZŠ. 

PhDr Dana Jakubcová 
(pokračovanie v budúcom čí s le) 

05 BYTY 

• Vymením 3-izbový družstevný 
byt v DNV za 2-izbový v DNV. 
Tel.: 775 0704D Vymením št. 2-
izb. byt s balkónom a tel. na 
Dolných honoch za podobný 
alebo menší 3-izb. v DNV. 

Tel.: 779 652 

4D Kúpim 2-3 izbový 
družstevný byt v DNV. 

Tel.: 777 722 

[ 06 - NEHNUTEĽNOSTI] 

4D Kúpim dom. aj starší. 
Tel.: 441 063 

4D Predám 8.3 á záhrada s 
podpivničenou chatkou. Cena 
dohodou. Zn.: Pod srdcom 

4D Kúpim byt alebo dom v 
Bratislave. Tel.: 841 623 

07 ROZLIČNÉ J 
4D Pranajmem časť záhrady v 
DNV. Tel.: 777 442 

Obchodníci 

Využite ponuku PE výrobkov - tašiek, sáčkov, vriec do 

§ffi@tf'lýeR íl 6Ôf31:lÔ6VýeR k6§6V. 13F€! V€lľk66ÔÔ€!Fílt€!ľ6V Vý= 
hodné ceny. Tašky PE - nosnosť 7 kg od 0,98 (bez 
DPH), tašky s potlačou firmy od 1,50 (bez DPH), vrecia do 
odpadových košov 550 x 1170 - 3,20 (bez DPH), vrecia 
do smetných košov 400 x 600 - 0,80 (bez DPH), sáčky 
na balenie 200 x 290 - 0,35 (bez DPH), mikroténové sáč
kY 200 x 300 - 50 ks - 7,92 (bez DPH). 

Objednajte v DEVEXe, tel/fax: 775 275 ______________ _/ 

nrma MAR KT HOFF 

DOM NÁBYTKU ZOHOR 
ponúka 

široký sortiment nábytku všetkého jllruhu 
v priestoroch obchodného domu RUZINOV 

príc:ne si vylbraf 

pondelok - piatok: 10.00 
- 18.00 hod. 

sobota: 8.00 
- 13.00 hod. 

na futbalovom štadióne 

né pivo TATRAN, PLZEŇ 

- ryby, cigánsku, zemiakove placky 

Pondelok: - piatok: 14.00 
- 22.00 hod. 

sobota a nedeľa: 9. oo - 22. oo hod. 

, , 
EKONOMICKY PRENAJOM 
A PREDAJ AUIOMOBILOV 

Leasing alebo prenaJom znamená v našich 
podmienkach modernú, ale už zavedenú formu 
financovania. Je zároveň navyše účinnou obranou proti 
inflácii a devalvácii. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od 
roku 1991. Autá dodávame podfa osobného výberu 
zákazníka. Na vybrané automobily Vám poskytneme 
výhodný úver na 3 roky, u autobusov a kamiónov na 4 
roky. 

LEASINGOVÝ KOEFICIENT sa pohybuje od 1,06 do 
1,18, a to podfa akontácie, ktorú je možné zvolif od 40 
'Yo do 90 'Yo. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a.s. Bratislava 

\ ~~- :,eter Krug, 841 07 Bratislava. Kalištná 9 - tel./ 
~75275 

STAMMUSS ;.>R aP· 
4D sfahovacie a manipulačné práce 
4D dodávka a montáž nábytku 
4D zariaďovanie kancelárií 
e vzorkový • predaj kobercov 
• ich .dodávka a pokladanie 
4D obšívanie kobercov, Výroba prednožiek 
4D dodávka a pokladanie PVC podláh 
• biologické čistenie -interiérov, koberqov a elektrpniky 

K . cenník: 1 znak 0.65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk. 1 strana 
P c_enam treba pripočítať 25 % DPH. 
z"'Piatky: 1 str. + 100 %, 2 - 5 str. + 50%. 
p~~v:: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 'Yo. 1/2 roč. uverejnenie - 20 'Yo, celoročné uverejnenie - 30 'Yo. 
ln:zeu a_ detských vecí - bezplatne. 

rtna kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora <nad poštou). Po - pia: 8.00 
- 10.00

; 14.30 
- 18.30

, So: 8.00 
- 11.00 

7 
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KORENIE ŽIVOTA 

- Mala som dned takú dobrú 
náladu, že ani neviem prečo, dala 
som darebákovi dvesto korún. 

- Ale čo na to tvoj muž? 

- Pobozkal ma na líce a schoval 
peniaze do vačku 

Cigánka uteká po ulici s 
· deckom pod pazuchou. 

- Anča kam utekáš? 

-Na ples. 

- A to s deckom? 

Áno ved' je to hlavná cena do 
tomboly. 

• 
Na ankete medzi ženatými mužmi 

Osemdesiatsedem percent 
opytovaných na otázku, čo robili 
predtým, než sa oženili, 
odpovedalo nasledovne: 

- Čo som chcel. 

• 
Pán Kovačský priviedol 

manželku k lekárovi. Ten ju 
vyšetril, srdečne si sňou 
pohovoril, pohladil ju po 
tvári a usmial sa na ňu. 
Potom povedal manželovi: 

- Toto chýba Vašej žene. 

- A kedy ju mám zase 
priviest', pán doktor. 

• 
- Zuzka, kde si dala čaj, nemôžem 

ho nájsť. 

- Je v komore, v kakaovej krabici, 
na ktorej je nálepka sar. 

Objednávací lístok 

"Nikto nie je doma 
prorokom. 

Mária Slámová 

(Dokončenie) " 
Vrámci sviatočnej svätej 

omše sme mali i my 
krásny zážitok z ich prek

rásnych omšových piesní i žal
mov, spievaných v ich poves
tnej melodickosti. 

Berlínski Chorváti si vypočuli i 
naše, doteraz v Devínskej No
vej Vsi spievané vianočné 
piesne "Ka da je divica mila ... " 
a "Ča more to bití. .. ", za ktoré 
sme počas svätej omše zožali 
nezvyčajný potlesk. 

Po skončení bohoslužieb sme 
sa s vďakou rozlúčili s rodina
mi - našimi novými priateľmi, 
ktoré nás na cestu nabalili 
jedlom a pribalili i maličké po
zornosti. 

IJR~ 
Vodorovne: N Druhá časf 
tajničky. B/ Námornícky 
poddôstojník - topením vyduria 
- črevo po nemecky. - Cl 
Srdcová predsieň (mn. č.) -

2 3 4 5 6 7 

A 

Každá pesnička má svoj ko
niec, a tak i náš zájazd spel 
ku koncu dlhotrvajúcim lúče
ním s obojstranným ďakova
ním, prianím zdravia, úspe
chov i dobrej cesty. My sme 
im zaželali oduševnenie a spl
nenie vzácnych túžob, aby sa 
ich vlasti dobre darilo. 

Cesta z Berlína, spočiatku po
merne jednotvárnou krajinou, 
plynula celkom dobre. S pri
búdajúcim prítmím sme prešli 
cez nemecko - českú hranicu, 
kde sme sa mohli presvedčiť 
o oprávnenosti niektorých 
opatrení mesta Dabi, kde pri 
hlavnej trase postávali v hoj
nom počte "kňažky lásky" , 
strážené hlúčkami "pasákov" 

trápiš - stretne po česky. - Dl 
Požívam potravu poľský 
ľudový tanec - ŠPZ Prahy. - E/ 
Otrhaná - pás ku kimonu -
nahlas. - F/ Osem rímskymi 
číslami - časf Francúzska v 
Porýnii - patriaci Maovi. - G/ 
Indický spisovateľ - mesto v 

8 9 10 11 12 13 14 15 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firmal: --------------------------
Adresa: _______ .:__ ______________ _ PSČ _______ _ 

Dátum: --~---------------------------------

Na konci roka vylosujeme troch predpatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné predplatné 16 Kčs podpis !pečiatka) predplatitela 

Výtvarný design a sadzbu zabezpečilo DTP štúdio firmy ROWACO spol. s r.o. 

prevažne pri hoteloch . Táto 
"podívaná" humorne spestrila 
našu cestu. 

Krásne zážitky umocnilo i na 
tento kalendárny čas priaznivé 
počasie konštatujúc s rados
ťou, že sa chvalabohu nes
plnila katastrofická predpoved 
výčinov počasia. 

Zabudnúc na nespočítateľné 
hodiny prípravy na tento zá
jazd i po pomerne krátkych 
nociach, ani zvlášť nepocifu
júc únavu , sme sa i s pesnič
kami šťastlivo vrátili domov v 
pondelok nad ránom, plné 
prekrásnych i dojímavých zá
žitkov v presvedčení, že Rosí
ca nesplní len biblické "Nikto 
nie je doma prorokom", ale že 
so zanietením a láskou bude 
zadávať radosť svojim pria
znivcom i doma. 

USA (Oklahoma) - potrebný. -
H/ Pôdny typ - dievčenské 
meno zafarbujem. 1/ 
Ukazovacie zámeno - poliali sa 
vriacou vodou podporná 
konštrukcia viniča. - J/ Súčasf 
jazdeckého výstroja - nevojak -
poschodia po česky. - K/ 
Černoch po rusky - odvrátiť po 
latinsky - mesto v Rakúsku. -
L/ Koniec tajničky. -

Zvisle: 1 l Tretia časf tajničky . -
2/ Otec po nemecky - postava 
z Dietlovho seriálu - čuv. - 3/ 
Pôvab - cesta po taliansky -
bývalý názov Trstína. - 4/ 
Mravouka - praobyvater Peru -
mesto v SRN. 5/ 
Formovateľný termínový 
burzový obchod. - 6/ Ozdobný 
článok v antickom staviteľstve 

bočná loď v antických 
bazilikách -. čajka. - 7/ české 
chlapčenské meno časti 
skeletu - značka vaty. - BI 
Útlak - zelený drahokam. - 9/ 
Patriaci opovi anglická 
liehovina - slovanský strom. -
1 O/ Citoslovce poblúznenia -
ŠPZ Hradca Králové - mužské 
meno. - 11 l Hynulo - naš et ri. -
12/ Odhadom rieka v 
Rakúsku - rieka vo švajčiarsku. 
- 13/ Údaje po česky - hodina 
po chorvátsky bulharský 
spisovateľ. - 14/ Patriaci Írke -
ukazovacie zámeno - drví po 
česky. - 15/ Začiatok tajničky . -

Pomôcky: B/ Maat - darm. - H/ 
Ranker. - K/ Recípio - Retz. 

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

2o.- 21. týždeň 6.5.1994 Ročník: IV. , číslo: 9. Cena: 2,50 Sk 

~ ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
či eaeelia 

Ak nič iné, tak kalendár 
občas ponúkne priestor 
na zamyslenie. Nech by 
sme boli akýkoľvek, kaž
dý sa narodil, aj tí na
jväčší lapaji sa niekedy 
zaľúbili. V oboch prípa
doch stopy zostávajú, 
príležitosť na zamyslenie 
tiež. 

Máj, všeobecne zvaný -
mesiac lásky - hneď v 
úvode ponúka Deň ma
tiek. Ako svieca je mat
ka. Kým iným dáva, sa
ma sa stráca. Toto pri
rovnanie kohosi múdre
ho, nás zaväzuje. Kytica 
kvetov, raz do roka, má 
iba potvrdiť našu celo
ročnú pokoru matke. 
Ona nám dala život. A 
nech by osud akokoľvek 
vyzvŕtal ju i nás, vždy 
zostane matkou. Vďaka 

sa neprikazuje. Kto dáva 
i očakávať môže. 

. Zaľúbenci tvrdia že 
máj ... je najkrajší. Nech 
majú pravdu. Ba, želaj
me si, aby každý mesiac 
májom bol. časom roz
dávania lásky, pozor
nosti, nehy. Nech ani 
traja "zmrznutí" neschla
dia vztahy medzi ľuďmi, 
nech kvitnú ako tie kve
ty v máji. 

To Všetko v dnešnom 
Príhovore Vám želá 

Váš vydávatel' 

Ku dňu matiek 

SYN HOVORÍ M~TKE 
Ján Smrek 

Nesvitni, ráno, v dnešný deň. 
Ja nechcem jas, čo deň mi núka. 

Lebo ja mám svoj dlhý sen. 
V ňom matky mojej tvár i ruka. 

Tá ruka teraz drží ma . 
Vraví mi : Syn môj, nezaspávaj! 

Som tvoja diaľka, rozvlň ma. 
Som tvoje more, po mne plávaj. 

Som tvoje oko, cez mňa hľaď, 
a cez mňa zaplač, ak si smutný. 
Ak budeš mdlý, sa ku mne vráť 
a ostaň vo mne, v svojej studni. 

(úryvok) 

podnil&atelo1fl 

a 

Kongres, Okresná rada, 
Klub - sú zložky Strany pod
nikateľov a živnostníkov SR, 
ktorá vznikla v minulom ro
ku. 

Zo stanov SPŽ SR vyberá
me programové ciele: 
1. Vytvorit silný malý a 
stredný stav 
2 . Minimalizovať zásahy štá
tu do súkromného podnika
nia 
3. Postavenie súkromných 
podnikateľov presadiť v spo
ločnosti ako základných 
tvorcov ekonomického sys
tému. 
4. Presadiť efektívne využitie 
daňových prostriedkov na 
vytvorenie stabilnej štruktúry 
sociálnych projektov. 
5. Na základe vyššie uvede
ných bodov vytvorit štát za-

Ži1flnooln/ko1fl 

ložený na rešpektovaní indi
viduálnej existencie človeka 
a jeho osobných práv a slo
bôd, nedotknuteľnosti jeho 
majetku a rovnosti pred zá
konom. 

V snahe hájiť záujmy pod
nikateľov a živnostníkov sa 
v nedeľu 1 .5.1994 stretla 
skupina podnikateľov a živ
nostníkov z Devínskej Novej 
Vsi a založili Klub ako sú
časf Strany podnikateľov a 
živnostníkov SR. Za 
predsedu klubu zvolili 
Milana Jecka a sekretára 
Ing. Petra Ebringera, 
Radi privítajú ďalších záu
jemcov - podnikateľov, ktorí 
pôsobia na území Devínskej 
Novej Vsi. 
Kontakt: M. Jeck tel: 776 
624, Ing. P. Ebringer tel:776 
571 

·~(il~(il~(il®~(il~(il~(il~ 

Uzávierka dnešného ~ 
"'' čísla bola 28. 4. 1994.1 i Uzávierka ~ i nasledujúceho čísla i 
:.= bude12.5 . 1944, :.= i číslo vyjde v piatok l 
~ 20. 5. 1994.s ~ 
~ ~ 
§l(il®J!l)(il·(il·(il~(il®J!l)(il~(~~ťil~ 

Anketa 
Tentokrát hned na začiatku 

treba povedaf, že troch pris
pievaterov do ankety vyžrebuje
me o vecné ceny od 50 do 200 
Sk. 

Ide nám skutočne o to, aby 
sme robili noviny pre Vás: 
- čo vás v Devínskom Expresse 
zaujíma, predovšetkým 
- čo tam chýba 
- čo je podla Vás zbytočné 

Navštívili 
V apríli absolvovala delegácia 

Gymnázia Vladimíra Vazova zo 
Zadaru v Chorvátsku exkurzno
poznávací výlet na Západné Slo
vensko. Traja profesori a 49 žia
kov, hostia Novom Meste spoz
návali krásy i pamätihodnosti 
nášho regiónu. Na svojej . ceste 
sa gymnazisti zo Zadaru zastavili 
aj v Devínskej Novej Vsi. Po pri
jatí na radnici si prehliadli našu 
mestskú časf a historické cen
trum Bratislavy. 

pk 



Vybrali sme z Uznesení_Mies
tneho zastupiteľstva MC ONV 
zo dňa 28. apríla 1994 

Mi_estne zastupiteľstvo 
MC DNV konštatuje, že 
Ing. Tibor Šrámka bol zvolený 
za člena komisie pre ochranu 
životného prostredia, že p. 
Jolana Banyaszová bola zvo
lená za členku ekonomickej 
komisie 

schvaluje dodatok č. 1 Zá
sad hospodárenia s majet
kom MČ a majetkom zvere
ným MČ do správy: "Zásady 
poskytovania prenájmu neby
tových priestqrov a pozemkov 
na území MC ONV pre rok 
1994 

schvaluje výšku obstaráva
teľskej odmeny mandatára fi 
C-term s.r.o. za správu byto
vého a energetického hospo
dárstva pre obdobie od 
1.5.1994 do 30.4.1995 v su
me 2.609 tis. Sk vrátane DPH 

schvaluje úpravu rozpočtu 
správy bytového a energetik
kého hospodárstva MC ONV 
pre rok 1994 v celkovej výške 
výnosov 57.494 tis. Sk, v cel
kovej výške nákladov 57.445 
tis. Sk a hospodársky výsle
dok + 49 tis. Sk 
enie 
schvaluje úpravu predbež
ného rozpočtu MČ ONV pre 
rok 1994 zaradením rozpoč
tového oddielu Účelové dotá
cie zo štátneho rozpočtu vo 
výške 2 mil. SK 

s~hvaluje záverečný účet 
MC ONV za rok 1993 v cel ko
vej výške vlastných príj
mov 28.001.296,24 Sk, v cel
kovej výške vlastných výdav
kov 23.293.324,85 Sk a pre
bytku hospodárenia vo výš-

ke 4.722.437,99 Sk 

schvaluje zmenu účtu byto
vého hospodárstva č. úč
tu 2000055.019 na účet na 
výstavbu základnej školy a 
prevod sumy 1.345 tis. Sk z 
hospodárskeho výsledku by
tového a energetického hos
podárstva na tento účet 

schvalbje prevod hospodár
skeho výsledku za r. 1993 vo 
výške 158._513,90 Sk do fondu 
rezerv MC ONV a prevod 
zvyšnej časti hospodárskeho 
výsledku vo výške 54.319,24 
Sk do fondu rezerv Denovy 

schvaluje Všeobecné záväz
né nariadenie č. 4/1994 MZ 
MČ ONV o určení podielu by
tov na zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľov 

nesúhlasí s podnetom rodi
čov na zmenu uznesenia MZ 
MČ ONV č. 45/3/94 a ukladá 
prednostovi MÚ oboznámiť 
rodičov s dôvodmi zrušenia 
Detských jaslí 
berie na vedomie žiadosť ob
čanov ul. J. Jonáša 
odporúča starostovi MČ 
zohľadniť pripomienky MZ pri 
udelení súhlasu k zriadeniu 
prevádzky v predmetnom ob-
jekte • 
odporúča starostovi MC na
vrhnúť obyvateľom z ul. J. Jo
náša ich zastúpenie v komi
siách MZ 
Ide o predajňu potravín. S 
potravinami občania súhlasia, 
nesúhlasia s predajom alko
holu. 
berie na vedomie Informá
ciu o výsledkoch ankety na 
odpredaj komunálnych bytov 
v MČ ONV 
ukladá predsedovi komisie 
pre bytovú politiku predložiť 
nasledujúcemu MZ návrh kúp
nej zmluvy na predaj bytov a 
návrh ceny bytov v rozdiel
nych typoch bytových domov 
ukladá architektovi MČ pred
ložiť informáciu o vysporiada
ní pozemkov komisii pre byto-

vú politiku 
vyhlasuje ukončenie verej
nej súťaže vyhlásenej UMZ 
21/3/94 ako neúspešnej 
schvaľuje priamy odpredaj 
nehnuteľnosti p.č. 1397/22 
(Kapustáreň lstrijská 68) 
berie na vedomie znenie 
schváleného Dodatku č. 6 
štatútu hl.m.SR Bratislavy v 
znení zo dňa 24. mar
ca 1994 (uznesenie č. 615a) 
nesýhlasí s novým znením čl. 
49 Statútu hl.m.SR Bratislavy 
zo dňa 24. marca 1994 z dô
vodu jeho prijatia v rozpore s 
čl. 15 štatútu a jeho rozpor 
so záujmami a potrebami 
obyvateľov mestskej časti a 
samosprávy mestskej časti 
pri plnení je zákonných po
vinností 
konštatuje, že schválením 
čl. 49 štatútu sa porušilo 
rovnaké postavenie mes
tských častí v hl.m.SR a pok
račuje v porušovaní rovnosti 
v právach obyvateľov mes
tskej časti Devínska Nová 
Ves v rámci samosprávy 
hl.m.SR Bratisalvy _ 
odporúča starostovi MC 
1) podať mestskému prokurá
torovi podnet na preskúmanie 
zákonnosti schválenej novely 
štatútu hl.m.SR Bratislavy 
2) podať podnet predsedovi 
NR SR a Výboru NR SR pre 
štátnu správu a samosprávu 
na vykonanie poslaneckého 
prieskumu výkonu samosprá
vy v hl.m.SR Bratislave pri
mátorom mesta a mestským 
zastupiteľstvom pre opakova
né porušovanie štatútu 
hl.m.SR a porušovanie rov
nosti v právach obyvateľov 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves v rámci samosprávy 
hl.m.SR Bratislavy 
3) zverejniť v masmédiách ot
vorený list primátorovi 
hl.m.SR Bratislavy k porušo
vaniu samosprávnej fiemokra
cie vo vzťahu k MC ONV s 
výzvou na odstúpenie 
Ide o deľbu príjmov medzi hl. 
mestom a mestskými časťami 
(ONV prichádza celkovo o 
cca 9 mil. Sk z podielovej da-

Pokra čov an ie vj s tav by Televízneho káblového rozvodu v Miestnej časti 
Devnska Nová Ves. 

Na základe zmluvy medzi 
Miestnou časťou Devínska 
Nová Ves a firmou SATRO 
zo dňa 26.4.1994 pokraču
je výstavba televízneho 
káblového rozvodu (ďalej 
TKR) v individuálnej byto
vej výstavbe (ďalej IBV) na 
uliciach Na Grbe a Na Vy
hliadke. Termín ukončenia 
výstavby je 31.7.1994. Pra
covníci firmy SATRO, ako 
si určite obyvatelia z tých
to ulíc všimli, začali s vý
kopovými prácami v pred
stihu, s cieľom čo najskôr 
zaviesť prípojky do jednot
livých objektov. Tieto dva 
ďalšie úseky z celkovej 

výstavby TKR v tejto lokali
te činia 700.000 Sk. Počet 

vyššie uvedených prípojok 
bol zistený prieskumom 
záujmu MČ ONV v ro
ku 1993 a aktualizovaný bol 
začiatkom tohto roku pri 
projekčných prácach firmou 
SATRO. Do trasy TKR boli 
zapracované aj rožné domy 
z Novoveskej č, 13, 17, 19 
a zo Spádovej č. 1. Jed
notlivé vetvy TKR budú na
pojené zo stávajúceho roz
vodu z Novoveskej ulice, 
Materskej školy Na Grbe č. 
35 a ZŠ Bukovčana 1. 
Programová skladba je na
sledovná: 6 terestrálnych 
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(pozemných) TV staníc, 
vnútorný informačný kanál, 
18 satelitných TV staníc a 
rozhlasové pásmo VKV (v 
norme CCIR). Okrem tohto 
využitia je možné využiť 
TKR v budúcnosti aj na 
ochranu majetku a prenos 
rôznych informácií. MČ 
DNV prispieva na jednu 
prípojku na základe uzne
senia MČ ONV 95/4/94 
čiastkou 1.900 Sk. Celkový 
náklad na jednu prípojku 
činí 7.865 Sk. To znamená, 
že jednotliví účastníci pri 
projektovanom počte 89 
účastníkov prispejú po od
počítaní príspevku MČ DNV 
do fondu KTR MČ ONV za 

ne štátneho rozpočtu). 
schvaluje odpredaj nehnu
teľnosti na p.č. 1367 
schvaluje účasť MČ ONV v 
združení pre prípravu a reali
záciu bytových a nebytových 
priestorov formou zriadenia 
strešných nadstavieb a zák
ladné podmienky a náležitost; 
zmluvy o vzniku združenia 
schvaluje výkup pozemkov: 
p.č. 3670, 3673, 3674, 3737 
v lokalite Vápenice v celkovej 
výmere 6474 m 
schvaluje zaradenie inves
tičnej akcie "Prestavba OJ na 
ls!rijskej ul. č. 22 pr~ potreby 
ZS" do rozpočtu MC ONV a 
jej hradenie presunom pros
trLedkov z účtu na výstavbu 
zs 
schvaluje súťažné podmien
ky ponukového konania na 
odpredaj objektu lstrij
ská 56-58 
volí v zmysle § 28 ods. 1 zá
kona SNR č. 80/1992 Zb. v 
znení zákona NR SR č. 
12/1993 Z.z. za prísediacich 
Obvodného súdu Bratislava 
IV. občanov: 
p. Beátu Jamborovú 
p. Ladislava Ujbányaiho 
schvaluje poskytnutie úče
lovej dotácie z fondu mláde
že, vzdelávania a športu ŠK
YMCA vo výške 1 O tis. Sk na 
dovybavenie novovzniknutého 
žiackeho družstva 
prijíma abdikáciu p. Dzurillu 
na funkciu veliteľa VDPZ 
volí p. Alojza Moravca za 
predsedu škodovej komi~ie 
odporúča starostovi MC po
dať podnet mestskému pro
kurátorovi k platnosti uznese
nia MstZ k doprave (19, 1, O) 
vyslovuje poďakovanie všet
kým p~dagpgickým pracovní
kom ZS MC ONV, fi 3G, de
ťom a občanom, ktorí prispeli 
k úspešnému priebehu "Dňa 
zeme" 
schvaluje uvoľnenie prís
pevku na oslavu MDD deťom 
ZŠ MČ ONV vo výške 10,- Sk/ 
žiaka, účel a spôsob čerpania 
rozhodne MR MČ ONV. 

vm 

jednu prípojku 5.965 Sk. 
Tieto sumy sa môže zmeniť 
nepriamo úmerne v závis
losti na počte účastníkov. 
Z tohto dôvodu by som 
chcel upozorniť obyvateľov 

z predmetnej lokality na 
skutočnosť, že príspevok 
MČ ONV 1.900 Sk na jed
nu prípojku je možno priz
nať len do ukončenia výs
tavby tejto časti TKR. To 
znamená, že prípadný záu
jemca po skončení výstav
by bude musieť rátať so 
zvýšením príspevku za za
vedenie prípojky TKR mini
málne o 1.900 Sk. Na túto 
časť TKR sa vzťahuje i 8 
mesačná záruka tak isto 
ako na predošlé časti. 

Alojz Moravec, v.r. 
zástupca starostu MČ oNV 

kontajnery na pa-

sídliskách (a možno i po 
celej oNV). sa ~ súčasnosti. 

b'avujú spectálne kontaJnery 
~al papier. Sú opatr~né špeciál
nou petlicou a s? zam_kom, aby 

hahromadeny papter nedal 
~~brať nepovolan~mi oso~am]. 
Nápad je to d_?bry, ekolo91cky. 
Zdá sa však, ze celá akc1a me 
je dostatočne pr

1 
emysEI~ná. Ne: 

dávno som v!de na ts_neroveJ 
ulici pri smettakoch. muza, kto
rý si otvorom medzt poklopom 
a vlastným smetiakom "pecho
val" svoj vlastný, pretučný 
mech takto nakradnutým pa
pierom ... 

Jedna zo smeroviek na rohu 
ulíc M. Marečka a Eisnerov~j 
ulice (ktoré sú upevnené na stl-

pe verejného osvetlenia v rohu 
križovatky) nie je správne ozna
čená. Namiesto názvu ulice M. 
Marečka je tu na žltej smerov
ke napísaný názov ulice M. 
Marčeka. Takto skomolený ná
zov môže predsa len zmiasť a 
dezorientovať množstvo ľudí. 

Po 
Voda Pri rieke Morave v 
súčasno~ti klesli záplavy rieky 
s~r~d niekoľkých týždňov na 
m.mrmum. Voda sa nachádza v 
sučasnosti na jednej i druhej 
strane od hrádze - chodníka 
ktorý sa tiahne popri rieke Mo: 
rave. Na_ jednej strane sa pod 
~tr?mam1 nachádzajú jednotlivé 
jazt~rka, ktoré teraz už nie sú 
spoJené so samotnou riekou. 
Jazte_rka medzi kríkmi a stro
mam, slúžia za útočište vodné
mu vtáctvu. 

rp 

sa všetci zbláznili? 
~om si vypočul sku

mlád mladych komunikatívnych 
encov. Zdravých ako repa, 

?o. s energiou. 
PofaJčievali, viditeľne 

l . Bolo popoludnie, 
s ntečko hrialo ... 

či né? 
aš v pá

to počkat? Ty ke-

tak nékedy. Ale neva 
so~á ~~óžme to zatáhnut.' 

om nerozumel, ani 

ma to nezaujímalo. Obtrelo sa 
to iba tak o uši. 

O niekoľko dní som stretol zná
meho, ktorý už rozhorčene tvr
dil, že v ich baráku (32 bytov) 
je dvanásť "nezamestnaných". 
Všetko ľudia v produktívnom 
veku a všetci berú podporu. Is
tá partia sa venuje vykrádač
kám, ďalšia šmelí, jednotlivci 
"brigádujú " načierno, kde sa 
dá, veď oni vedia. 

A my, ostatní, ani čo by sme 
sa naozaj zbláznili, robíme na 
podpory. tudia spamätajme sa. 

pat 

Ešte ku psom 
Chýba vzájomná tolerancia, reš
pektovanie. Rozpory však oby
čajne vyvolávajú majitelia psov. 

Najskôr výberom plemena nev
hodného do paneláku a potom 
rešpektovania spolunažívania. 
Pri prechádzkach sídliskom ma
jú byť štvornohý priatelia zá
sadne na vodítku. Sú pod kon
trolou a nemôžu spôsobiť toľko 
nepríjemností. Ak potrebujú 
väčší výbeh, treba im ho pos
kytnúť v primeranej oblasti (v 
Devínskej Novej Vsi okolie rieky 
Moravy, popri železničnej tra
ti. .. ) Je neseriózne voči spo
luobčanom nechať psa behať 
po sídlisku, kde je vera ľudí a 
detí, štekavého psa pustiť v so
botu, nedeľu o 6,30 hod, pobu
diť deti i tých, čo si potrebujú 
po dlhom týždni oddýchnuť. 

jd 

čo proti zlodejom 
V ostatnom čase sa rozmáha 

vykrádanie pivníc v panelákoch. 
Pivnicu dôchodcov, čo si hor

ko-fažko pripravili niekoľko za
váranín, vykradli už druhý krát, 
mnohým deťom hračky, bicyk
le ... 

Keď už nedokážem zabezpečiť 
zamykanie (zlodeji s obľubou 
poškodzujú zámky, aby sa vlas
tne nedali zamknúť) treba na 
zlodejov vymyslieť pasce. Obe
tovať čas, prichytiť a poznačiť 
zlodeja, nemôže byť neriešiteľ
ným problémom. 

tv 
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otely, v ktorých 
sme bývali, pripo
mínali svojim vy-

bavením dobrý európsky 
štandard. Zaujímavý bol ho
telový krytý bazén s teplou 
vodou a prúdovými masáž
nymi teplými vstrekmi, ktorý 
krátkym tunelíkom prechá
dzal do vonkajšieho otvore
ného bazénu používaného v 
letných mesiacoch. Vel'mi 
dobre mi poslúžilo zrkadiel
ko nad umývadlom v kúpel'-

túrneho podujatia nebola 
zahrnutá. Samostatnou kapi
tolou sú americké knižnice, 
na všetkých úrovniach vždy 
každému prístupné s vyso
kým stupňom technického 
vybavenia. Systému knižníc, 
či už miestnych, mestských, 
školských alebo univerzit
ných je venovaná vel'ká po
zornosť. 

Na trinástich programoch 
televízie prevládali štyri té
my: reklama, filmy s množ-

/Poznatky z i Ameriky (VI)/ 
M.· Jttrčák 

Spôsob života 

ni na pantografovom. záve-.. stvom :mFt$y6h,~6asŔ~tbalo
se, ktoré z jednej strany • vé súťaže a v rámci politiky 
zväčšovalo, a tým u pozor~ •· sa všetko točilo okolo prezi
ňovalo pri holení i na jed:-. denta Clintona. Ostatné 
notlivé vynechané ch pký .. ~ žánre na televíznej obrazov
Nezvyklý je i spôsob spia- · ke takmer nebolo vidieť. 
chovania, záchodových mís, Pravdou je, že sme nemali 
ktoré sú naplnené pred ·možnosť pozerať programy 
použitím čistou vodou. Po na objednávku a televízne 
použití odchádza odpad ví- stanice blokované finančný-
rivým spôsobom a vzápätí mi. poplatkami. Pre nášho 
sa misa znovu naplní. Pre diváka by. bqla sotva prija-
nás nezvyklý spôsob sa mi tel'ná skladpa .. programov 
zdal čistejší a hygienickejší. bez akýchkol'vek väzieb a 

Civilizovanej Amerike chýba 
historické zázemie tradície 
a kultúry. Američania súc si 
toho vedomí sa preto dosť 
často chvália rôznymi kul
túrnymi telesami a aktivita
mi, ktoré sa snažia podpo
rovať i navštevovať. Uznáva
jú však, že v tejto oblasti 
zaostávajú za Európou, na
jmä čo sa týka miestnej kul
túry ako i rozmanitosti špič
kovej. Mesto Cleveland je 
známe najlepším orches
trom v USA. Bohužial', v na
šom programe návšteva kul-

Zdroje 
Porušovanie VZN č. 4 a 5 (týka 
sa motorových vozidiel - parko
vanie, zákaz vjazdu ... ) prekvitá. 
Za ostatné dva týždne zazna
menali 48 priestupkov. Blokové 
pokuty (13 prípadov) a ozná
menia na Miestny úrad, končia
ce okrem pohovoru pokutou, 
sú vlastne zdroje príjmov mes
tskej časti. Ak však chceme 
chrániť občanov a životné 
prostredie, pokuty to nevyrie
šia. 

Prístup 
Ani deväť prípadov priestupkov 

kontinuity častokrát v na
jlepších okamihoch nahra
dzované reklamami. Naši 
hostitelia nám však tvrdili, 
že to nie je až tak dôležité, 
pretože priemerný Američan 
po celodennom zhode sa 
dostáva k televízii až po 
21.00 hod., kde zvyčajne 
unavený v kresle zaspáva. 

Na potvrdenie niektorých 
zvláštností spôsobu života 
Američanov nám chýbal 
dostatok časového priestoru 
a najmä pobyt v rodinách. 

v chránenej krajinnej oblasti 
Sandberg a alúvia rieky Moravy 
nesvedčí o správnom prístupe 
občanov k našej prírode. 

Vlámačky 

Byty, chaty, autá - sú najčas
tejšími objektami vlamačov. V 
stredu 20. 4. vlámanie do bytu, 
25. 4. vlámanie do chaty, 24.4. 
dve vykradnuté vozidlá. To nie 
je bilancia. Skôr varovanie. 
Treba zvýšiť pozornosť, všímať 
si pohyb v okolí domov, na 
schodištiach a ihneď hlásiť po
dozrivé pohyby. A predovšet
kým zamykať vchodové dvere. 
Vlámania do pivníc a následné 
krádeže všetkého čo príde zlo
dejom pod ruky sú na dennom 
programe zlodejov. 

MsP 



v kostole 

Peter KISS 
a Dana HAJDÁKOVÁ 

Vladislav OBLOŽINSKÝ 
a Iveta KRAJČÍROVÁ 

[=~ i\j~§l7u5i7antT~=J 
70 rokov 

Rudolf RUŽOVIČ 
80 rokov 

Anna KOVARÍKOVÁ 
85 rokov 

Angela GAZDOVÁ 
92 rokov 

Hermína MARTANOVIČOVÁ 
d.taliajdáme 

[
. -Vkl·~.b~dôchodco-;--J 
~-Q~I~yila narodenlf:ly_ __ 

85 rokov 
Angela GAZDOVÁ 

d.taliajdáme 

l Odišli z našich radov l 
[ ( Jozef ZIELINSKI ll 

.; turn u 
IDtuin 

Členovia a priaznivci 
Matice Slovenskej v De
vínskej Novej Vsi si v ne
deľu 24.4.1994 dôstojne 
pripomenuli život a poci
ty Ľ..udovíta Štúra a jeho 
priateľov pri pamätnej vy
chádzke na starobylý De
vín. 

Spomienkové stretnutie 
začalo v kultúrnej záhra
de lstracentra. Účastníci 
stretnutia ocenili umelek-

dostal starosta Miestnej časti 
Devínska Nová Ves list tohto 
znenia. 

Vážený pán starosta, 

obdržal som Váš list s uznese
ním Miestnej rady č. 
92/3/1994, v ktorom ma žiada
te o neodkladné riešenie vznik
nutej situácie po vydaní Roz
hodnutia Školskej správy Bra
tislava IV. o pozastavení pre
vádzky zariadení školského 
stravovania. 

" cen-trum pre vo(ný čas. ls-trijsk6 Z-6 

7.5. 
8.5. 

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek 
16.30 h "Rodinný portrét" - umelecká 
tvorivá dielňa 
18.00 h Spevohra plný lásky" 
16.30 h "Šípková Ruženka a sedem 
trpaslíkov" 

14.5. 

{detské divadlo) 
15.5. 15.00 h Deň rodiny s "Kinkou, 

Grbarčietami a 
16.5. 18.00 h "Obytné prostredie a zdravie" 

Klub podpory zdravia 
20.5. 
21.5. 

18.00-20.00 h Diskotéka pre mládež 
20.00 h Hodová zábava 

ký prejav (relácia a spev 
národných piesnQ žiačok 
Ľ..udovej školy umenia ve
dené učiteľkami M. Frat
ričovou a Magdolenovou. 

Význam historického 
stretnutia štúrovcov 
zhodnotili organizátori 
štúrová spoločnosť - pri 
pamätnej doske na hrade 
Devín. Dôstojný priebeh 

Chcem Vás informovať, vážený 
pán starosta, že Výbor Národ
nej rady Slovenskej republiky 
pre vzdelanie, vedu a kultúru 
na svojej 35. schôdzi 8. aprí
la 1994 v súvislosti s prerokú
vaním Programového vyhlásenia 
vlády Slovenskej republiky SR 
dal ministrovi školstva a vedy 
SR mimo iného aj požiadavku 
riešenia Vami nastoleného 
problému. Výbor dostal od pá
na ministra ubezpečenie, že 
vláda Slovenskej republiky bu
de v krátkom čase otázku fina-
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podujatia zvýraznili reci
tácie Evy Kristínovej, La
dislava Chudíka a chára
vé piesne evanjelického 
cirkevného zboru. 

Slávnostná spomienka 
pokračovala v kultúrnom 
dome v Devíne. 

šh 

ncovania školstva v roku 1994 
riešiť. 
S pozdravom 

štefan K v i e t i k v.r. 
poverený riadenfm výboru 

Národnej rady SR pre vzdelanie, 
vedu a kultúru 

Aby sme nemuseli loviť ryby 

fJe:::tahVtiJnlte 
Meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 

6.5. -Hermína, 7.5. -
Monika, 8.5, - Ingrida, 

9.5. -Roland, 10.5. -
Viktória, ll. 5. - Blažena, 
12. 5. -Pankrác, 13.5.
Servác, 14.5. -Bonifác, 

15.5. Žofia, 16.5. -
Svetozár, 17.5. -Gizela, 

18.5.- Viola, 19.5.
Gertrúda, 20.5. -Bernard. 

hla.ltc::želci.mtZ 

Celovečerné 
predstavenia: štvrtok, 

sobota, nedeľa o 19,45 
hod. 

7.-8.5. Pozri, kto to 
hovorí 3. USA - MP -

č.d.- 20,- 22,
komédia s J. Travoltom 

12.5. Noc na zemi USA 
- MN - s.t. - 18,- 20,
nočná cesta svetom s 

taxíkom 

14.-15.5. Vofný pád 
USA - MN - č.d. - 20,-

22,-
krimi s prvkami 
čierneho humoru 

19.5. Plavba USA - MP -
č.d, - 20,- 22,

triller 

Mládežnícke 
predstavenia': .sobota, 
nedeľa o 17,15 hod. 

\ 
7.-8.5. Pozri, kt~o 

hovorí USA - MP - č.d. 

- 20,- \ 

14.-15.5. Prípad Pelik<i'n 
USA - MP - s.t. - 23,-

Detské predstavenia: 
nedeľa 15,15 hod. 

8.5. Winetou l. Nem. 5,-

15.5. Winetou IL Nem. 
5,-

Poznámky: č.d. - český 
dabing, s.t. - slovenské 

titulky 

tel.: 775-11:14 

Prvé preteky absolvuje Glatz 
Racing Team 7. - 8.5.1994 v 
Námeští nad Oslavou. O výs
ledkoch budeme informovať. 

4-e16,~-tt::t 
GLATZ RACING TEAM, spo-

ločnosť m_ladý_?h nadšenc_ov 
otoristickeho _s portu,.". Devm

mkei Novej Vs1, zaloz111 v ro
~ 1992. Od roku 1987 však už 
ťskaval prvé skúsenosti v 

~portových kluboch u J. Stude-
iča J, Ludviga a na športo

~ ·ch motoristických poduja
f~ch. Ako sa budú snažiť zúžit
~ovať doterajšie skúsenosti? 
Odpoveď sme získali od mana
gera teamu Michala Glatza. 

Budúcu pretekársku úspešnosť 
staviame na ll)lado,m Martinovi 
VLACHOV!. Uspesne absolvo
vať tohtoročnú sezónu nezna
mená, podľa starších harcovní
kov maximálne raz-dva krát 
rozbif auto, ale predovšetkým 
dojazdil: maximálne množstvo 
pretekov. O predpokladanom 
umiestnení je zatiaľ skutočne 
predčasné hovoriť. Treba však 
spomenúť sponzorov: firma 
FUCHS PETROCHEMA s.r.o. 
Dubová, Nemecká nad Hro
nom, Miestny úrad v Devín
skej Novej Vsi, vďaka ktorým 
sme sa mohli pripraviť na prvú 
pretekársku sezónu. 

Na vozidle Škoda Favorit bu
deme absolvovať v triede A do 
1300 cm' preteky automobilov 
do vrchu. 

Futbal 
21. kolo 
Muži A 
Krasňany • Devnska Nová Ves 
Muži B 
Devínska Nová Ves - Dunajská Lužná • 
Starší dorast 
Devínska Nová Ves - Danubius • 
Mladší dorsat 
Malacky • Devínska Nová Ves • 
Starší žiaci 

Mladší žiaci A 

Mladší žiaci B 

Príprav ka 

22. kolo 
Muži A 
Devínska Nová Ves - Jarovce 
Muži B 
Vajnory • Devnska Nová Ves • 
Starší dorast 
Pozermé stavby • Devnska Nová Ves • 
Mladší dorast 
Devínska Nová Ves - Bernolákovo • 
Starší žiaci 

Mladší žiaci A 

~adší žiaci B 

Prípravka 

Odbor turistiky TJ DOPRAVOPROJEKT Bratislava usporiada turistické podujatie 

LOKARPATSKÁ 
TYRIDSI KA 

XIII. ročník 

Termín konania: 21. mája 1994 - sobota 

pk 

, Prezentácia a štart: 
ZAHORSKÁ 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 
Cieľ: do 18.30 h 

Trasa pochodu: 
A) DP 42 km/1060 m - Záhorská Bystrica • Pajštúnsky hrad • Košarisko - Biely Kameň • Biely kríž 

• Tri duby - Cimbal - Záhorská Bystrica 
B) TP 25 kml780 m - Záhorská Bystrica - Pajštúnsky hrad • Medené hámre - Zbojnícka studňa • 

Pekná cesta - Stánisko • Marianka - Záhorská Bystrica 
C) 10 kmi300 m - pre rodičov s de!mi • Záhorská Bystrica • Cimbal - Hrubý Drieňovec • Snežienka 

1~ Kontrola na Pajštúne (do 14. OO hod) je súčasne kontrolou výstupu • Dvanás! vrcholov v Malých Kar· 
patoch' 

Podrobnejšie údaje a plán cesty: pre prezentácii na mieste štartu 

Občerstvenie: polievka v cieli 
Ubytovanie: nezabezpečujeme 

DP • , Vekové obmedzenie: 
sa mozno zučastni! po dovŕšení 15 rokov, mladší len v sprievode rodičov alebo vedúcich lOM 

Každý účastník, ktorý prejde všetkými kontro~~~fn~~nicami, získa diplom. Deti po prejdení 10 km 
trasy čaká sladká odmena. 

Informácie: 
Ing. Vladimír PUKANČÍK, Dopravoprojekt Bratislava, Kominárska 2 

teL : 2034-285 

Pochodu sa zúčastňuje každý účastnik na vlastné nebezpečie. Účastníkom doporučujeme lekársku 
prehliadku. Pochod sa koná za každého počasia. 
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Výsledky ll. triedy: 

Faust '8' - STAREC Devh;ka Nová Ves '8' 5:3 
STAREC ONV '8' · šachová škola 0:8 
STAREC ONV '8' • Hydrostav ·c· 5,5:6,5 
Dérerova ftP '8' - STAREC ONV '8' 6:2 

Naše body získali: 
Horváth Karol 2 
Šimon Lukáš 2 
Jurčáková Nikoleta 1 
Stefani Peter 0,5 
Jurčák Stanislav 0,5 
Jurčák Miroslav 0,5 

mj 

Il. trieda - starší žiaci 

TJ Spoje 'A' • TK LOB Devínska Nová Ves 5:4 
Staňo - ]'ánD< 2:6, 6:3, 3:6 
Mitro - Cechovič 6:0, 6:1 

~inarovič - Alfôldy 6:1. 6:3 
Capkovič • Blaškovič 6:1, 6:0 

Páleníková • ŠUbertová 3:6, 6:0, 3:6 

Trpínová • Bolhová 1:6, 4:6 
Mnarovič, čapkovič - Alfôldy, Pán~ 6:2, 6:3 
Staňo, Mtro • Bl<ffikovič, Ólchovíč 6:0, 6:0 
Páleníková, Trpínová - Štilertová , llolhová o: 6, 4 : 6 

mj 

Bratislavská liga 
Dorast 11. kolo 
YMIKA - ŠIK DNY - SZTS ONV 14:2 (5: 1, 5:1, 4:0) 
Góly YMKA: 5-Chandoga 1., 3-Runák, 2-(;;ašík J., 1-Rejžek Ma., Bado, 
Jeck, 1-Lunzer 

12. kolo 
BRATISLAVSKÍ LRALOCI -YMCA-ŠK DNY odložené 

13. kolo 
'IMKA-ŠK DNY - TEAM SHARKS 5:7 (0:4, 3:2, 2:1) 
Góly ONV: 3-Chandoga 1., 1-Belágyi, Jeck 

LIACI 3. kolo: 
(;;K. BRITANIC YMCA-ŠK DNY 12:2 (6:0, 1:1, 5:1) 
Góly ONV: 1-Nedoba, Mikušík Mí. 

4. kolo: 
YMCA-ŠK DNY- (;;ALIDUCH 1:10 (0:2, 1:3, 0:5) 

Oznam: 
V dňoch 14., 15., 21. a 22. mája 1994 sa uskutoční IV. ročník 
hokejbalového turnaja 'MAMUT CUP 94' v Bratislave, ktorý organizuje 
Petržalská asociácia hokejbalových klubov v spolupráci s Bratislavskou 
hokejbalovou úniou, firmou PEKOSS a Záchranným systémom Slovakia. 
Turnaja sa zúčastní 20 hokejbalových družstiev zo Slovenska a Čiech v 
kategórii mužov. Hrací systém turnaja bude 'každý s každým' (v troch 
skupinách po 6 družstiev + 2 nasadené družstvá do štvrlfínále) a dalej 
podľa umiestnenia v skupine o celkové poradie. Stretnutia skupiny 'A' 
budú prebiehať na ~alištnej ul. v Devínskej Novej Vsi, ktorých sa zúčastní 
aj družstvo YMCA-SK DNY "A" (družstvo YMCA-SK ONV 'B' bude hrať 
v skupine 'B' na Sokolíkovej ul. v Bratislave). Srdečne pozývame všetkých 
priaznivcov hokejbalu na určíte zaujímavé, bojovné a napínavé 
~okejbalové zápasy - prídite povzbudiť aj družstvo z Devínskej Novej Vsi! 
Učastníci skupiny 'A' (Kalíštná ul.-ONV) + časový rozpis zápasov skup. 
'A': 

1.) TJ LG DOPRASTAV 
2.) HC DOMINIK PALMA 
3.) MJM OS MONI-TRAVEL PETRLALKA 
4.) DERBY SEALS BRATISLAVA 'B' 
5.) UNIMEX BRATISLAVA 
6.) YMCA-ŠK DEV.NOVÁ VES "A" 

Sobota 14. 5. 1994 
9.00 YMCA-ŠK DNY "A"- LG DOPRASTAV 

10.00 HC DOMINIK PALMA- MJM MONI TRAVEL 
11.00 SEALS DERBY "B' UNIMEX BRATISLAVA 
12.00 YMCA-ŠK DNY "A"- MJM MONI TRAVEL 
13.00 DOMINIK PALMA- SEALS DERBY 'B' 
14.00 LG DOPRASTAV UNIMEX 
15.00 MJM MON! TRAVEL- SEALS DERBY 'B' 
16.00 DOMINIK PALMA YMCA-ŠK ONV 'A' 

Nedeľa 15. 5. 1994 
9.00 LG DOPRASTAV- DOMINIK PALMA 

10.00 MJM MON! TRAVEL- UNIMEX 
11.00 SEALS DERBY 'B'- LG DOPRASTAV 
12.00 YMCA-ŠK DNY "A"- UNIMEX 
13.00 LG DOPRASTAV- MJM MON! TRAVEL 
14.00 DOMINIK PALMA- UNIMEX 
15.00 YMCA-ŠK DNY "A"- SEALS DERBY 'B' 

!Pozor - záujemcom o sponzorstvo a dary!!! 
Výsledky a všetko zaujímavé o turnaji bude publikované v tlačí v píatích 

celoslovenských periodikách. K turnaju bude vytlačený bulletin a bude 
spracovaný šot pre televíziu pre reláciu ŠPORT EXTRA. Pre účely reklamy 
sú k dispozícii aj dresy hráčov a laminátové mantinely hokejbalovéhc 
ihriska v Devínskej Novej Vsi - bližšie informácie na tel. 775-361. 

Oto PROKOP 



Detský folklómy súbor -

V minulom čísle Devexu sme 
Vás informovali o činnosti DFS 
Grbarčieta. Dnes Vás chceme 
oboznámiť s podujatiami na 
ktorých bude náš detský súbor 
účinkovať a na ktoré Vás záro
veň srdečne pozývame. 

V mesiaci Máj nás môžete vi
dieť v Devínskej Novej Vsi v ls
tracentre, kde vystúpime 7. 
mája pri príležitosti Dňa matiek 
a tiež 15. mája pri príležitosti 
Roka rodiny. Kto by mal náho
dou v dňoch od 26. do 28. má
ja cestu do Martina, môže si 
náš premiérový program pozrieť 
aj tam. 

V mesiaci Jún nás čaká festival 
súborov v Maďarsku - 4. júna 
a hneď na druhý deň nás mô
žete stretnúť na šenkvických 

RUBRIKY 
01 - Kúpa 
02 - Predaj 
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá) 
04 - Služby 
05 - Byty 
06 - Nehnuteľnosti (kúpa, predaj) 
07 - Rozličné 

( 02-PREDAJ 

Predám 10 ks 
prepraviek, 1 O 

pivových 
ks 

190 
80 

minerálkových prepraviek, 
pivových fliaš a 
minerálkových fliaš. 
Kontakt 775 275 

• Chcete stanovať? Príďte si 
pozrieť a vybrať z katalógu 
kempingové ponuky do 
DEV EX u 

• Predám detské šlapcie auto 
450,- a trojkolku 250,-. 

Tel.: 776-708 

" Predám hlboký detský 
kočík Zekiwa vo veľmi 
dobrom stave (700,- aleLo 
dohodou), detskú bielu vaničku 
(80,- Sk). 

• Pri kúpe kočíka darujem 
detské biele remence, 

chorvátskych slávnostiach. Kto 
sa bude 5. júna náhodou potu
ľovaf po nábreží Dunaja, môže 
naše krojovanky zazrieť aj na 
plavbe loďou po Dunaji, ktorú 
usporiadal DK Devín. Akcií má
me neúrekom, ale najviac sa 
tešíme na týždennú reprezentá
ciu do Rovinje-Chorvátska. Od 
12. júna do 19. júna. 
No a samozrejme Chorvátsky 
festival u nás doma v Devínskej 

Novej Vsi na ktorom nemozu 
predsa Grbarčieta chýbať. 

Myslíme si, že pre záujemcov, 
ktorí si radi pozrú program detí 
rozdávajúcich krásu chorvát
skeho folklóru je ponúk dost 
Treba si len vedieť vybrať a náj
sť si čas. Tak čo, vyberiete si? 
Vzhľadom na veľké množstvo 
akcií, by sme uvítali pomoc 
sponzorov, ktorým sa páčia na
še tance a ľúbezné chorvátske 
spevy. 

nk 

návleky na paplóny do kočíka. 
Tel.: 776-328 

• Predám lacno hlboký, hnedý 
pletený kočík, modrú priesvitnú 
vaničku. Tel.: 779-538 

• Predám detský bicykel JIPPI -
lacno. Tel.: 775-874 

" Predám bicykel BMX-16 za 
1400,- Sk a skladačku 
Univerzál - väčšie kolesá za 
2000,- Sk. Tel.: 776-093 

• Predám koberec - lacno. 
Tel.: 775-874 

03-Vol'né miesta } 

ponúka 

" s.r.o. 
Bratislava, Vápenka 4, 
Devínska Nová Ves prijme 

záhradníka. Podmienky: 
môže byť aj dôchodca. 
Nástup: ihneď. 

Tel.: 769-340 
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O plánoch školy nám te
rajšia riaditeľka Mgr. Mag
daléna Hrubá povedala: 
"Od 1. februára 1994 sme 
začali pre žiakov od dva
násť rokov vyučovaf atrak-

mu sme zvolili v kontak
toch s Musik - Schule ;z 
Viedne. Dominantné sa 
stávajú vzájomné stretnu
tia a koncerty jednotlivých 
nástrojových tried: akor-
deónovej, klavírnej, 
chových a sláčikových 

(Dokončenie) 

25. výročie založenia Ľudovej školy umenia v ONV 

tívny predmet - hru na bi
cích nástrojoch a pripra
vujeme vyučovanie hry na 
syntetizátoroch a pre ta
nečníkov moderné a spo
ločenské tance. Intenzívne 
sa zaoberáme projektom 
prepojenia činnosti všet
kých odborov a uplatne
ním nových myšlienok v 
obsahu práce na ZUŠ. 
Každý žiak zapciliJný do 
projektu bude/navšt-e-voviif 
počas celého štúdia svoj 
hlavný odbor a popri tom 
v troch \1vojročných cyk
loch ostatné odbory. Pro
jekt už úspešne realizujú 
v Spišskej Novej Vsi. Po 
vzájomných rozhovoroch s 
riaditeľom ZUŠ v SNV p. 
Rudolfom Tirpákom a so 
školským inšpektorom 
PhDr. Jánom Halásom ve
rím v realizáciu projektu 
na našej škole. Novú for-

"hľadá 
Účtovníčka s 18-ročnou 

praxou hľadá zamestnanie od 
1. 7.1994 do trvalého pra-
covného pomeru v DNV 
alebo Dúbravke. 
Tel.: 779-830 po 16,00 hod. 

04- SLUŽBY 

• Tepovanie kobercov a 
sedačiek, vŕtanie do panelu. 

Tel.: 777 079 

• Šijem. Tel.: 775 715 

• Prekladám z nemčiny + 
prepisujem na počítači. 
Tel.: 214 797 dopoludnia 

• Súkromne vyučujem spev. 
tel.:776 690 

• Potlač na reklamné predmety 
- zapaľovače, perá, popolníky, 
PE-tašky a iné zabezpečí 
DEV EX. 

Tel./fax: 775 275 

• Vediem jednoduché 
účtovníctvo, DPH, ročnú 
uzávierku. Daňové priznanie 
zdarma. Tel.: 779-169 

nástrojov a výmena peda
gogických skúseností. Boli 
sme oslovení a aj my os
lovujeme na spoluprácu 
ZUŠ na Slovensku. V 
týchto dňoch vrcholí in
tenzívna príprava žiakov 
na talentové skúšky na 
školy umeleckého zamera
nia. Okrem toho pripravu
jeme žiakov na ich pôso
benie v rôznych amatér
skych telesách. Dnes 
účinkujú v mnohých súbo
roch mimo ZUŠ. 

Toľko o najbližších plá
noch. Chystáme aj ďalšie, 
ale o nich možno inokedy. 

Je to bohatá činnosť a 
zasluhuje si povšimnutie 
našej verejnosti. 

PhDr. Dana JAKU 

• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.: 239 527, 220 005 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadenií, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

• TV SERVIS BALÁŽ - Oprava 
Televízorov 
Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 

06-Nehnutelnosti J 
• Predám 8,3 á záhradu s 
podpivničenou chatkou. Pod 
Srdcom. Cena dohodou. Jozef 
Dávid, Hradištná 25, Devínska 
Nová Ves 
- Kúpim byt alebo dom v 
Bratislave. 

Tel.: 841-623 

07-Rozličné = 
• Vezmem do prenájmu garáž 
v Devínskej Novej Vsi, alebo 
pri Technickom skle. 

Tel.: 778-163 

obchodníci 

Využite ponuku PE výrobkov - tašiek, sáčkov, vriec do 
smetných a odpadových košov. Pre veľkoodberateľov vý
hodné ceny. Tašky PE - nosnosť 7 kg od 0,98 (bez 
DPH), tašky s potlačou firmy od 1,50 (bez DPH), vrecia do 
odpadových košov 550 x 1170 - 3,20 (bez DPH), vrecia 
do smetných košov 400 x 600 - 0,80 (bez DPH), sáčky 
na balenie 200 x 290 - 0,35 (bez DPH), mikroténové sáč
ky 200 x 300 - 50 ks - 7,92 (bez DPH). 

Objednajte v DEVEXe, tel/fax: 775 275 

Vysoká kvalita, 
dlhodobá záruka 

Vaše auto potrebuje nový lak? 
- Nemecké náterové hmoty STANDOX/ akry 

Talianska striekacia kabína NOVA VERTA 
(dosušovanie pri 60"C) 

-Slovenská firma PRESSKAM (Devínska Nová Ves) 

Uspokoja Vaše najnáročnejšie požiadavky na kvalitu laku 
Vášho vozidla. 

Odtieň? Miešacie zariadenie vo firme PRESSKAM Vám 
namieša práve ten, ktorý potrebujete. (30 tisíc odtieňov). 

,. nastavenie motora PA(Aestom 
- kontrola bŕzd. nä brzdovej stolici· 

nastavenie geometrie 
·,. klampiarske práce 
- lakovanie vozidiel 
- oprava elektro~výstroja 

Zabezpečí pre Vaše vozidlo 

Autoservis PRESSKAM 
Vápenka 4 

Devínska Nová Ves 
tel.: 769-600 fax.: 769-605 

... :::-:-:-:-:-:-:.:-: ........ . 

EKONOMICKÝ PRENÁJOM 
A PREDAJ AUWMOBILOV 

Leasing alebo prenájom znamená v našich 
podmienkach modernú, ale už zavedenú formu 
financovania. Je zároveň navyše účinnou obranou proti 
inflácii a devalvácii. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od 
roku 1991. Autá dodávame podľa osobného výberu 
zákazníka. Na vybrané automobily Vám poskytneme 
výhodný úver na 3 roky, u autobusov a kamiónov na 4 
roky. 

LEASINGOVÝ KOEFICIENT sa pohybuje od 1,06 do 
1, 18. a to podľa akontácie, ktorú je možné zvolif od 40 
o/o do 90 %. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a.s. Bratislava 
Mgr. Peter Krug, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 - tel./ 
ax: 775 275 

•• STAMMUSS ·.: R; a p····. 
.• sfahováéie a ITlállipulä.čňé práce 
• dodávka á montáž.hábytku 
• zariaďovanie kancelárií · ·· · · 
• vzorkový predaj .. kobercov 
•. ich dodávka.a pokladanie 
• obšívanie kobercov, výroba prednožiek 
• dodávka a pokladanie. PVC podláh 
• biologické· čistenie -interiérov, kobercov a elektrohikY 

K c . cenník: 1 znak 0.65 Sk, 118 strany 450 Sk, 114 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
Zraenam treba pripočítaf 25 % DPH. Prlplatlcy: 1 str. + 100 %. 2 - 5 str. + 50%. 
Por:'~: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %, celoročné uverejnenie - 30 %. 
lnze~ ~ detských vecí - bezplatne. 

tna kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora <nad poštoul. Po - pia: 8.00 - 10.00 ; 14."0 
- 18.30

, So: 8.00 
- 11.00 

7 



"Dev ínska Nová Ves je naším spoločným domovom" 
pod týmto heslom si naša MČ 
uctila svetový sviatok životného 
prostredia - Deň Zeme (22. ap
ríl) . Pri tejto príležitosti sa us
kutočnil sprievod detí našich 
základných škôl Bukovčana 1, 

eee~~:.,eeeee 
KOR~l4IE ŽIVOTA 

- Tak, ako sa má manželka? čo 
robí? 

- Nie je zamestnaná .. Je doma. 

- Berie podporu, alebo vyžije z 

tých vašich 38 tisíc mesačne? 

· ·-· 
Janko Galuška ·sa prihlásil na 

konkurz za policajta. Neprijali 
ho, lebo zistili, že mu chýba 
jedno z varlát. Keď sa sťažo
val náčelníkovi, prečo ho nep
rijali keď zložil všetky testy, 
ten mu povedal: 

- To viete, keď sa o nás hovo
rí, že si tu na polícii iba roz
vaľujeme ... A na polovičný 
úväzok nemôžeme nikoho pri
jať. 

- Na čo ·si musí dávať pozor mač
ka, keď sa kotí? 

- Aby sa neprekotila. · 

Na colnici: 

- Čo máte v tej batožine? 

- Pol prasaťa , 

- Živého, alebo mŕtveho? 

• 
Muž vyhadzuje svoju ženu z bal

kóna deviateho poschodia so 
slovami: 

- Sused svoju ženu utopil, do
movník svoju zaškrtil, a ja, že 

mám také dobr é srdce, dávam 
Ti vornosf. 

Objednávací lístok 

Bukovčana 3 a P. Horova. Svo
jim oblečením a transparentami 
pripomínali, že si naša Zem 
zaslúži väčšiu pozornosť z našej 
strany: a to najmä z hľadiska 
neustáleho znečisťovania našim 
odpadom, i z hľadiska ochrany 
prírody. Deti si vymysleli vtipné 
masky chránenej kveteny (hla
váčik jarný, poniklece) a živočí
chov žijúcich v našom katastri 
(zajačiky, líšky), niesli vzorky a 
transparenty týkajúce sa odpa
du, ktorý sa dá separovať a re
cyklovať. Sprievód sa zastavil 
pred Miestnym úradom, kde na 
otázky detí, týkajúcich sa život
ného prostredia ONV (napr. či 
sa bude dať v rybníku kúpať a 
kedy, kedy bude postavený 
most do Rakúska, kedy sa zač
ne triediť odpad povinne v kaž
dej domácnosti v ONV, atď . ) 
odpovedal starosta Ing. Marián 
Jurčák. Sprievod ukončil svoju 
púť obcou na školskom dvore 

Namiesto životnej úrovne rastú 
u nás ako ..... (dokončenie v 
tajničke) 
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Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

ZŠ Bukovčana 1, kde sa usku
točnili súťaže detí: v separova
nom zbere, v kreslení a príro
dovedecká súfaf "Poznáš chrá
nené rastlinstvo a živočíchov 

. ~ , -

nášho katastru?" Najšikovnejší 
súťažiaci boli odmenení kniž
kou "Kam s odpadom v Dubin
kovciach" a príručkou "Náuč
ným chodníkom ŠPR Devínska 

Vodorovne: A) S t r e d t a j 
n i č k y . - B) Osobné 
zámeno Rachmaninova 
opera - veľký krik. - C) 
Chorľavelo. - D) Vzdaj úctu -
mesto v Taliansku - jemná 
hmla. - E) Nemecký určitý 

6 7 8 9 10 11 
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Meno a priezvisko (firma): ----------------------------
Adresa: ____________________________________ PSČ ______________ _ 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatitefov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrťročné predplatné 16 Kčs podpis (pečiatka> predplatitefa 

Výtvarný design a sadzbu zabezpečilo DTP štúdio firmy ROWACO spol. s r.o. 

Kobyla" (a sladkosťami). Okrern 
toho bol vyhodnotený aj na
jkrajšie vyzdobený vestibul 
Základných škôl v Devínskej 
Novej Vsi. Víťazom sa stala ZS 

Bukovčana 1, ktorá dostala od 
starostu MČ cenu "Pohár sta
rostu ONV" . 

KZ 

člen - poznámkový zošit 
české chlapčenské meno. -
F) Kožušnícky závod - ani, 
po latinsky lesf. G) 
Nezmeral, neurčil. - H)Zo po 
nemecky - tchor po nemecky 

Englisch rugby union v 
skratke. l) Znamienko 
sčítania staročeské 
družstvo - mesto v Namíbii. 
- J) Z a č i a t o k t a j n i č 
ky. 

Zvisle: 1) Podnet - tesný, 
po nemecky. - 2) Vrodené 
chýbanie ušníc (lek.) - mest o 
v Austrálii. - 3) Mriežka -
údel. - 4) Latinčina (hovor.) 

slovenská rieka. - 5) 
Mesto v Ugande - neklaď. -
6) čaráte hanba. 7) 
Hovoríme ekavčinou 
uctievali. 8) Novosf po 
česky - úžitok. - 9) Lovec 
kožušinovej zveri - ozaj. -
1 O) Nedáva do súladu -
obyvateľ prednej Ázie. - 11) 
Mesto v Portugalsku. - k o n 
iec tajničky . 

Pomôcky: F) Nec. - H) lltis. -
l) Orab. - 2) Eule. 5) Aloro. -
11) Évora 

cl 
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~ ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Váieni 
i ieaeelia 

Na hodnotenia nepotre
bujeme ani medzníky. Ak 
sa to , či ono rozhodnutie 
ukáže ako problémové, je 
dôvod hľadať príčiny i rie
šenia . Vďačným obdobím 
na posudzovanie sú voľ

by. Medziobdobia priná
šajú viac i menej búrok i 
drobných dažďov . Je to 
prirodzené . 
Dva, ba i v iac krát merať 

pred zdvihnutím ruky, vlo
žením hlasovacieho lís
tku , rozhodnutím, by nás 
iste uchránilo najmä nes
korš ích nedorozumení. 
Rýchlo rozhodovať nemu
sí znamenať aj dobre roz
hodovať. 

Skúsený podnikateľ, hos
podár, urobí, či nechá si 
urobiť niekoľko analýz, 
skúšok, overuje, hľadá, 
kým sa rozhodne. 
V našej mladej demokra

cii cíti ť viac rýchlosti ako 
rozvahy . Ako by sme sa 
už-už chceli zbaviť nedu
hov, bez ohľadu na čas . 
A koľko uznesení, naria
dení, zákonov potom tre
ba pre rábať, dopÍr'\af, ino
vovať... Rýchlosťou čas 
potom nešetríme. 

Už dnes hodnoťme dni 
minulé, posúďme príčiny i 
dôsledky rozhodnutí pre
došlých, aby sme nehá
dali , netipovali ale roz
Vážne vkladali ~voje hlasy 
do najvhodnejších rúk. 
Kto nám dá viac istoty, 
menej škandálov a neod
borných rozhodnutí, ten 
môže očakávať. 
Viem, ono je ťažko vybe
rať niekedy. Za tých nie
koľko chvíľ však vieme 
vari roz oznať , kto sľubuje 
a kto sa raduje . 

Váš vydavateľ 

~©~Ml~~ 
V poslednom období možno z 

uznesení miestneho zastupiteľ
stva a miestnej rady pozorovaf 
problémy v konaní mestského 
zastupiteľstva a primátora hl. 
mesta Bratislavy pánom Kre
sánkam vo vzťahu k Devínskej 
Novej Vsi. Na podstatu a dopa
dy tohto vzťahu sme_ sa opýtali 
JUDr. Miloslava Simkoviča, 
predsedu Strategickej komisie 
miestneho zastupiteľstva . 

- Skutočne od roku 1994, t.j . 
štvrtý rok fungovania samos
právy v hl. meste SR Bratislave 
a mestskej časti Devínska Nová 
Ves od slobodných komunál
nych volieb sa vyznačuje pre
hlbovaním rozporov medzi roz
hodovaním samosprávnych or
gánov mestského zastup iteľstva 
a primátora a potrebami sa
mosprávy m.č . Devínska N.Ves 
a jej obyvateľov . Obyvatelia po
ciťujú tieto jednostranné roz
hodnutia zo strany mesta v 
každodennom živote, či už ide 
o dopravu, ale aj v budúcnosti 
pocítia v súvislosti s odobratím 
rozpočtových prostriedkov pre 
rok 1994, a ak sa štatút nezme
ní, i v rokoch nasledovných, čo 
sa odrazí vo financovaní pripra
vovaných akcií - prestavba jaslí 
na účely školy, kanalizácia, sta
rostlivosť o zeler'\ a pod. Dôleži
tou skutočnosťou je, že rozhod 
nutia mestských orgánov sú pri 
tom v rozpore s platným práv
nym vzťahom, čím opakovane 
dochádza k porušovaniu sa
mosprávnej demokracie a záko-

~®~ll©~ 
nov (vrátane štatútu 
mesta), pri výkone samosprávy 
mestským zastupiteľstvom a 
primátorom vo vzťahu k mes
tskej časti Devínska N.Ves a 
jej obyvateľom . 

Podstatnou skutočnosťou pos
ledného obdobia je primátorom 
a úradníkmi magistrátu predlo
žený návrh novely zákona o 
Bratislave, ktorý úplne degra
duje postavenie mestských 
častí. Jeho prijatím by vznik
la "absolútna" centrálna moc, 
pre ktorú by sa vytvoril demok
ratický "kabát" vo forme lokál
nych výborov a starostov, bez 
reálnej možnosti ochrany záuj 
mov obyvateľstva. Takýto ná
vrh je pre mestskú časť nepri
jateľný, keď napriek terajšiemu 
právnemu stavu s relatívne sil
ným postavením sú problémy s 
ochranou záujmov občanov tej
to najväčšej okrajovej mestskej 
časti , ktorá je osídlením, do
pravou i inak významne vzdia
lená od centra mesta a suse
diacich mestských častí. 
Spomenúť treba i skutočnosť, 

že m.č. Devínska N.Ves 
samostatnou hospodárskou a 
finančnou politikou a činnosťou 
jej samosprávnych orgánov na
dobudla vlastný majetok a 
pripravuje finančné zdroje a 
programy rozvoja mestskej 
časti a samosprávnych funkc ií, 
čo by dr'\om účinnosti navrhnu-

(PokračCN811ie na 2 sllane) 

~(i)~(i)~(i)®_$(i)~(i)~lil~(i)~(i), 

~ Uzávierka dnešného ~ 
~ čísla bola 28. 4. 1994.1 
~ Uzávierka i 
~ nasledujúceho čísla ~ 
~ bude12.5. 1944, ~ 
~ číslo vyjde v piatok ~ l 20. 5. 1994. l 
~ ~ 

~(i)C!J!$j)(i)C!J!$jl(i)C!J!!!>(i)C!J!$j)(i)C!J!$llliiC!J!$ll(i)C!J!$l)(i)~ 

Prijím 

J) 
Základná umelecká škola 
Dolinského 1, Bratislava, 
tel. č. 764 387, oznamuje 
širokej verejnosti, že prijímacie 
skúšky do hudobného, taneč

ného, výtvarného a literárno
dramatického odboru budú v 
dr'\och 14. a 15. júna 1994, 
od 16.00 - 18.00 hod., v 
priestoroch ZŠ Bukovča
na 3. 

Ako novinku umožr'\uje škola 
záujemcom o štúdium nahlia
dnuť do tried a sledovať vyu
čovací proces v rámci Dní ot
vorených dverí, ktoré sa usku
točnia v termíne konania prijí
macích skúšok. 

Riaditeľstvo školy 

il(rnniku 
Na základe Všeobecne záväz

ného nariadenia č. 1/1993 
Miestneho zastupiteľstva mes
tskej časti ONV o kronike mes
tskej časti bude v dr'\och 21.5. 
až 29.5.1994 na Miestnom úra
de v ONV vystavená kronika 
mestskej časti následovnym 
spôsobom: 

počas pracovných dní od 9,•• 
do 1s,•• hod. 
(záujemci o nahliadnutie do 
kroniky sa musia ohlásiť na or
garizačno-správnom oddelení 
MU DNV) 

v sobotu a v nedeľu v čase 
od 14,"0 do 18,"0 hod. 
(v miestnosti číslo dverí 1 ). 
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Závery z _rokovania Miestnej 
rady MC ONV zo dňa 
5.5.1994 

Miestna rada: 
Doporučila starostovi me
novať za likvidátora MČ v 
Detských jasliach lstrij
ská 22 predsedu ekonomik
kej komisie Ing. Cvečka. 
Doporučila starostovi zve
rejniť otvorený list primáto
rovi hl.m.SR v masmédiách 
prístupných k zverejneniu 
listu. 
Schválila uvoľnenie príspev
ku z fondu kultúry vo výš
ke 1,5 tis. Sk na 1 účastní
ka z MČ ONV pre účasť na 
Folklórnom festivale detí 
sveta v Kanade 
Doporučila lstracentru za
bezpečiť kultúrnu organizá
ciu usporiadania osláv 50. 
výročia SNP v MČ ONV v 
spolupráci so ZO SZPB. 
Navrhla zastúpenie Ing. 
Cvečka a Ing. Ružoviča za 
MZ MČ ONV pri kladení 
ve!Jcov k pomníku padlých v 
MC ONV. 
Schválila uvoľnenie sumy 1 
tis. SK pre zakúpenie drob
ných darčekov vyznamena
ným členom ZO SZPB. 
Nesúhlasila so žiadosťou o 
prenájom pozemku pre výs
tavbu garáží na Kosatcovej 
ul. a hromadných garáží v 
priestranstve p.č. 2565/7. 
Schválila fi Stavopol ako ví
ťaza obchodnej súťaže na 
dodávku rekonštrukcie OJ 
lstrijská 22 pre potreby ZŠ a 
základné náležitosti zmluvy 

o dielo. 
Doporučila zriadiť účet 

tej novely zákona o Bratislave 
stratila v prospech mesta. 
Podotýkam, že problém nie je 

len v uvedenom zákone, ale 
vôbec v probléme mesto Bra
tislava, jej samosprávne 
orgány a mestská časf Devín
ska N.Ves a uspokojovanie 
potrieb jej obyvateľov. 
čo urobíte v rámci samos

právy v uvedenej situácii ? 
Mestská časf Devínska N.Ves 

je dnes počtom obyvateľov, 
ekonomickým výrobným poten
ciálom, prírodnými zdromi a 
komunikačnými podmienkami 
vlastne malým mestom. Nie je 
to obec Devínska Nová Ves, 
ktorá bola v r.l972 včlenená do 
hl. mesta Bratislavy. 
V danej situácii, ak chceme 

zabezpečiť rozvoj samosprávy 
a podmienky pre riadny život 
občanov mestskej časti, je po
vinnosťou samosprávnych or
gánov m.č.Devínska N.Ves se
riózne a so všetkou zodpoved-

Združenia pre výstavbu pod
krgvných bytov s vkladom 
MC ONV vo výške 1 OO tis. 
Sk. 
Schválila vypísanie užšej sú
ťaže na projekčné stvárnenie 

nám. J. Kostru a základné 
podmienky účasti a vyhod
notenia jej priebehu a uloži
la architektke MČ osloviť ko
lektívy spracovateľov Územ
no-plánovacej dokumentácie 
s ponukou účasti v súťaži. 
Nesúhlasila s poskytnutím 
mimoriadnej dotácie SK-YM
CA k usporiadaniu MAMUT
CUP 94. 
Uzniesla sa na uskutočnení 
mimoriadneho zasadnutia 
MR MČ ONV dňa 12.5.1994 
s prerokovaním legislatív
nych podmienok referenda 
o osamostatnení sa MČ ONV 
od hl. m. SR Bratislavy. 

Závery z mimoriadnej MR 
MČ ONV zo dňa 12.5.1994 

Miestna rada MČ ONV 
doporučila starostovi MČ 

ONV vymenovať dve pracov-
né skupiny pripravujúca 
technické a organizačné 
podmienky referenda MČ 
ONV k osamostatneniu sa 
MČ ONV od hl. m. SR Bratis
lavy, vedené starostom MČ 
ONV a zástupcom starostu v 
zložení: 
1. skupina starostu: JUDr. 
ŠIMKOVIČ, JUDr. LOUČÍMO
VÁ,. Mgr. KRECHŇÁK, Ing. 
MRAZ, ktorá pripraví právne 
a majetkové podklady a or
ganizačné materiály k mimo
riadnemu zasadnutiu MZ. 
2. skupina zástupcu starostu 
v zložení; Ing. LACKO, Ing. 
VARGOVA, p. ENCINGER, p. 
ŠIMKOVIČ, p. DETÁRY, Mgr. 
KRUG, ktorá zabezpečí ob
jasnenie cieľov referenda 
obyvateľom MČ ONV. 

vm 

(Pokračavanie z 1 siTartý) 
nosfou zaoberať sa odlúčením 
Devínskej N.Vsi od hl. mesta 
SR Bratislavy, z hľadiska sa
mosprávneho a vytvorenia sa
mostatného mesta Devínska 
Nová Ves. 
Z hľadiska štátnej správy treba 
rokovať o začlenení do budúcej 
štátoprávnej jednotky Bratislava 
(župa, okres ... ). 
Uvedený krok nie je jednodu
chý. Vyžaduje si dôkladné 
prípravy,odôvodnenie možností 
a predpokladov samostatného 
postavenia nového mesta,s 
príslušnými špecifikami ako je 
financovanie dopravy do Bratis
lavy, osvetlenie, údržby komu
nikácií a pod. Treba povedať, 
že rozhodnutie o tejto závažnej 
otázke nie je vecou iba samo
správnych orgánov, ale musí sa 
zorganizovať hlasovanie obyva
teľov mestskej časti, teda 
miestne referendum. 
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IDkd~tavby 
bytov ch 
domov 

Príde čas, kedy každého člo
veka prinútia okolnosti rozmýš
ľať o možnosti získania samos
tatného bytu. Blúdiac po na
šich menejpodlažných sídlis
kách Stred, Hradištná či ľavá 

strana ulice l. Bukovčana, po
núka sa okrem tejto snahy i 
myšlienka, že takéto riešenie 
bude pre zobytnenie prostredia 
veľkým prínosom. Keď nadsta
viame krov, šikmú strechu s 
rôznofarebnou krytinou a vznik
nuté priestory využijeme na vy
budovanie atypických, na mieru 
šitých bytov, ktorých dispozícia 
nemusí kopírovať posledné 
podlažie, nielenže vyriešime 
otázku získania nových bytov 
ale aj celý dom a obytný súbor 
získa na kvalite a nájomníci na 
posledných podlažiach sa 
prestanú sťažovať na chlad a 
zatekanie. 

Prípravou "Združenia" na výs
tavbu podkrovných bytov sa 
zaoberalo aprílové zastupiteľ
stvo mestskej časti. Účastní
kom združenia sa stáva mes
tská časf a bytové družstvo IV. 
ako vlastníci objektov vybra
ných na realizáciu zámeru a 
dodávateľ stavby. V súčasnosti 
sa začína územné konanie ove
ru]uce kapacity inžinierskych 
sietí, ekonomiku riešenia v záu
jeme budúcich vlastníkov. Táto 
etapa je koordinovaná útvarom 
architekta MČ, kde sú prijíma
né jednak podnety a námety 

pre výstavbu ako aj predbežné 
prihlášky na zaradenie do výs
tavby. 

Záporným faktorom realizácie 
bytov v nadstavbách môe byt 
protest nájomníkov vybraného 
domu i susedných blokov proti 
narušeniu výstavbou ich už za
žitého a upraveného životného 
prostredia. Preto Útvar už pri 
príprave stavby a následne na
jmä počas realizácie, venuje 
pozornosť zvlášť týtmo fakto
rom: 

- zvolený systém výstavby musí 
byť časovo nenáročný - prefe
rujeme rýchlu montáž dielensky 
vyrobených strešných prvkov 

- pri stavebných úkonoch zá
sadne použiť také ochranné 
prostriedky, ktoré zabránia ne
gatívnym vplyvom z výstavby 

- nepoužívaf veľké a hlučné 

stavebné stroje, vylúčiť otrasy 
a procesy spojené s negatívny
mi psychickými pocitmi 

- postup výstavby musí riešiť v 
prvom rade vytvorenie nového 
krovu a až v náväznosti zásahy 
do pôvodnej konštrukcie 

- byt bude mať vlastný etážový 
systém vykurovania a tak neza
ťaží tepelnú bilanciu domu. 

O ďalších dôvodoch, spôsobe 
a podrobnostiach okolo výstav
by 

a možnosti získania bytu v 
nadstavbách budeme informo
vať na stránkach Devexu, vy
hlášok a priamo na MÚ útvar 
architekta, lstrijská 49. 

Ing. arch. Eva Vargov? 
architekt MC 

c- te rm s.r.o., správa bytového a energetické fondu 

MČ ONV, M. Marečka 6, 841 07 Bratislava, č.t. 779 650 

STRÁNKOVÉ HODINY 
Pondelok: 
Utorok : 
Streda : 
štvrtok : 
Piatok : 

7,30- 17,00 hod. 
7,30 - 9,00 hod. 
7,30- 9,00 hod. 
7,30- 9,00 hod. 
7,30- 9,00 hod. 

V prípade havárií volajte havarijnú službu POHAS - non 
stop č.t. 767 400 
Poruchy výťahov firma OTIS - non stop č.t. 764 369 
Poruchy TKR firma SATRO č.t. 783 093 

ť!láfl®wlf ®flJ@ffl!JDOéfJg 
organizácia zabezpečujúca odvoz domového odpadu - OLO a.s: 

rozširuje svoje služby o možnost zabezpečiť odvoz vytriedene} 
druhotnej suroviny - papiera. Zabezpečuje rozvoz kontajnerov -
farebne odlíšených, do ktorých môžte nepotrebný papier odložiť. 

Vytriedením papiera sa zníži množstvo domového odpadu 
približne o 20%, čím šetríme naše prírodné zdroje, znížime 
množstvo spaľované v spaľovni a taktiež množstvo škváry a 
popolčeka, ktoré sa vozia na skládku. 

!!! P A P l E R U Ž N E P A T R Í O O K O Š A !!! 

<VÁŠ PRÍSPEVOK PRE NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE> 

t ká časf ONV v súlade s Mess • 
§281 Obchodného zákonmka, 

vyhlasuje 
·nú obchodnú súťaž na vereJ .. k . 

daj objektu na lstnJS eJ 
~~e 56_5_8, (ktorý je majet-

kom MC ONV). . 
Predmet: obyt~~ dom, rodin
ný dom, vedľaJšia zástavba -
spolu 353,8 m', pozemky: 
zastavaná plocha 1 084 m', 
záhrada 786 m'. . • •. 
Podmienky účasti v suťaz1: 
Súťaže sa môžu zúčastniť 
právnické, alebo fyzic~é oso
by, ktoré splnia podmienky:_ 
_dodržia lehotu podania 

prihlášky do 30.5.1994 ~-a 
MÚ ONV, lstnJ
ská 49, 843 1 O Bratislava, 
útvar architekta, do 12,00 
hod. 

-predložia cenovú ponuku 
na kúpu nehnuteľnosti 

- ponuky možno zahrnúť do 
konania iba ak ich obsah 
zodpovedá uverejneným 
podmienkam súťaže 

K doprave 
odpoveď na list 

Vážený pán Škarolíd, J.Jonáša 17, 
ONV 

k Vášmu listu zo dňa 2&1.1994, 
ohľadom zabezpečenia náležitej 
mestskej hromadnej dopravy pre 
občanov bývajúcich na ul. J. Joná
ša uvádzam: 
1) Ubezpečujem Vás, že osobne aj 
v spolupráci s ostatnými orgánmi 
samosprávy som pri všetkých ro
kovaniach so samosprávnymi or
gánmi hl m. SR Bratislavy vždy 
Obhajoval aj náležité vykrytie pot
rieb obyvateľov ul. J. Jonáša dop
ravnými spojmi mestskej hromad
nej dopravy. 
2) Napriek uzneseniam Miestneho 
zastupiteľstva v Devínskej Novej 
Vsi, ktoré požadovali zachovanie 
pôvodného stavu spojov MHD na 
území Devínskej Novej Vsi, prišlo 
rozhodnutím mestského zastupiteľ
stva ku všeobecnému kráteniu vý
konov MHD, pričom neboli zohl'ad
nené požiadavky najmä občanov 
Odľahlých sídlisk. Proti tejto skutoč
ností som protestoval u pána pri
mátora i dal podnet prokuratúre 
~~ Porušenie štatútu hl. m., bohu
Zl~( do dnešného dňa bez patrič
neho efektu 
3
) N_akofko k podobnému porušo-

vantu sa . . . 
Prich . mospravneJ demokracte 

adza zo strany samosprávy 
-~al. t'!l· SR Bratislavy i v iných ob
" Stach z --, acmam sa prikláňať k 

hlasom občanov, ktorí jediné 

- ponuky sa odovzdávajú v 
zapečatenej obálke označe
nej heslom "lstrijská - kú
pa" 

-ponuky nemožno meniť ani 
dopÍňať po termíne uzávier
ky súťaže 

-účastníci ponukového kona
nia nemajú nárok na úhradu 
nákladov spojených s účas
ťou 

- vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo odmietnuť všetky po
nuky s písomným odôvod
nením a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú 

- vyhlasovatel' si vyhradzuje 
právo ponukové konanie 
zrušiť 

-verejné otvorenie ponúk sa 
uskutoční dňa 30. 5. 1994 o 
14,00 hod. na Miestnom 
úrade lstrijská 49, na Útva
re architekta. 

Bližšie informácie podáva 
útvar architekta, ll. poscho
die budovy radnice v dňoch 
pondelok, streda a piatok od 
9.00 - 12.00 hod. 
Výsledky výberového kona
nia budú oznámené písomne 
všetkým uchádzačom do 15 
dní od jeho ukončenia. 

riešenie daného stavu vidia v prib
lížení rozhodovacieho procesu k 
občanom, čo v prípade mestskej 
časti Devínska Nová Ves je možné 
osamostatnením sa. 

~ 

S pozdravom 
Ing. M. Jurčák 

starosta MC ONV 

CC D®CrlJDCDJ 
(1)\f(C([j 

Z Večerníka 12.5.94 sme sa 
dozvedeli o pokuse vlámania na 
Eisnerovej ulici. Jedným z pá
chateľov bol policajt. 

Ako sa nám podarilo zistiť, 

nebol to nik z policajtov z Devín
skej. 

~~~~Ji~,lľ~+~j'~~J,i,i;J~~ 
~'~t'-:g~l~,~~ 
V sobotu 21.5.94 od 7.00 

(dospelO a od 1 0.00 (rodičia s 
defmi) v Záhorskej Bystrici (ráz
cestie žltej a modrej značky, 150 
m za konečnou A 1 02) odštartu
jú pochod Malokarpatská štyrid
siatka. 

3 

Jedným z výdobytkov no
vembrovej revolúcie v ro
ku 1989 bol aj systém samos
právnej demokracie. Zastupo
vanie občanov na úrovni miest 
a obcí bolo prostredníctvom 
komunálnych volieb zverené 
primátorom, starostom a pos
lancom miestnych zasupiteľ

stiev s tým, aby títo chránili 
záujmy obyvateľov. Rozsah 
kompetencií jednotlivých sa
mosprávnych orgánov bol v prí
pade hlavného mesta Sloven
skej republiky Bratislavy vyme
dzený Zákonom o hlavnom 
meste a štatútom hlavného 
mesta, ktorý schválili poslanci 
Mestského zastupiteľstva. 

V období posledných mesia
cov došlo však na úrovni mes
ta častokrát k porušovaniu sa
mosprávnej demokracie mes
tskými orgánmi samosprávy 
pod Vaším vedením. Napriek 
upozorneniam z mojej strany i 
uzneseniam Miestneho zastupi
teľstva Devínska Nová Ves, 
ktoré vyúsťovali do návrhov na 
podnety prokuratúre i Národnej 
rade SR konštatujem, že nedo
chádza k náprave. Najšastejšie 
je porušovaný článok 15 štatú
tu riešiaci vzťah mestského 
zastupiteľstva k miestnym zas
tupiteľstvám. 

Najzávažnejšími z pohľadov 

dopadov sú schválenie Dodat
ku č. 6 a obmedzenie mestskej 
hromadnej dopravy. Zarážajúci 
je nielen obsah, ale aj forma 
prijímania týchto rozhodnutí a 
ich následné potvrdenie Vaším 
podpisom napriek upozorne
niam o ich protiprávnom spô
sobe schválenia. Najvážnejším 
dôsledkom je nabúranie roz
počtových príjmov mestských 
častí a tým aj funkcií, ktoré tie
to zabezpečujú v prospech 
svojich obyvateľov. Vzhľadom 

na blížiaci sa termín volieb je 
namieste otázka komu má poli
ticky poslúžiť narúšanie princí
pov demokracie samosprávy v 
hlavnom meste SR. Aký je asi 
osobný motív konania primáto
ra v poslednom období, a čo 
ho viedlo k tomu, že sa z člo
veka donedávna známeho ako 
až príliš demokratického a tým 
aj mäkkého stáva človek, ktorý 
vedome hrubo a opakovanie 
porušuje demokratické princípy 
samosprávy. Nemali sme ešte 
asi dosť totality a centralizmu, 
keď Vaše zámery pri iniciovaní 
nového Zákona o hlavnom 
meste Bratislave smerujú k 
praktickej likvidácii mestských 
častí skrz likvidáciu ich samos-

právnych orgánov. 
Myslím si, že tieto otázky 

majú tak veľký význam pre Zl

vot všetkých občanov v hlav
nom meste, že ich treba vyslo
viť verejne. Vždy som si vážil 
prácu poslancov Miestneho 
zastupiteľstva v Devínskej No
vej Vsi, ktorí bez politických 
zákulisných machinácií rozho
dovali o vecných problémoch 
riešiacich ťažiskové záležitosti. 
Preto aj teraz vyhovujem ich 
odporúčaniu obrátiť sa na Vás, 
či máte vôbec dostatok času 
na analýzu skutočných dopa
dov Vášho konania v posled
nom období a či tým pádom 
máte aj ďalšie osobné pred
poklady zotrvania vo funkcii 
primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Teším sa na akúkoľvek odpo
veď a vysvetlenie. Tak isto som 
osobne pripravený kedykoľvek 

viesť s Vami verejný dialóg na 
akejkoľvek úrovni a v akejkoľ

vek pre Vás prijateľnej forme. 
Ako starosta jednej zo sedem
nástich mestských častí mám 
zodpovednosť a povinnosť hľa
dať i najlepšie možné riešenie 
usporiadania samosprávnych 
orgánov v Bratislave. Svojím 
názorom, ktorý som nikdy neta
jil, som chcel prispieť aj k no
vému lepšiemu právnemu us
poriadaniu vzťahov medzi sa
mosprávnymi orgánmi mes
tských častí a mesta. Preto sa 
ma veľmi dotklo Vami navrho
vané a zatajované usporiadanie 
mesta podľa Vašich predstáv. 
Keďže starostovia mestských 
častí sa svojím názorom v tejto 
veci nikdy netajili, očakával 

som podobný prístup z Vašej 
strany. Vaše správanie sa i v 
tejto veci je pre mňa viac ako 
nepochopitel'né. Som totiž 
presvedčený, že len vo vzájom
nej konfrontácii názorov za 
účasti širokej verejnosti sa mô
že dospieť k riešeniu, ktoré us
pokojí čo možno najviac pot
rieb qbčanov Bratislavy. 

Vážený pán primátor, veríme, 
že sa minimálne zamyslíte nad 
vývojom situácie a nájdete op
timálne riešenie a východiská 
pre seba a využijete i vplyv Va
šej funkcie a spoločenského 

postavenia ku koordinácii pos
tupu všetkých zainteresovaných 
na príprave nových legislatív
nych noriem pre oblasť samos
právy Bratislavy. 

S pozdravom 
Ing. Marián JURČÁK 

starosta MČ ONV 
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Na Obvodnom 
Bratislava IV. 
Devínska Nová Ves. 

[.uboš Oláh 

úrade 
matrika 

Rozália Horváthová 

Jozef Majzún 
Lan Anh Nguyen 

Miroslav Beňo 
Barbara lutterová 

Dalibor Martanovič 
Monika Babošová 

Milan Kender 
Lubica Kissová 

Naši jubilanti 

70 rokov: 
Vincent GRANEC 

Jozef LUKÁČ 
Ján POZSGAI 

Jolana SKÁCALOVÁ 
Jana SÚ[.OVSKÁ 

93 rokov: 
Pavlína POLÁKOVÁ 

[Odišli z našich radov J 

Štefan ŽILKA 
Jozef HARCULA 

v 

PODAKOVANIE 
Ďakujeme všetkým 

príbuzným a známym, ktorí 
odprevadili na poslednej 
ceste nášho zosnulého 

Jozefa HARCULU 
a tým zmiernili náš žiaľ. 

Smútiaca rodina 

V klube dôchodcov 
oslávila narodeniny 

85 rokov 
Agnesa GAZDOVÁ 

f!/Jo da lc o v. an e"e 
Vážený pán predseda, 

i touto cesto chceme poďa
kovať Cirkevnému speváckemu 
zboru, ktorý diriguje pani Júlia 
Zúbeková, za ich prekrásne vy
stúpenie na slávnostnej akadé
mii CESTA SLOVÁKOV K ŠTÁT
NOSTI ako i pri spomienke úm
rtia dr. Emila Vidru. 

Prajeme obci Devínska Nová 
Ves, jej občanom aby sa Vám 
splnili všetky predsavzatia pri 
zviditeľňovaní nášho prekrásne
ho samostatného Slovenska. 

Ing. Jozef š a j g a l í k 

ISTRA CENTRUM., 
cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z-6 

20.5. 18.00-22.00 h Diskotéka pre mládež 
21.5. 20.00 h Hodová zábava 

22.5. 10.00 h Hodový trh 

11.00 h Vystúpenie skupiny "lojzo" 
Hodová veselica 

29.5. 16.30 h "Kocúr v čižmách" 

Detské divadelné predstavenie 

1.6. 13.00 Výtvarný happening 

14.00 Diskotéka pre deti v Kultúrnej záhrade 

5.6. 17.00-21.00 h 

Diskotéka pre mládež 

®.
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVÁ VES 

FESTIVAL 
NARODNEJ 

PIESNE 

V nedeľu 19.6.1994 sa 
uskutoční v kultúrnej záhrade 
!STRA CENTRA 
FESTIVAL NÁRODNEJ PIESNE 
Bližšie informácie o organizácii, 

Prijatie 
V nedeľu 15.5.1994 prijali 

zástupcovia Miestneho úradu v 
DNV zaklajúcich členov Miestne-

Dňa 28.3.1994 navštívilo našu 
ZŠ ul. l. Bukovčana č. 1 v Devín
skej Novej Vsí 130 detí z Chor
vátska, z prímorského mesta Ro
víňj, ktoré bolí na týždennom zá
jazde v Bratislave. 

Cieľom návštevy bolo nadvia
zanie priateľstva a spolupráce so 
žiakmi našej ZŠ. 

Prezreli sí aj Devínsku Novú 
Ves, v ktorej už dlhé roky žijú 

St1echy 
Sťažností na znečisťovanie strie

ch materských škôl na ul. M. Ma
rečka a P. Horova je neúrekom. 
Ako nás informovali v C-terme, 
čistenie zabezpečujú prostredmk
tvom Denovy každé tri mesiace. 

účastníkoch prinesieme v na
sledujúcich číslach DEVEXU. 

Oznamujeme sponzorom, 
podnikom, firmám, podnikate
ľom a živnostníkom, ktorí chcú 
podporiť túto kultúrno-spolo
čenskú akciu, majú záujem pre
zentovať svoju firmu a ponuky v 
programe festivalu a ostatných 
propagačných materiáloch, aby 
texty prezentujúce ich firmy 
zaslali na adresu: 

MO MS - ISTRA CENTRUM 
lstrijská 2-4 

841 07 Bratislava 

ho odboru Matice Slovenskej v 
DNV z roku 1935. Tí okrem 
spomienok, zaželali súčasníkom 
veľa síl a trpezlivosti v rozvíjaní 
tradícií. 

r. 

potomkovia Chorvátov. 
Po obede náš tanečný súbor 

"Grbarčíeta" pripravil pre nich 
krásne 30 minútové vystúpenie v 
kultúrnom dome - lstracentre. 

Po vystúpení nasledovala dis
kotéka, na ktorej sa slovenské a 
chorvátske detí zoznamovali a 
vymieňali sí adresy. 

Návšteva zanechala v nás veľ
mi dobrý dojem. 

ladislav J a š k o 
riaditeľ školy 

Škoda však, že obyvatelia sí neu
vedomujú, že čistenie niečo stojí 
a platia ho obyvatelia týchto do
mov. Aj tí čo špinia, aj tí čo to 
trpia. Kto ich vychová? 

r. 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

20.5. - Bernard, 21.5. - Zina, 
22.5. - Júlia, Juliána, 23.5. -
Želmíra, 24.5. - Ela, 25.5. 
Urban, 26.5. - Dušan, 27.5. -

Iveta, 28.5. - Vílíam, 29.5. 

- Vilma, 30.5. - Ferdinand, -
31.5. - Petronela, Petrana, 1.6. -

Žaneta, 2.6. - Xénia, 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: 
štvrtok, sobota, nedeľa o 

19f/5 hod. 

21.-22.5. 
VYCHÁDZAJÚCE SLNKO 

USA - MP - č.t. -
18,20,

kriminálka 

26.5. 
PRAVDIVÁ ROMANCA U SA 

- MN - č.d. 20,22,
kriminálny triller 

28.-29.5. 
KRÁSKA A ZVIERA USA -

MP - č.d. - 20,22,
kreslená rozprávka W. 

Disneyho 
2.6. 

Mládežnícke predstavenia: 
sobota, nedeľa o 17,15 

hod. 

21.-22.5. 
VYCHÁDZAJÚCE SLNKO 

USA- č.t.- 18,-

28.-29.5. 
KRÁSKA A ZVIERA USA -

č.d. - 20,-

Detské predstavenia: 
nedeľa 15,15 hod. 

22.5. 
ŠEHEREZÁDA A 

GENTLEMAN 
Fr. 5,-

29.5. 
O ŠTAFLíKOVI A 

ŠPAGETKE 
Čes. 5,-

Poznámky: č.d. - český 
dabing, č.t. - české titulky 

tel.: 775-104 

rvEDZNÁRODNÁ DEŇ VÝZVY THE 
NTERNATIONAL CHAI.l.ENGE DAY 
25

_ mája 1994 (streda) 

. krát sa takýto deň konal už v 
prvY 1983 na podnet kanadského 

rokUta Saskatoon. Prerástol hranice 
mes dy doteraz sa pripojilo už 
K_ ana ak~ 50 štátov a to zo 4 konti
vta~ov. Bratislava ako hl_avné mes
ne SR sa prvý krát zapoJtla do po
~ujatia v minulom roku. 

p R A V l D L Á H R_ Y 
Kto sa môže zúčastntť? 1 Í<aždý - všetci obyvatelia mes~a. 

vrátane bežných občanov, rodtn, 
študentov a pod. 

2 Ako sa zapojiť? 
jednoducho - účasťou v a~omkoľ~ 

vek športe, hre alebo pnpa~neJ 
telesnej aktivtte v trvani 15 mtnut 
súvisle. 

C?wílWéDD 
24. kolo 
Muži A 
V. Biel- ONV 2:5 
MužiB 
ONV - Nová Dedinka 1:1 
Starší dorast 
ONV-ŠKP 0:5 
Mladší dorsat 
ONV - Bernolákovo 3:0 
Starší žiaci 
ONV - Pezinok 2:1 
Mladší žiaci A 
DNV - Pezinok 0:3 
Mladší žiaci B 
DNV- Rapid 2:1 
Prípravka 
DNV- Rapid 1:0 

25. kolo 
Muži A 
DNV - Dúbravka 1:1 
MužiB 
Stupava- DNV 5:2 
Starší dorast 
Lok.Rača-DVN 1:1 
Mladší dorast 
ONV-Rapid 0:5 
Starší žiaci 
Danubius - DNV 3:1 
Mladší žiaci A 
Danubius - DNV 
Mladší žiaci B 

9:1 

Danubius - DNV 6:0 
ms 

H 
l. trieda 
STRELEC DNV A - Krasňany D 
- 5:3 

~~oje D - STRELEC DNV A -

~~Váč 2, Verner, Jurčák 3, 

1 ~oZgl Po 1 ,5, Jurčák M. a L. po 
ocha 0,5 b. 

ciNoV deviatom kole je STRELEC 
N A na 3. mieste. 

rep~ majstrovstvách Slovenska 
LOB~~I']ts>val náš klub Andrej 
kon As:. Vo veľmi silnej 
so ~urencu obsadil 16. miesto 

Ziskom 3,5 boda. 
mj 

3. Kde? 
V rozsahu oficiálnych hranic mesta 
kdekoľvek. 

4. Termin registrácie: 
Od polnoci do 21.00 hod. 

5. čo je v hre? 
Hrdosť a česť mesta - kedže preh

rávajúci musi vo svojom meste 
vztýčiť na radnici vlajku viťaza na 
čas jedného týždňa. 

Medzinárodný Vyzývací deň -
"CHALLENGE DAY' sa uskutočni na 
celom svete v stredu 
dňa 25. mája 1994 

Bratislava ako súťažného partnera 
dostala mesto v Peru TRUJILLO. 
Vyhodnotenie súťaže za Vašu orga

nizáciu po jej ukončeni dňa 25. má
ja 1994 telefonicky oznámte v tento 
deň, t.j. 25. mája 1994 (v stredu) v 
čase od 8,00 do 20,00 hod. (počet 
účastníkov, ktorých ste zapojili do 
súťaže) na tieto tel. čis
la: 720 162, 724 667, 725 441. 

STOLNÝ TENIS 
l. trieda 
25.Kolo 
Spoje D- TTC ONV C- 4:10 
TTC DNV D - Štadión - 2:1 O 
26. Kolo 
TTC ONV C- Banka- 10:4 
ŠKST D- TTC ONV D- 10:5 

V konečnej tabu!ke majstrovstiev 
kraja obsadilo družstvo ONV A - 9. 
mieso, a v tabu!ke L triedy 
družstvo ONV C - 7. miesto, ONV 
D - 14. miesto. 

GF 

TcermJlf§) 
Dospelí ll. trieda 
liia1 ~ B. - t.a3 [}l 'ks 7:2 

mj 

MOTORIZMUS 
Nové auto od fi Volkswagen 

Hanover - Volkswagen Golf 3 
GTI 16 V, špeciálne priprave
né počas zimných mesiacov 
pre preteky ME do vrchu (au
tomobil má 230 koní, maxi
málnu rýchlosť 300 km/h), päť 
sád špeciálnych pneumatík od 
japonskej firmy YOKOHAMA, 
obnovená zmluva s firmou 
OMV na rok 1994 a najmä 
dvojročné výsledky Doda 
STUDENIČA, čo jazdí za firmu 
Volkswagen, sú okolnosti, 
ktoré podľa Doda vyšli. 
V prvých tohtoročných prete

koch v rámci ME do vrchu 
1.5.1994 v rakúskom Rech
bergu v triede A 2000 obsa
dil 1. miesto. 
- Vozidlo som prevzal týždeň 
pred pretekmi, hovorí. Nebolo 
veľa častu testovať. Potrvá 
ešte 2-3 závody, kým sa s no
vým vozidlom naučím dokona
le jazdiť. V konkurencii vozi
diel Opel, BMV, Renault, Peu
geot... to nebude vôbec ľah
ké. 

O týždeň po Rechbergu sa 
predstavil Dodo na medziná
rodných majstrovstvách č a 
SR v Námeští na Oslavou. Na 
tejto špecificky krátkej trati, 
kde pretekár absolvuje vlas-
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Zlodeji 
Na parkoviskách sídliska Pod

horské zistili v púslednom ob
dobí krádeže dielov motoro
vých vozidiel. Rovnako záhrad
kárske oblasti sú terčom zlode
jov. Hoci hliadky MsP zameria
vajú svoju pozornosť na tieto 
oblasti, je potrebné zvýšiť os
tražitosť všetkých občanov. 

Na Mlynskej ulici 9.5.94 o 
11 oo h. prepadli traja rómski 
mladíci telesne postihnutého 
občana Rakúska a okradli ho. 
Hliadka polície podozrivých 
chytila. Títo boli poškodeným 

Najúspešnejší 

V utorok 1 0.5. prijali na 
radnici v DNV najúspešnejších 
športovcov za rok 1993. 
Súčasťou stretnutia športovcov 
so zástupcami miestnej 
samosprávy boli aj odmeny. 

Za vzornú reprezentáciu MČ 
DNV v Slovenskej republike a v 
zahraničí: Jozef STUDENIEČ 
Za reprezentáciu: v tenis~vých 
súťažiach: Ladislav JURCAK, 
Milan ŽOVIC, Juraj ALFÔLDY 

tne "šprint" (ide sa na 3 jaz
dy) opäť uspel víťazstvom. 

V RACING TEAM STUAD mal 
premiéru aj Dodov syn Andrej 
Studenič. 
Ako najmladší jazdec v Euró

pe v histórii automobilového 
športu debutoval vlani vo 
svojich 15 rokoch ako pred
jazdec. Podľa výnimky FIA 
môže na republikových uzav
retých tratiach jazdiť od 16 
rokov. 

Sezónu začal na okruhu v 
Brne, kde v najsilnejšie obsa
denej triede A 1300 sa 
umiestnil na peknom 6. mies
te. 

Druhé preteky, spolu s ot
com, absolvoval v Námestí 
nad Oslavou. Medzi šestnás
timi, oveľa skúsenejšími jaz
dcami sa nestratil. Obsadil 
pekné 3. miesto. 
Súčasťou týchto medziná

rodných pretekov sú aj maj
strovstvá Slovenskej republi
ky - Andrej spolu s otcom ve
dú tento pelotón - každý vo 
svojej triede. 

Okrem závodenia pravdaže 
musí chodiť pravideľne do 
školy. Voľné chvíle však prip
ravuje, s mechanikmi š. Chu
dobom, iba 15 ročným Fili-

cudzincom usvedčení a odov
zdaní MoPZ v DNV. 

Ohrozenie života 
V nočných hodinách 7.5.94 na

hlásili na MsP ohrozovanie ži
vota v byte na ul. J. Poničana. 
Hliadka odovzdala páchateľa 
MoPZ. Deň predtým riešila hlia
dka roztržku medzi manželmi 
na sídlisku podobným spôso
bom. 

Porušovanie VZN 
Porušovanie nariadení o par

kovaní, zákazu vjazdu vozidiel 
do chránených krajinných ob
lastí a o chove psov sú na 
dennom poriadku. Nerešpekto
vanie stojí porušovateľov ne
malý peniaz a ... nápravy nie a 
nie sa dočkať. Stojí to za to? 

MsP 

v hokejbalových súťaž1ach: IlJa 
CHANDOGA, Richard 
NEMEC, Milan MATÚŠEK, 
Róbert STRNAD v šachových 
súťažiach: Róbert VERNER, 
Nikoleta JURČÁKOVÁ vo 
futbalových súťažiach: Roman 
MAĎAR, Martin NEMČÍK, 
Martin KRIŠTOFÍK, Martin 
FOJTA, Michal ADAM v 
stolnotenisových súťažiach: 
Gabriel FRATRIČ, Ing. Peter 
WURFL a Ing. Herman 
MATULA. 

pom Klempom a učňami SOU 
BAZ vozidlo ŠKODU FAVORIT 
136 A. 

Nuž nám nezostáva iné iba 
pogratulovať reprezentantom 
Devínskej Novej Vsi a držať 
im palce v ďalších pretekoch. 

pk 

-mee4-c.-
p~~at' 
Ako sme informovali v minu

lom čísle, úvod sezóny mal 
absolvovať aj GLATZ RACING 
TEAM. Zmeneným požiadav
kám na konštrukciu a bez
pečnosť pretekárskych vozi
diel sa teamu, aj napriek sna
he, nepodarilo vyhovieť a 
pretekov sa nezúčastnili. 
Ubezpečujú, že seriál maj
strovstiev Slovenskej republi
ky absolvujú ... Z prvých pre
tekov prinesieme výsledky. 



----~-

TLACOVÁ BESEDA K NEGATÍVNBv1U DOPADU NA ROZPOCTY MESTSKÝCH CAsrí BFW7SLAVY V OBLASTI PODIELOVÝCH DANÍ ZO ŠTÁJNEHO ROZPOCTU 

Negatívny dopad na rozpočty 
mestských častí Bratislavy v 
oblasti podielových daní zo 
štátneho rozpočtu. To bol ná
zov tlačovej besedy zvolanej 
starostami mestkých častí Bra
tislavy 5. mája 1994. 

Prijatím zákona o štátnom 
rozpočte pre r. 1994 sa zmeni
la deľba výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb v neprospech 
obcí v pomere 70,08:29,2, deľ
ba výnosu dane z príjmov práv
nických osôb v pome
re 94,13:5,87 v prospech štát
neho rozpočtu a podiel výnosu 
z cestnej dane 70:30 v pros
pech štátneho ro~počtu. 
Dodatok č. 6 Statútu hl. m. 

SR Bratislavy stanovil deľbu z 
výnosov dane z príjmov z me
novaných daní v pomere 45:55 
v prospech MČ Jarovce, Ru
sovce, Čuňovo, Záhorská Bys-

~~ 
Dobrovoľné rybárske zdru
ženie "Morava 1" so sídlom 
v Devínskej Novej Vsi, 
vzniklo výnosom Minister
stva vnútra SR, 
zo dňa 8.1.1992 pod číslom 
VVS/1-900/90-4886, ako 
~amostatný právny subjekt. 
Clenská základňa. sa nám 
rozrástla cca na 350 .. čle
nov. Máme S-členný výbor, 
ktorý súčasne riadi 10'-člen
ný kolektív revízorov, ktorí 
sa starajú o zodpovedný 
výkon rybárskeho práva a 
poriadku v našom rajóne. 
Lovný revír máme v úseku 
rieky Morava od skaly -
hranica miestna časf Devín 
a Devínska Nová Ves, po 
sútok Maliny, cca 11 km 
úsek. 
Celá rieka Morava je v 
správe Rybochovu Stupava, 
avšak priaľahlé vody sú v 
našej správe: 
- Obecný špic, Malá Mláka, 
Veľká Mláka, Očko, Krakač
ka ... 
Naše združenie "Morava 1" 
sa o tieto vody stará dľa 

vytvorených možností. 
Sprístupnili sme prístupovú 
cestu (betónovú) k Mlákam, 
kde sme v sobotu ?.mája 
t.r. zarybnili násadou K3 
kapríky, v počte 3 000 ku
sov, čo je cca 1 Oq. Tieto 

trica, Devín a Vajnory. Pre os
tatné mestské časti sa s deľbou 
nepočíta. 
Uvedeným prerozdelením vý

nosov daní prichádza MČ DNV 
v rozpočte o 9 982 000 Sk. 
Akoby dobre hospodáriť sa ne

vyplácalo. 
Tento schodok sa dá kompen
zovať dvoma spôsobmi. Prvým 
je radikálne obmedzenie inves
tičnej činnosti MČ, obmedzenie 
výdavkov MČ na údržbu, čiste
nie verejnej zelene, komunikácií 
a taktiež obmedzenie výdavkov 
na kultúru, šport čo by nepros
pelo životu obyvateľov. Druhým 
spôsobom by bolo osamostat
nenie sa ONV od hl. m. SR Bra
tislavy, čo by prinieslo do roz
počtu ONV podstatne viac fina
ncií než vyššie uvedený scho
dok, nakoľko by sme sa nemu
seli deliť s hl. mestom o podiel 

pravidelne prikrmujeme a 
vykonávame tam kontroly, 
aby sa mohli v kľude udo
mácniť. Je však veľa tzv. 
tiež "rybárov", ktorých láka i 
lov tejto násady, a nie v 
malých množstvách, aj na
priek tomu, že je zákaz lovu 
kapra. v našich vodách do 
i ;júna. 
Toto drancovanie neslúži ku 
cti nikomu a zneucťuje prá
cu celého výboru ako aj os
tatných členov združenia. 
Súčastne si Vás dovoľujeme 
oboznámiť s výzvou: 
- "Akcia - záchrana novo
veského rybníka": 

nevyužitá plocha, nev
zhľadná časf dediny, ktorá 
slúži iba ako liaheň komá
rov, o čom svedčí nefun
kčnosť min. 12 rokov. 
Občania a rybári podporte 
stanovisko rybárov dobro
voľného združenia "Mora
va 1" o pridelenie rybníka 
do správy nášmu združeniu, 
aby mohli rybník obhospo
darovať naši rybári. 
Sú tu veľké možnosti špor-
tového využitia rybníka, 
(kultúrne akcie, rybárske 
preteky, zimné športy), hlav
ne pre naše deti. 
Dobrovoľné rybárske zdru
ženie "Morava 1" v Devín
skej Novej Vsi, sa zaväzuje 
dať rybník do pôvodného 
stavu svojpomocne. Ožive
ním činnosti a života novo-
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z výnosu daní zo ŠR určených 
pre obce. Na druhej strane by 
sme sa museli vysporiadať so 
zabezpečením funkcií, ktoré za
bezpečovalo hl. mesto s celo
mestskou pôsobnosťou a to 
hlavne so zabezpečením dop
ravy. Iste sú tieto dve polohy 
krajné, ale v každom prípade 
bude musieť MZ MČ ONV vzh
ľadom k vzniknutej situácii zau
jať stanovisko. Táto úvaha rie
šenia vzniknutej situácie nebo
la súčasťou môjho príspevku 
na tlačovej besede, kde som 
hlavne upozornil na to, že cito
vaný dodatok štatútu bol prija
tý Mestským zastupiteľstvom 

hl. !TI· SR Bratislavy v rozpore 
so Statútom hl. m. SR a to po
rušením čl. 15 ods. 1, ktorý ho
vorí o tom, že ak mestské zas
tupiteľstvo prerokúva otázky 
celomestského charakteru, kto-

veského rybníka vylepšíme 
vzhľad našej obce a vznik
ne prirodzený tok života 
rýb a divokého vtáctva. 
Zlikviduje sa veľké ložisko 
komárov a ďalšieho hmyzu, 
ktorý nám aj tak dosť 

znepríjemňuje život v obci. 
Preto Vás vážený spoluob
čania žiadame o podporné 
stanovisko, aby bol rybník 

Zvláštnosťou USA je, že 
takmer všade a za všetkým 
dochádzajú l'udia autom. 
Umožňuje im to vysoký stu
peň motorizovanosti a skve
lá cestná sieť. Človek bez . 
auta je vzhl'adom na vzdia
lenosti takmer stratený. 
Všešportová hala COLO
SEUM je napríklad od Cle
velandu vzdialená 25 míl' a 
stojí vyslovene ďaleko v po
li. štadión má kapacitu až 
20 000 divákov, všetko po
hodlne sediacich. Hala je 
vel'mi rýchlo adaptibilná pre 
rôzne druhy športov. Hráva
jú sa v nej zápasy hokejovej 
NHL i basketbalovej NBA, v 
ktorej Cleveland reprezentu
je klub CAVALIERS. 

Zápasy sú spoločenskou 
udalosťou, počas ktorej sa 
vo vel'kom konzumujú neal
koholické nápoje a rôzne 
druhy doplnkových občer
stvení v priestranných chod-

ré sa dotýkajú záujmov Mč 
prijme príslušné uznesenie aŽ 
po predchádzajúcom preroko
vaní stanoviska miestneho zas
tupiteľstva dotknutej časti, čo 
sa v danom prípade nestalo 
pretože MZ MČ ONV o takét~ 
stanovisko nebolo požiadané. 
Ale takéto porušenie Štatútu 
hl. m. SR Bratislavy mes
tským zastupiteľstvom bolo 
aj pri prijatí ročného plánu 
mestskej hromadnej dopravy. 
Nebol prijatý trojpätinovou väč
šinou všetkých poslancov mes
tského zastupiteľstva, ako na 
prijatie bolo treba, nakoľko 
dotknutá MČ ONV dala nesúh
lasné stanovisko k predmetné
mu ročnému plánu MHD. 
Nuž zrejme poslancom MsZ a 

pánovi primátorovi to zrejme 
nevadilo a MČ ONV prišla takto 
o jediný priamy spoj do mesta 
mimo dopravnej špičky. 

Alojz Moravec 
zástupca starostu MC ONV 

pridelený do spravovania 
nášmu dobrovoľnému rybár
skemu združeniu "Mora
va 1" v Devínskej Novej 
Vsi. 

predeseda RZ "Morava 1': 
Anton Gašparík 

tajomník RZ "Morava 1': 
Ing. Jozef Fratrič 

bách štadiónu, kde je na 
každom kroku televízor, na 
ktorom sa podl'a l'ubovôle 
dajú sledovať zápasy kon
kurentov alebo z iných 
športov. Najmenšiu zmrzlinu 
k dostaniu som si zakúpil a 
trápil som sa s ňou celé 
dve tretiny. Jednoducho v 
menšom balení nič iné ne
bolo k dispozícii. Navyše sa 
všetky nápoje podávajú vel'
mi chladné s množstvom !'a
du. V Clevelande sa hrajú 
niektoré zápasy cudzích 
mužstiev NHL, aby sa týmto 
spôsobom zistil záujem di
vákov o hokej a tým aj pod
mienky pre vytvorenie ďal
šieho mužstva NHL. Tento 
prieskum beží vo viacerých 
mužstvách NHL. Na zápase 
Washington Capitals - Phi
ladelphia Flyers bolo prí
tomných asi 8000 divákov. 
Ceny vstupeniek sa pohybo
vali od 20 do 45 dolárov. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

INZERTNÉ RUBRIKY 
ot . Kúpa . 
02 _ PredaJ • 

03 
_ Vofné miesta (ponuka, hfadá) 

04 _ Služby 
05 - Byty . • . 
06 

_ Nehnutefnosll (kupa, predaJ) 

07 _ Rozličné 

c= 02-'PREDAJ 

• predám bicykel BMX-16 za 

1 ooo,-. Tel. 776-093 

• predám drevenú postieľku. 
Tel: 775-554 

• Predám modrý oblek na sv. 
prijímanie č. 130. Adr. v inz. 

odd. Devexu 

• Predám starý dom na 
zbúranie v ONV ako stavebný 
materiál. Tel: 779 142 

• Predám ružovú Zekiwu -
trojkombináciu: Cena cca 
1000,-. Tel: 778 753 

• Predám 3-dverovú vstavanú 
skriňu. Tel: 779 203 

• Predám 
autosedačku. 

Tel: 779760 

novú 
cena 

detskú 
1800,-. 

• Predám zánovný šport. 
kočík FRITZO - polohovateľný 

za 2500,-. Tel. 779 569 

• Predám autom. práčku, 

plnenie zhora za 1300,-, f.tv 

EKONOMICKÝ PRENÁJOM 
A PREDAJ AUTOMOBILOV 

Leasing alebo prena]om znamená v našich 
podmienkach modernú, ale už zavedenú formu 
financovania. Je zároveň navyše účinnou obranou proti 
inflácii a devalvácii. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od 
roku 1991. Autá dodávame podľa osobného výberu 
zákazníka. Na vybrané automobily Vám poskytneme 
výhodný úver na 3 roky, u autobusov a kamiónov na 4 
roky. 

LEASINGOVÝ KOEFICIENT sa pohybuje od 1,06 do 
1,18, a to podfa akontácie, ktorú je možné zvoliť od 40 
%do 90 %. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a.s. Bratislava 

Mgr. Peter Krug, 841 07 Bratislava. Kalištná 9 -
tel./fax: 775 275 

TYždeň chorvátskej kulhlry 
Veľvyslanectvo chorvátskej 

republiky v Bratislave organizu
je v dňoch 22.-30.mája 1994 
Týždeň chorvátskej kultúry v 
Bratislave. V rámci tohto táž
dňa vystúpi aj v Devínskej No
vej Vsi Remeselnícke hudobné 
združenie z Varaždina s kon
certom tamburášskeho orches
tra a zmiešaného speváckeho 
zboru. Koncert sa uskutoční v 
kultúrnej záhrade lstracentra v 
sobotu 28. mája 1 994 o 1 9,00 
hod. Po koncerte bude tambu
rášsky orchester hrať do tanca 
~ na počúvanie. V prípade nep
naznivého počasia sa koncert 
uskutoční vo veľkej sále !stra
centra. Chorvátsky kultúrny 
spolok v Devínskej Novej Vsi 
Vás na tento kultúrny večer 

srdečne pozýva. 
Pre úplnosť Vás oboznamuje

me aj s ďalšími podujatiami, 
ktoré sa uskutočnia v rámci Týž
dňa chorvátskej kultúry v Bratis
lave: 
22.-30. mája 1994 v Krajanskom 
múzeu Matice slovenskej výsta
va Josip Botteri Dini "Per urbem 
et orbem" (Pre mesto a svet), 
23. mája 1 994 koncert Záhreb
ských sólistov v Koncertnej sieni 
Slovenskej Filharmónie, 
27. mája 1994 Koncert zboru 
Remeselníckeho hudobného 
združenia z Varaždina v Dóme 
sv. Martina, 
29. mája 1994 v Istropolise v 
Bratislave projekcia filmu pre 
deti Rozprávkový les. 

EK 

PHILIPS za 3500,-. Adresa v 
inz. kane. Devexu 

04- SLUŽBY 

• Tepovanie kobercov a 
sedačiek, vftanie do panelu. 

Tel.: 777 079 

• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 
Tel.: 239 527, 220 005 

• Potlač na reklamné predmety 
- zapaľovače, perá, popolníky, 
PE-tašky a iné zabezpečí 
DEV EX. 

Tel./fax: 775 275 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadenií, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

06-Nehnutelnosti 

• Kúpim byt alebo dom v 
Bratislave. Tell 841 623 

07--Rozličllé ~• ·•) 
- Hladám garáž do prenájmu 
v ONV. Tel: 779 591 

starým kobercorn, nábytku, · 
nečistote. námahe uo• . . . . ~ 

• sťahovacie a manipulačné práce 
• dodávka a montáž nábytku · 
e zariaďovanie kancelárií 
e vzorkový predaj kobercov 
• ich dodávka a pokladanie 
••obšívanie kobercov,výrobaprednožiE)k > 
• dodávka a.pokladanie PVC podláh .. ·. ·.·· ... ·· .· ......... ···~~ ·~··.•·. ·• · .. ~. 
e biologické čistenie.• interiérov, kobercov a eléktron.í~y. 

·- .. ' . ·.: 

Na vyhliadke 37. tel.: 775 238 -. 7.?0 . ._ 20.''" hod; 

~~ercia: cenník: 1 znak= 0,70 Sk, 1/8 strany= 495 Sk, 1/4 = 989 Sk, 1/2 strany= 1970 Sk, 1 strana= 3900 Sk. 
z~'P1~tky _za uverejnenie na prvej strane + 100 %. za uverejnenie na inej strane ako 6-7 strane + 50 %. 
A:vy. Pn 5 a viac-násobnom uverejnení - 10 %. pri celoročnej objednávke - 20 %. 
In Pon~kate detské oblečenie. hračky, využite naše bezplatné služby. Tel./fax: 775 275 

p zertn~ kancelária: OEVEX. Novoveská 14 z dvoru (nad poštou) 
o - Pla: 8·"" - woa. 14.3o - 18-"o So: soo - 11oo 
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l Clta.zlle na Majstrovstvách sveta juniorov vo francúzskom Lyone 

Priebeh súťaže: Ak by som ja or
ganizoval takúto súťaž, musel by 
som sa hanbiť nielen pred celým 
svetom, ale aj pred sebou sa
mým. Súťaž vyzerala ako naša re
gionálka v bojových podmien
kach. šatňami pre všetkých účas
tníkov bola studená prechodová 
chodba s niekoľkými stoličkami. 
Záchody nekonkurovali ani našim 
verejným. 

Jediné, čo bolo na úrovni, bola 
väčšina súťažiacich . Tí pricistova
li z 20 krajín . Predviedli veFmi 
dobré výkony. Našli sa ale aj pá
ry veľmi slabej úrovne . Niektorí z 
nich aj z nepochopiteľných príčin 
postupoval i dalej. A naši? 

Výkonom sme presvedčili , že sa 
u nás robí dobrý Rock-and-Roll. 
S umiestnením sme však sklama
ní. V kategóri i párov sme sa ne
dostali ani len do semifinále . V 
prvom kole mal zaváhanie pár 
Dulanský-Adamová. To sa nako
niec odzrkadlilo na konečnom 

eeeeeeeeee 
I~OI~ Id\IIIIC llllv'01'1íl 

- Zajtra máme výročie svadby, mám 
zabi! zajaca? 

- A prečo? Veď on za to nemôže. 

- Máte tu nieč"o zvláštne? - pýta sa 
turista. >: 

- Pravdaže máme. Lavičku na 
lstrijskej . . 

- A čo je na toni zvláštne: 
- Je tam už" vyše roka, a ešte ju nikto 

neodmontoval. 

- Choďte pomalšie, - hovorí pasažier 
taxikárovi, - nevidíte tú zákrutu? 

- Nebojte sa, ja po tejto .ceste jazdím 
už dvadsať rokov . 

Vzápätí auto vyletí z cesty a prevráti 
sa. 

- Do frasa, - zúri taxikár, - už 
dvadsa! rokov tadiarto jazdím a 
každý raz sa vysypem! 

- . 
- Čo to rob (te? - skríkne inštruktor 

autoškoly na svoju ž iačku, ktorá sa 
prudko postavila nad volantom . 

- Ale veď ste mi povedali , že na 
červenú musím stáf! 

Istý filozof sa istý čas stýkal s 
povestnou kurtizánou. Priater mu 
hovorí: 

- Veď fa vôbec nerúbi! 
Ftlozof sa usmial: 
- Víno a ·ryby ma tiež nerúbia, a 

predsa mám z nich pôžitok. 

Objednávací lístok 

d 

hodnotení, kedy sa práve prvé ko
lo započítava do poradia pri ne
postúpení z opráv. V opravách už 
išl i dobre. To, že nepostúpili, 
prekvapilo hádam nás všetkých. 
Ich umiestnenie na 26. mieste z 
51 párov ale nie je zlé. Ved pora
zi li majstrov Slovenska o šesť 
miest. 

V kategórii formácií sa prihlásilo 
šestnásť klubov z ôsmich krajín . 
Päť formácií postupovalo priamo a 
dve z opravy. Priamo sme sa nep
rebojovali. Ale ani jedna z troch 
francúzskych. Z opravy sa do finá
le potom už asi automaticky pre
bojovali dve francúzske formácie. 
Opäť nám zostali brány finále zat
vorené . Bolo to však len druhé na
še vystúpenie na vrcholnom podu
jatí. Deviate miesto na svete si 
pritom hodnotíme vermi vysoko. 
Priemerný vek našej formácie je 
11 ,2 roka. Všetky formácie pozos
távali zo šiestich párov. Nám sa 
zatiar podarilo dať dokopy formá
ciu len z piatich párov. To sú 

Vodorovne: 
A) Východoslovenské strojárne 

kto po česky druh 
narkotika. B) Chemická 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

všetko naše han
dicapy, ktoré sme 
kompenzovali per
fektným výkonom . 

O tento výsledok 
sa zaslúžili: Ada
mová, Bányász, 
Dulanský, Faltuso
vá, Karaffová, 
Kohn, Kordoš, Ro
manová, Straussa
vá, Valaský, tréner 
Laco Ruppeldt. 

Celá príprava prebiehala v prie
storoch ZŠ Bukovčana 3 za plnej 
podpory jej vedenia, za čo im 
patrí naša vďaka . 

Finančne nám na cestu prispeli 
okrem nášho Zväzu akrobatického 
Rock and Rollu aj Stredisko cen
ných papierov SR. 

Zvlášf si ceníme pomoc samotnej 
Devínskej Novej Vsi na čele s 

značka nobélia - začiatok 

tajničky - rozum. - C) Choď 
po rusky - statok - značka 

pera na okrasné písmo. - O) 

Detská hračka mier po 
česky - rieka vo Francúzsku. 

7 8 9 10 11 

Adresa: ______________________________________________ PSČ ________________ __ 

Dátum: -------------------------------------------------------------------------

Na konci roka vylosujeme troch predpatiteľov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrťročné red latné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatitera 

Výtvarný design a sadzbu zabezpečilo DTP štúdio firmy ROWACO spol. s r.o. 

pánom starostom. K tomu treba 
prirátaf aj podnikaterov z Devín
skej Novej Vsi , ktorí nás nabali li 
na cestu potravinami a ovocím. 
Boli to: Reštaurácia u Michala 
Reštaurácia u Virgu Šuba, Ovoci~ 
pod stanicou (Baranovičová) , Mä
so Pokorný. Ďakujeme. 

E) 

tretia 
udieraj. 

Laco Ruppeldt 

Textová skratka 
čast' tajničky 

- F) Predložka -
chlapčenské meno - obec v 
okrese Levice. G) 

Juhoeurópan po česky - druhá 
skrivilo . H)Kypri pôdu 

pluhom druhá časť 

tajničky - citoslovce bolest i. 

- l) Systém znakov (z franc.) -
priemyselné mesto v 
Maďarsku Teodor. J) 
štvrtá čast' tajničky. 

Zvisle: 1) Chemická značka 

niklu - tropický ker. - 2) 
Prírodná tekutina - nábojnica. -
3) Mesto v Poľsku - niekde. -
4) Ženské meno časť 
Mníchova. - 5) Podvádzali 
kos. - 6) Vytláčam mlieko z 
vemena látka vznikajúca 
pri hnití bielkovín. 7) 
Preskúmaná to po rus ky. 

8) Mesto v Taliansku -
znetvoruj. - 9) Vyrúbaná, 
zoťatá - obec v okrese 

Opava. - 1 O) Tupo, prázdno -
spôsobovať bolesť. 11) 
Chemická značka molybdénu -

Koniec tajničky. 

Pomôcky: O) !ton .- 3) Smicz.-
4) Laim. 

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

24.- 25. týždeň 3-6-199'1 !Ccénik= IV. Cislc= 11. 

""@ ... a te•a• m6i iaoeo l V ft, 1!/ J, 
~ Volkswagen Bratislava 

Váiení 
čitatelia 

Je po hodoch, bruchabo
lenie dúfam nebude, veď 
tie naše sú šalátové. 
Nuž keď nie z hodov, dô
vodov na bruchabolen ie 
bud e dosť . čo nevidieť 
nás prepadne predvoleb
ná kampaň a sľubovať 
bude treba. Zatiaľ je sľú
bená valorizácia dôchod
kov v druhom polroku . V 
ňom nás čaká ďalšia hro
mada sľubov a potom po
malé vytriezvenia. 
Ktovie, či príde medardo
va kvapka a čo z nej zap
rší . 

Z iniciatívy starostu Mestskej 
časti Devínska Nová Ves Ing . 
Mariána Jurčáka sa dňa 23. 5 . 
1994 u.skutočnilo stretnutie 
primátorov a starostov z 15-
tich dolnomoravských obcí v 
úseku od Mestskej časti De
vín po Kúty. Zišli sa riešiť 
spoločné problémy v inundácii 

stazcstco 

rieky Moravy zameraných na 
ochranu a možnosti využitia 
hodnotného územia, zachova
ného vďaka "železnej opone". 
Prerokovali otázky možných 
slovensko-rakúskych hranič
ných prechodov, rozvoja cyk-
loturistiky a problematiku 
skládok odpadov, čistiarní 

Pred nami stojí hamletov
ská otázka. Byť , či nebyť 
za, č i proti osamostatne
niu Devínskej. Starostovia 
mestských častí sa stre
távajú, rokujú. Informuje 
Večerník i noviny mes
tských častí . K pochope
niu problematiky však 
chýba dostatok informácií 
všetkým obyvateľom. A 
fakty, čís la , záruky pre i 
proti. Najh o ršie formujú 
verejnú mienku správy 
tzv . jedna pani povedala. 
Nepodceňujme ich . Iba 
serióznou prípravou , zdô
vodnením možno čosi na
stoliť, žiadať, doviesť do 
správnych záverov. 

JPri~íl:~~Il~ l%~Jf[!~ffil ~ ~~íteftTľ~~fV) 
Ľudové knižnice mestských častí ktore sa uskutocnt 4. ]una 
a Mestská knižnica v Bratislave 1994 (sobota) o 10° 0 hod. v 
Vás ~rde~ne _ P?Zývajú na priestoroch Domu kultúry v 
mestske fmale suťaze: Devíne. Odchody autobusu č. 

Vera rozvahy v dňoch na-
sledujúcich želá · 

Váš vydavateľ 
~1It~m· 

@EuSCľÝ@[J{] 
ČDT8JT!3Ľ@Vg 

Nájomcom hrobových miest 
Upozorňujeme všetkých občanov, nájomcov hrobových miest na 

~tntoríne v Devínskej Novej Vsi , na povinnosť platiť nájomné za 
teto hroby. 
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov je 1.054,70 Sk (na 5 

rokov je 527,35 Sk) . 

0~bnovu prenájmu bude možné uskutočniť dňa 4.6.1994 v čase 
a.oo do 13.'' hod. priamo na miestnom cintoríne. 

Správa cintorínov 

Základná umelecká škola 
Dolinského 1, Bratislava, 
tel. č. 764 387, oznamuje 
širokej verejnosti, že prijímacie 
skúšky do hudobného, taneč
ného, výtvarného a literárno
dramatického odboru budú v 

Cena= 2,50 

!!Jii)®~li)~li)~li)®~li)®J!!lli)~li)®J!!)Ii)®~ 

~ Uzávierka dnešného ; 
~ čísla bola 26. 5. 1994. ~ 
~ Uzávierka ~ 
~ nasledujúceho čísla ~ 
~ bude 9. 6. 1994, číslo ~ 
~ vyjde v piatok 17. 6. l i 1994. l 
~li)®~li)~li)®J!!l(~®~li)®~li)®~li)®~li)~ 

Ospravedlnenie 
V minulom čís le zapracoval 

tlačiarensky škriatok a infor
máciu o uzávierkach použil z 
predch ádzajúceho čísla. 
Čitateľom sa ospravedlňu-
jeme. 

Redakcia 

odpadových vôd , ktoré pod
statne ovplyvňujú stav život
ného prostredia. 
Dohovori li sa na spoločnom 
postupe p.r i riešení nastole
ných problémov. 

ak 

29 (spod Mosta SNP) o 838
, 

9. 17 a 9s' hod. 

l~ sa m Vašu ~ 

dňoch 14. a 15. júna 1994, 
od 16.00 - 18.00 hod., v 
priestoroch ZŠ Bukovča
na 3. 

Ako novinku umožňuje škola 
záujemcom o štúdium nahlia
dnuť do tried a sledovať vyu
čovací proces v rámci Dní ot
vo rených dverí, ktoré sa usku
točnia v termíne konania prijí
macích skúšok. 

R i aditeľstvo školy 
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Závery z JOkovania Miestnej 
rady MC DNV zo dňa 
26.5.1994 

Miestna rada: 
Doporučila starostovi 
uzatvoriť dohodu o vykonaní 
práce na likvidáciu Detských 
jaslí lstrijská 22 podľa náv
rhu Ing. Cvečka a využitie 
likvidovaného hnuteľného 
majetku pre Základnú školu 
P. Ho rova,_ Materské školy 
na území MC Devínska Nová 
Ves a Veselú škôlku v termí
ne do 15.7.1994 vrátane lik
vidácie pohľadávok a záväz
kov DJ 

Doporučila 
dočasné zníženie príspevkov 
po_skytovaných z rozpočtu 
MC o 30% a uložila pred
nostovi predložiť najbližšie
mu riadnemu zasadnutiu MZ 
návrh úpravy rozpočtu MČ 
pre rok 1994 

Schválila 
uvoľnenie príspevku z fondu 
Humanity a soc. starostli
vosti vo výške 1.500,- Sk/1 
dieťa umiestnené v Detských 
domovoch nasledovným de
ťom z MČ Devínska Nová 
Ves: Jozef Sztojka, súroden
ci Angela, Andrea a Aniko 
Fotioví, Bohuš Smolár a Pe
ter Zeman pre zakúpenie 
ošatenia 

Neschválila 
poskytnutie príspevku Gym
náziu Bílikova pre zakúpenie 
počftača z dôvodu nepris
lušnosti kompetencie v škol
stve samosprávnymi orgán
mi 

Schválila 
uvoľnenie príspevku z Fondu 
humanity a soc. starostli
vosti - HOMED MEDIFERE, 
pre zakúpenie ihiel na aku
punktúru a klieští pre gyne
kologickú ambulanciu vo 
výške 5.823,- Sk a doporu
čila ostatné požiadavky pre
rokovať v MZ 

Doporučila starostovi 
požiadať Klub KARATE-JUS
HU o predloženie zápisu z 
ustanovujúceho valného 
zhromaždenia, správy o čin
nosti klubu s uvedením sú
ťaží, v ktorých štartujú ich 
družstvá 

Doporučila 
uvoľniť príspevok spoločen
stvu URBÁR v MČ DNV vo 
výške 20 tis. Sk po doložení 
všetkých náležitostí podľa 
zásad poskytovania príspev
kov Združeniam 
Doporučila 
poskytnúť príspevok Chor
vátskemu spolku vo výš-

ke 20 tis. Sk, po doložení 
všetkých náležitostí podľa 
zásad poskytovania príspev
kov Združeniam 

Schválila 
príspevok MO Matice Slo
venskej vo výške 7 tis. Sk na 
propagáciu organizácie Fes
tivalu národnej piesne v MČ 
Devínska Nová Ves 

Nesúhlasila 
s poskytovaním príspevku 
ZUC na kúpu pianína, vzhľa
dom na nedostatok fina
nčných prostriedkov na fon
de 

Doporučila 
uvoľniť príspevok z fondu 
Humanity a sociálnej staros
tlivosti pre 14 detí z MČ De
vínska Nová Ves trpiacim s 
koliózou a ochorením hor
ných dýchacích ciest vo výš
ke 1.000,- Sk na jedno dieťa 
pre úhradu ich liečebno-rek
reačného pobytu po doložení 
zoznamu týchto detí a jeho 
odsúhlasení v MR 

Schválila 
vypísanie Verejnej súťaže na 
montáž vodomerov TÚV a 8 
V v MČ Devínska Nová Ves a 
základné podmienky súťaže 
v masmédiách, s termínom 
uzávierky do 20. 6. 1994 
12.00 hod. 

Schválila 
umiestnenie reklamných von
kajších hodín na ul. Eisnero
va - M. Marečka fi TIME
SERVIS a sadzbu nájmu 

Schválila 
prenájom plochy na ul. P. 
Horova 23 pre umiestnenie 
prevádzky Pizzérie 

Doporučila 
vypísať Verejnú súťaž na od
predaj pozemkov a prenájom 
záhrad 

Doporučila 
prerokovať návrhy pracov
ných poriadkov MÚ, Denovy 
a IC v MZ 
Doporučilo 
menovať Ing. Annu Krížovú 
za členku vyhodnocovacej 
komisie pre separovaný zber 

Doporučilo 
menovať p. Moravca za 
predsedu Redakčnej rady a 
Ing. Vargovú, Ing. Mráza a 
Ing. Tótha za členov Redak
čnej rady vnútorného infor
mačného kanála TKR 

Prerokovala 
stanoviská k návrhom záko
na o hl. m. SR Bratislave 
predkladaných primátorom 
hl. m. SR a klubom starostov 
na mimoriadnom spoločnom 
rokovaní miestnych zastupi
teľstiev všetkých mestských 
častí hl. m. SR Bratislavy 
ktoré sa bude konať dňa 2. 
6. 1994 o 16.00 hod. v aule 
Maxima 

vm 

l Vnútorný informačný kanál televízneho káblového rozvodu v Mč l Bratislava Devínska Nová Ves 

, V s , š prevádzke 

l 

2 

Dňa 18.5.1994 firma SATRO 
začala skúšobné vysielanie na 
vnútornom informačnom kanáli 
TKR. Vysielanie vnútorného in
formačného kanálu možno sle
dovať na 9 kanáli TV príjíma
čech 24 hodín denne. Momen
tálne je toto vysielanie usku
točňované z priestorov hlavo
vej stanice vo forme textových 
informácií. Po sprevádzkovaní 
technického pracoviska TV sta
nice TV SATRO na ulici M. Ma
rečka č. 18 budú aj obrazové 
informácie. Obsahovo bude 
tento kanál zameraný prevažne 
na informácie miestneho cha
rakteru. Sprevádzkovaním vnú
torného informačného kanálu 
získala naša MČ významný ko
munikačný prostriedok, nakoľ
ko informácie z neho sa už 
dnes dostávajú do 4000 do
mácností. 

Vzhľad obce 
vec všetkých 

jej obyvateľov 

Iste maJu obyvatelia MČ DNV 
hlavne sídlisk Kostolné a Pod
horské v pamäti stav murova
ných prístreškov autobusových 
zastávok z pred minulého roka 
/opadaný obklad stien a rozbi
té sklenené výplne striech/. V 
tom čase MC DNV viedla 
správne konanie voči Generál
nemu investorovi Bratislavy, 
ktoré malo za následok že tie
to prístrešky boli dané do sta
vu, ktorý nenarúšal vzhľad MČ 
a zároveň sme dostali do roz
počtu od GIBu 16000 Sk za 
pokutu vytúbenú starostom. 
Dnešný stav týchto prístreškov 
už nevyzerá príliš slávne, na
jmä zásluhou niektorých dob
rých duší, ktoré na stenách 
nechávajú otlačky svojej obuvi. 
Zhruba v tom istom čase be
žalo správne konanie voči SBD 
Bratislava IV za zlý stav muro
vaných skríň hlavných plyno
vých uzáverov pred ich obyt
nými objektami /rozpadnuté 
murivo, poškodená omietka/. 
Všetky boli v stanovenom ter
míne opravené a dostali kom
plet hotové nátery. Dnes je na 
niektoré zle pozrieť. Dostávajú 
sa do horšieho stavu, než 
pred spomínanými opravami. 
Keď som sa jednej pani svojho 
času pýtal, či sú to jej deti, 
ktoré likvidovali nový náter 
jednej z uvedených skríň, a 
keď sú, prečo im to dovolí, 
odpovedala mi, že sú, a keby 
to nerobili spravia to druhé. 

Trochu zvláštny názor, ale keď 
som jej povedal, či si uvedo
muje, nakoľko šlo o družstevný 
dom, že opravy podobného 
druhu majú dopad na geofond 
toho ktorého objektu a či chce 
alebo nechce, financuje ju aj 
ona prostredníctvom nájomné
ho, pokrčila ramenami a neod
povedala. Prečo o tom tak de-

Koncom septembra 94 fir 
SATRO začne vysielanie 
Inej TV stanice na TKR v M 
Bratislava Devínska Nová Ves 
Názov Stanice bude TV SATRó 
a vysielať bude na 21 kanáli. v 
súčasnosti na tomto kanáli 
možno sledovať program ČT 1 
ktorý bude samozrejme da ' 
na niektorý iný voľný kan 
takže nepr~e k ochudobne 
programovej ponuky ale n 
pak. Na začiatku bude táto 
stanica vysielať 2 až 4 hod 
denne. Programovo bude za~ 
meraná hlavne na celovečerné 
filmy našej a zahraničnej pro
dukcie v slovenskom alebo 
českom znení. 

Alojz Moravec 
zástupca starostu MČ ONV 

tailne píšem? Zrejme si všetci 
ešte dobre neuvedomujeme 
alebo si to nechceme pripustiť 
že všetky práce podobnéh~ 
charakteru sa nás finančne do
týkajú. Buď cez rozpočet MČ, 
alebo cez rozpočty rôznych or
ganizácií, na ktoré sme neja
kým spôsobom napojení. Ale 
verte mi, veľmi zle sa rokuje s 
niektorými organizáciami, keď 
pri správnom konaní zistíte, že 
tesne po odstránení závad 
predmetu konania, je opätovne 
poškodený. 

Zároveň je zrejmé, že páchateľ 
je miestny obyvateľ. Uvediem 
príklad. Transformačné stanice 
TS 1057 a TS 1058 na ul. J. 
Smreka respektíve š. Králika 
boli majiteľom ZEZ š.p.Bratis
lava v danom termíne oprave
né. Lenže, kým stihol prísť na 
správne konanie - kontrolu od
stránenia závad, už boli nové 
nátery poškodené a popísané 
vulgárnymi nápismi. V najbliž
šom čase sa budú opravovať 
fasády stien pri vstupoch do 
obytných objektov SBD Bratis
lava IV /termín ukonče
nia 30.5.94, samozrejme pod 
tlakom správneho konania/. 
Taktiež sa budú opravovať fa
sády stien pri vstupe do ko
munálnych obytných objektov 
prostredníctvom firmy C term, 
ktorá má na tieto práce v roz
počte vyčlenené peniaze. Nedá 
sa v jednom článku popísať 
všetky správne konania ktoré 
MČ DNV viedla proti rôznym 
organizáciám, ale všetky mali a 
budú mať jeden a ten istý t;:ieľ, 
t.j. dobrý vzhľad našej MC a 
bezpečnosť jej obyvateľov. z~
roveň si však treba vážiť veci, 
ktoré sa dostanú do požadova
ného stavu a udržiavať ich čo 
najdlhšie v dobrom stave, ne
vinímajúc z toho verejnú zeleň 
do ktorej MČ investovala ne
malé finančné prostriedky. 

Alojz Moravec 
zástupca starostu MČ oNV 

Olllasy 
Referendum? A na základe 
čoho? Položte na stôl arg~-

ty čo z toho vyplyn1e 
men ob. čana keď bude De-
p~ ' . • ska samostatná, aké vy-
~mdy aké nevýhody. Ale 
? s' lová. čísla. čo bude 

n1e "š" N"-
drahšie, čo lacne]dl!l; ~c 
. é ľudí nepresve c1 a Y 
m_ bec nejaký lístok vypísali. 
vo jr 

tudia sú vš_e<;>becn~ ~ poli
tike ľahosta]nl, hoc1 Sl neu
vedomujú, že móžu rozhod
núť 0 sebe. Zatiaľ n.evidieť 
výhody, že rozhoduJe De
vínska sama. Nie preto, že 
by neboli, ale preto, že ich 
nepoznajú, nedokážu porov
návať. Nájomné za priestory 
sú v porovnaní s okolitými 
dedinami vyššie. Prečo? 

mj 

V minulom čísle nám bolo 
predložených nie koľko úvah 
o pripravovanom odtrhnutí 
Devínskej Novej Vsi od 
hlavného mesta SR. Táto 
moja reakcia na uvedený 
článok nie je agitáciou k 
hlasovaniu "za" ani "proti" 
v pripravovanom referende, 
ale snahou o pohľad na 
možnú realitu, keď nastane 
deň po "odtrhnutí". 
Súhlasím s tým, že ONV v 
roku 1994 nie je to isté, čo 
v roku 1972. Celková situá
cia v spoločnosti je zásad
ne iná. Avšak zďaleka nej
de len o dopravu. Predpok
ladám, že nebude technický 
ani obchodný problém ob
jednať dopravu u Dopravné
ho podniku mesta Bratisla
vy. Otázna je výška cestov
ného, prípadne jeho dotácia 
zo strany obce (mesta?) 
Devínska Nová Ves tak, aby 
bola jeho cena na úrovni 
porovnateľnej s mestom 
Bratislava. Zrejme "elektri
čen~y" takejto dopravy ne
budu použiteľné na vnútro
mestský dopravný systém 
Bratislavy. 

Administratívna stránka ži
vota našich obyvatel'ov: Pri 
Všeobecne nejasnom budú
com územnom členení Slo
venska je aj nami želané 
:ačlenenie do "bratislavskej 
zupy" otázne. Ak zostane 
mesto Bratislava samostat-
nou ad . . . mm1strat1vnou jed-
~~tk~u vo svojich hrani
mi)c . (a my budeme za ni
v Je možné, že budeme 
n~~~vovaf svoje záležitosti 
St lesto v Karlovej Vsi - v 
(d~~-~ve alebo v Malackách 

1 stvá, stavebný úrad, 

sociálne záležitosti, pracov
ný úrad, daňový úrad, škol
ská správa, prevody nehnu
teľností). Týka sa to aj na
pr. cirkevného začlenenia. 
Vyššie úrady môžeme na
vštevovať nie na Primaciál
nom námestí, ale napr. v 
Trnave. Obdobne odborné 
vyšetrenia u lekárov špecia
listov, pri dnešnom úbohom 
stave privatizácie zdravot
níctva a stále uplatňovanej 
rajonizácii, môžeme povinne 
absolvovať nie v Karlovej 
Vsi a Dúbravke ale napr. v 
Malackách. Rovnako ne
mocničné ošetrenie po reš
titúcii nemocnice "U milo
srdných bratov" v Bratislave 
nám moze byť poskytnuté 
nie na Kramároch ale v Ma
lackej nemocnici. Predchá
dzajúcimi vetami sa ani v 
najmenšom nechcem dot-

knúť odbornej úrovne týchto 
zdravotníckych zariadení. 
Všetky vyššie uvedené prak
tické dopady na občanov a 
mnohé ďalšie, ktoré v sú
časnosti nie sú ešte známe, 
prípadne mi neprichádzajú 
na um, sa nemusia prejaviť 
pri avizovanom ekono
mickom zhodnotení odtrhnu
tia ONV od hlavného mesta. 
V obecnom rozpočte sa sa
mozrejme neodrazia. 
Zníženie administratívnych 
cien nehnuteľností prekate
gorizovaním obce z cien na 
úrovni 600 Sk/m2 do úrovne 
150 Sk/m2 môže byť dvoj
sečnou zbraňou. Na jednej 
strane zníži dane z dedič-
stva, darovania, predaja 
nehnuteľností. Na druhej 
strane, pri komerčných pre
dajoch príde určite k pokle
su ich tržnej ceny. Tento 
fakt už môže mať dopad na 
obecnú kasu. Pokles daní 
za nehnuteľnosti z dôvodu 
prekategorizovania z územia 
hl. mesta na obec (mesto?) 
s cca 16 tis. obyvateľmi už 
dopad na obecnú kasu má. 
Možno tento dopad bude 
znížený tým, že sa nebude
me deliť s bratislavskou 
radnicou. Možno aj zarobí
me. 
Zásobovanie obce vodou a 
jej odkanalizovanie bude 
mať celkom iste konkrétny 
dosah na kasu obce. Pri 
predpokladanom presune 
vlastníctva zariadení z pod
nikov vodární na obce 
(mestá) si budeme hospodá
riť ako obec (mesto) s vo
dou sami. Pri dnešnom sta
ve cenotvorby bude obec 
kupovať vodu od mesta 
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Bratislava za tržnú cenu 
ako právnicky subjekt. Nás
ledne ju bude obyvateľom 
predávať za cenu regulova
nú. Rozdiel v týchto dvoch 
cifrách je už dnes 4-5 ná
sobný. Niekto (obec) to 
musí vykryť. Pri od kanalizo
vaní je to obdobné s tým, 
že ide o rozdiel medzi re
gulovaným stočným a sku
točnými nákladmi na odve
denie odpadových vôd a 
ich čistenie. A to aj vtedy, 
keď budeme mať čistiareň 
vo svojom vlastníctve a bu
deme "zarábať" na Lamači, 
Devíne, Záhorskej Bystrici, 
Marianke. Ak budú uvoľne
né ceny vody a stočného ~ 
pre obyvateľstvo, pôjde o 
priemernú cenu vody nie v 
celom meste Bratislava, ale 
v Devínskej Novej Vsi. To 
môže byť podstatný rozdiel 

v náš neprospech. Nehovo
riac už o tom, že bude tre
ba zriadiť a platiť prevádz
ku samostatnej organizácie 
zodpovedajúcej za túto čin
nosť. Alebo si tieto činnosti 
u niekoho objednať a platiť 
(z obecnej kasy). 
Iste existuje ešte viac 
problémov, ktoré treba zvá
žiť pred odtrhnutím a ktoré 
nie je možné postihnúť v 
jednom príspevku. 
Ak nám po odpovedaní na 
tieto a ďalšie otázky vyjde 
výhodnejšie "odtrhnutie" 
bude treba sa odtrhnúť. 
Mojich niekoľko narýchlo 
napísaných úvah vóbec nie 
je agitáciou ani za, ani pro
ti. Je len výzvou na disku
siu. Napriek tomu si mys
lím, že dnes nie je ani tak 
podstatné krajné riešenie 
odtrhnutím, ale spolu s iný
mi mestskými časťami do
siahnuť, aby nebola prijatá 
v NR SR pochybná novela 
zákona o Bratislave, ale 
naopak, aby sa jeho znenie 
a štatút upravili tak, aby 
boli aspoň znesiteľné pre 
fungovanie mesta a mes
tských častí. 

Ing. Miloš Encinger 

"Samostatné mesto?" 

Od roku 1972 je naša obec 
súčasťou hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratis
lavy, so svojími zákonnými 
orgánmi a starostom, ktorí 
plnia volebný program, roz
voj mestskej časti a zodpo
vedajú za životné prostre
die, (kompetencií je viac a 
nie je potrebné ich vyme-

novávať). 

Samospráva v MČ hospodá
ri na základe svojho roz
počtu a v zmysle štatútu sa 
podiela na celomestských 
aktivitách jednak voči Ma
gistrátu alebo Magistrát vo
Cl MČ na celomestských 
aktivitách. Zástupcovia na
šej MČ sú vo vrcholových 
orgánoch hlavného mesta, 
(starosta) je členom MES
TSKEJ RADY - v poradnom 
orgáne primátora s hlasom 
rozhodujúcim a dvaja pos
lanci priamo volení v minu
lých komunálnych voľbách 
sú poslancami MESTSKÉHO 
ZASTUPITElSTVA (Ing. Spi
šiak M. a Granec F.), s hla
som rozhodujúcim pri hla
sovaní o celomestských ak
tivitách zastupiteľstva. V 
zmysle štatútu Miestne zas
tupitel'stvo schvaľuje také 
rozhodnutia, ktoré sú mu 
vymedzené zákonom a iný
mi právnymi úpravami (pop
latky, dane, nariadenia VZN 
a pod.) Pri nesúhlase resp. 
rozpore takýchto rozhodnu
tí, ktoré sú celomestského 
významu rozhoduje mestské 
zastupitel'stvo troj-pätino
vou väčšinou a tak sa do
teraz vždy stalo. 
Mestské zastupiteľstvo do 
t.č. schválilo len také roz
hodnutia, ktoré boli predro
kované a doporučené RA
DOU PRIMÁTORA. Stano
visko tohto orgánu sa vždy 
akceptovalo MsZ. Ešte pria
mo na zasadaniach MsZ 
majú členovia rady možnosť 
potvrdiť svoje stanovisko, 
resp. doporučiť zmenu (viď 
dodatok k štatútu, rozhod
nutia o doprave, hraniciach 
MČ a pod.) Pri závažnej
ších rozhodnutiach sa hla
suje menovite a veríme, že 
obaja máme voči občanom 
čisté svedomie - hlasovali 
sme proti prijatiu sporných 
opatrení. PROTI, často bez 
poznania stanoviska Mies
tneho zastupitel'stva. 
Medzi základné zákonné 
nariadenia patrí "ZÁKON O 
BRATISLAVE", ktorý predlo
žil primátor mesta p. P. 

. Kresánek všetkým poslan
com MsZ na zasadaní MsZ. 
Návrh zákona Národnej ra
dy SR o Bratislave vypra
covala skupina poslancov 
NR-SR na podnet Magistrá
tu hl. m. SR Bratislavy. Bol 
predložený v paragrafovom 
znení do komisií NR na 
prerokovan ie predkladateľ
mi. 
Ako poslanci MsZ môžeme 
zodpovedne prehlásiť, že 
nový návrh zákona obme
dzuje jednotlivé MČ pri 
hospodárení, podnikaní a 
nakladaní s nadobudnutým 
majetkom, resp. centralis-

(Pokračovanie na strane 6) 
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Viktória KIIUSTOVÁ 
Alžbeta OSVALDOV Á 

Ján FAIBŠIČ 
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70 rokov 
Janka IBESEDOVÁ 

Judita KRALOVIČOVÁ 
80 rokov 

Viliam KRECHŇÁK 
6/ahoželáme 
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Marta MARTANOVIČOVÁ 

Mária STACHOVIČOVÁ 
Hana BELEŠOVÁ 
Mária .IECKOVÁ 

Antónia BESEDOVÁ 

61ahoželáme 

Oceneni 
sld.oicl 

Iba nedávno skončil IL 
ročník Dúbravského 

slávika - sú ťa že v oblasti 
fudovej piesne. Ako sme 
sa dočítali vo Večerníku 

medzi najlepších patrili aj 
v kategórii do 11 rokov 
Petra MATEJKOVÁ zo 

Základnej školy P. 1-Iorova, 
zo starších žiakov Michal 

KOROŠ zo Základnej školy 
L Bukovčana. 
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Zamlčovanie 
pravdy je 
neetické 

IS 
cen-trum pre voľnÝ čas. lsi"rijská Z-6 

10. 6. o 17.00 hod.- Absolventské vystúpenie 
literárno-dramatického odboru ZUŠ 

11. 6. - Juniáles - Samaritán 
17. 6. o 17."" hod. -Tanečné matiné ZUŠ 
19. 6. - festival národnej piesne + ľudová 

veselica v Kultúrnej záhrade 
25. - 26.6. - Festival Chorvátskej kultúry v 

Kultúrnej záhrade 
29. 6. o 16, 30 hod. - detské divadelné 

predstavenie + diskotéka pre deti -
rozlúčka so školským rokom 

@
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVINSKA NOVÁ VES 

Festival 
národnej 

piesne 
V nedeľu 19. 6. 1994 sa 

,uskutoční v kultúrnej záhra
de lstracentra 
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Slovenská národná pieseň 

má bohatú tradíciu. Aj v ča
soch dobrých i v časoch 

neslobody bola často jedi
ným zdrojom národneho po
vedomia. Už deti ju prijímali 
ako duchovnú potravu a ší
riteľmi boli často aj starší, 
ba často sprevádzala Slová
kov na ich posledných život
ných pútiach. Veľký význam 
a tradície sa zachovali na
jmä u Slovákov žijúcich v 
z ah ran i čí. 
Je našou povinnosťou za-

Stretnutie 
Členovia Základnej organizá
cie Slovenského červeného 
kríža č. 1 v Devínskej Novej 
Vsi sa stretli v máji. Pozdra
vili mamičky ku Dňu matiek s 
programom, ktorý pripravili 
žiaci ZŠ Bukovčana 1 a pani 
učiteľky Hulová a Mlejová. 

tel. č. 775-190 

chovávať a pestovať tradí
cie našich matiek a otcov. 
Pamätám časy, keď deti na 
lúkach si pospevovali budo
vateľské i importované 
piesne a nepoznali tie, kto
ré spievali ich matky, otco
via, či starý rodičia. Bolo 
mi vtedy smutno. Aj dnes 
je prebytok cudzích ponúk, 
hoci peknej produkcie, na 
tie naše - Slovenské - ne
radno zabúdať. Lásku, ak 
má prinášať ovocie, treba 
pestovať, chrániť si ju, dá
vať toľko, koľko očakávame. 

Jednou z príležitostí je aj 
Festival národnej piesne, v 
nedeľu 19. júna popoludní, 
ktorý pripravil Miestny od
bor Matice slovenskej a ls
tracentrum v Devínskej No
vej Vsi. 
Nezabudnite si rezervovať 

čas a príďte si vypočuť sú
bory Kobylka, Ludovej školy 
umenia, Krpčiarik, Vlnka, 
Kremienok, víťazov Zornič

kynho slávika, dospelý zbor 
Ludovej školy umenia z De
vínskej, Dúbravky, mládež
nícky súbor Echo, spevácky 
zbor pod vedením pani 
Zúbkovej a ďalšie. 
Záver bude patriť dychovej 
hudbe z !vánky pri Dunaji a 
ľudovej veselici. 
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Občerstvením akciu sponzo
roval vedúci reštaurácie U 
Michala pán Glosík. 
Členovia tejto základnej or
ganizácie navštevujú cho
rých, prestárlych a zúčastňu
jú sa ako zdravotníci pri rôz
nych spoločenských príleži
tostiach v Devínskej. 
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Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

4.6. -Lenka, 5.6. -Laura, 
6.6. -Norbert, 7.6. -

Róbert, 8.6- Medard, 9.6. 
-Stanislava, 10.6. -
Margaréta, 11.6. -

Dobroslava, 12.6. -Zlatko, 
13.6. -Anton, 14.6. 

Vasil, 15.6. -Vít, 16.6.

Blanka, l 7. 6. - Adolf. 

Celovečerné 

predstavenia: štvrtok, 
sobota, nedeľa 

o 19fl5 hod. 

4.-5.6. SISTER ACT 2 
USA - MP -

s.t. - 24, 

9.6. STALINGRAD NEM -
MN - č.t. - 20, 22, 

dvojprogram - vojnový 
film 

11.-12.6. BEETHOVEN 2 
USA - MP - č.d. - 18, 2G, 

komédia 

16.6. ŠAKALÍ LÉTA ČES -
MP - 24, 

2.6. 

Mládežnícke predstavenia: 
sobota, nedeľa o 17,15 

hod. 

4.-5.6. SISTER ACT 2 
USA - s.t. - 18, 

11.-12.6. BEETHOVEN 2 
USA - č.d. - 18, 

Detské predstavenia: 
v mesiaci jún sa 

detské predstavenia 
nepremietajú 

UPOZORNENIE! v mesiaci 
júl 1994 budú filmové 

prázdniny - nebude sa 
premietať. 
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~mlt©ffill 
26 kolo 
Muži A 
Vinohrady - D. N. Ves 5:1 
Muži B 
D.N. Ves • Koba Senec 2:0 
Starší dorast 
D.N. Ves - Doprastav 11:1 
Mladší dorast 
Vinohrady - D. N. Ves 1:0 
Starší žiaci 
D.N. Ves - Rača 0:7 
Mladší žiaci A 
D.N. Ves · Rača 0:8 
Mladší žiaci B 
D.N.Ves - Rača 1:7 
Prípravka 
D.N. Ves - Vinohrady 1:5 

27. kolo 
Muži A 
D.N. Ves - Danubius 1:1 
Muži B 
Malacky - D.N. Ves 6:3 
Starší dorast 
Malcky - D.N.Ves 3:0 
Mladší dorast 
D.N. Ves - Šilp 0:3 
Starší žiaci 
D.N. Ves - Slovan 1:2 
Mladší žiaci A 
D.N. Ves - Slovan 0:7 
Mladší žiaci B 
D.N. Ves - Slovan 0:6 

V dňoch 13. · 15. 6. 1994 sa 
uskutoční na futbalovom štadióne v DNV 
yýber hráčov Slovenska do 15 rokov. 
Star!ujú výbery z jednotlivých krajov a 
Bratislavy. Začiatky zápasov každý deň o 
9.00 a 11.00 hod. 

Všetkých srdečne pozýva výbor 
futbalového oddielu. 
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Výsledky 'A' dorastu v 111. triede: 

LOB DNVes - Matador 3: 6 
LOB DNVes • Matchball 3: 6 
LOB DNVes · Stupava 1: 80 
Danubius - LOB DNVes 5: 40 

~U~t~~ body sa pričinili v dvojhrách: 

JU~ČÁK ~-. 4 

GASPARÍK f 
GARAJ 
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spolku, ktorí hosti obozná
mili so životom Chorvátov 
na Slovensku a v Devínskej 
Hovej Vsi. Hosťom darovali 
publikácie Chorváti v Devín
skej Novej Vsi, Chorvátske 
etnikum v Devínskej Novej 
Vsi a brožúrku Rič ti dri
vo (slovo a drevo>, ktorých 
autorom je Dr. Viliam !Po
korný a etnografická skupi
na Chorvátskeho kultúrneho 
spolu v Devínskej Novej 
Vsi. 
Pani ministerka bola prekva
pená, že u nb žije ešte 
teiko obyvateiov, ktorí si 
vyš~ 450 rokov zachovali 
svOJI! reč a nie je zriedka
vosťou, že chorvátsky hovo
ria i celé rodiny. l ked' ui
miláda v posledných rokoch 
vykonala svoje, predsa je 

v štvorhrách: 
JURČÁK L. , JURČÁK B. 
JURČÁK L. , GAŠPARÍK 
JURČÁK B. , ZLOCHA 

ach 
mj 

Na medzinárodnom turnaji v 
Bratislave dosiahli naši mladí 
chlapci pekný úspech v silnej 
konkurencii 16 družstiev. 
Poradie najlepších: 

l. Modra 
2. Štatistika Budapešť 
3. Csepel Budapešť 
4. Doprastav Bratislava 
5. Strelec Devínska Nová Ves 
6. Dúbravka 
7. Komárno 

O úspech sa bodovými ziskmi 
pričinili: 

Lukáš ŠIMON 5 b 
Peter STEFAN! 4,5 b 
Andrej LOBODÁŠ 4 b 
Martin BALOG 3,5 b 
Karol HORVÁTH 2 b 

mji 

vetml vzácne, že sa nám 
tak dlho udržala reč našich 
otcov a dedov. Odovzdala 
našim predstaviteiom súbor 
učebníc pre deti, ktoré by 
sa dali použi( ak by sa 11 

škole zorganizoval krúžok 
výučby chorvátskeho jny
ka. 
Po príjemnom posedení na 
radnici sa hostia prešli 
"Hodovou Devínskou a pre
javili dujem navštíviť náš 
kostol, v ktorom si vypočuli 
časť večernej sv. omše. Pri 
prechádzke po cintoríne ich 
prekvapilo množstvo náhrob
ných kameňov s chorvät
skymi menami. 
Pred kostolom sa pokochali 
krásnym pohiadom na Ra
kúsku stranu a zámok 
Schloshof. Pohiad na túto 

v 

na s 
V piatok a sobotu 20. a 2i. 

5. 1994 v rámci VIl. 

Medzinárodného športového 

stretnutia vozíčkarov v Bra

tislave sa uskutočnili na 

kurtoch TJ Slávie Právnik v 

Petržalke l. medzinárodné 

tenisové majstrovstvá Slo

venska vozíčkarov. 
Reprezentanti Rakúska, 

Belgicka, Slovinska, česka, 

Chorvátska, Maďarska a 
Slovenska sa stretli v dvoch 

skupinách - začiatočníci a 

pokročilí. 

Slovensko a Devínsku Novú 

Ves reprezentoval Vojto 

LEDNÁR. V B skupine 

postúpil do finále, v ktorom 

ho zdolal rakúsky repre

zentant Stefan. Vojto sa však 

dostal najďalej zo Slovenska. 
Blahoželáme mu a držíme 

scenereu bol umocnený krá
sou zapaclajúceho slnka. Tu 
sme sa s našimi hosťami 
rozlúčili a zaželali im pri
jemný pobyt v našej vlasti. 
Návšteva našich hosti' z 
Chorvátskeho Záhrebu bola 
krátka. Večer ich čakali 
povinnosti spojené s orga
nizovaním týždňa Chorvát
skej kultúry v Bratislave. 
l'lo i tých pár hodín stačilo 
na to, aby sa dozvedeli, 
ako žijú potomkovia Chor
vátok, ktorí pred mnohými 
rokmi utiekli pred Turkami 
zo svojej domoviny. tlás 
teší, že sa 11 nás cítili 
dobre a siúbili, ie ich náv
števa v Devínskej !'levej 
Vsi nebola posledná. 

lEva Krížová 

palce pri ďalších súbojoch 

na tenisových kurtoch. 
pk 

Národné združenie telesného rozvoja, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava 

Starosta miestneho úradu 
Ing. Marián Jurčák 
Bratislava-Devínska Nová Ves 
Bratislava i 5.4.1994 

Vážený pán starosta (ka). 
pri príležitosti Medzinárodné
ho roku rodiny 1994 Národné 
združenie telesného rozvoja 
organizuje Rodinný výstup na 
7 hradov a zámkov Sloven
ska. 
Význam tejto akcie spočíva 

najmä vyjsť v ústrety rodi
nám, ktoré chcú spoločne 

prežiť víkendy a dovolenku a 
zároveň spoznať prírodné a 
kultúrne krásy Slovenska. Ro
diny, ktoré navštívia 7 hradov 
a zámkov v priebehu ro
ka 1994 a zašlú potvrdenú 

s 

účastnícku kartičku na našu 
adresu do 31.10.1994, dosta
nú diplom a mapu 101 hra
dov a zámkov Slovenska. 
Rodinný výstup na 7 hradov 

a zámkov je súčasťou IV. 
ročníka celoslovenskej akcie 
Výstup na i 01 slovenských 
hradov a zámkov, ktorá sa 
uskutoční 1.10.1994 na hra
de Devín s kultúrno-spolo
čenským programom a bude 
vyvrcholením tohto celoroč

ného podujatia. 
Pre rodiny bývajúce v jed

notlivých mestských častiach 
Bratislavy organizujeme spo
lu s Miestnym úradom Ruži
nov vyhodnotenie Rodinného 
výstupu na 7 hradov a zám
kov, ktoré sa uskutoč-

ní i .1 i .1994 v Dome kultúry 
Ružinov o 17,00 hod. V rámci 
tohto vyhodnotenia zabezpe
čujeme kultúrno-spoločenský 
program spojený s losovaním 
účastníckych kartičiek o 
vecné ceny. Program i zloso
vanie sa uskutoční za účasti 
Vašich zástupcov. Po skon
čení je plánovaná diskotéka 
pre všetky vekové kategórie. 
Účastníci Rodinného výstupu 
budú ďalej zaradení i do ce
loslovenského zlosovania, 
ktoré sa uskutoční v Sloven
skej televízii v relácii Televí
kend 1.12.1994. 

Ing. František Kyselica 
predseda NZTR 
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(Dokončenie z 3. strany) 

ticky riadi život v MČ, ob
medzuje základné rozhod
nutia ešte schválením neja
kými vyššími úradníkmi 
"KONŠELM l". Veríme, že po 
prerokovaní tohto návrhu 
zákona so všetkými poslan
cami, s predkladateľmi, sa 
nájde koncenzus, ktorý z 
Bratislavy uzákoní také 
mesto, kde budú všetky 
Mestské časti na rovnakej 
úrovni a zákonné ustanove
nia prispejú k rastu a dob
rej reprezentácii hlavného 
mesta SR. 
Záverom teda k samotnému 
článku, ktorý bol iste moti
vovaný nesprávnymi poh
ľadmi na činnosť primátora 
mesta, Mestského zastupi
teľstva, resp. Mestskej ra
dy. 
Veríme, že väčšina našich 
obyvateľov sa nechce vrátiť 
späť a nemá záujem bývať 
v MESTE, keď môže bývať 
v HLAVNOM MESTE SLO
VENSKA, toto je len pro
zaická odpoveď, ale mo
mentálna vnútroštátna hos
podárska situácia, množ
stvo otázok súvisiacich s 
toleranciou, ľudskosťou nám 
akosi un i ká. Pravdepodobne 
započatá žabomyšia vojna 
nás len bude stáť nejakú tú 
korunku naviac z rozpočtu 
a neobháji potrebné národ
né, životné a sociálne otáz
ky obyvateľstva. Našim 
poslaneckým pohľadom sa 
musí stať l'udskosf, spra
vodlivosť ale i dodržiavanie 
zákonných predpisov a na
riadení. Akékoľvek iné poh
ľady na život okolo sú vo
dou na mlyn takým živlom, 
ktoré nemajú nič spoločné 
s pokojným životom našich 

Hoci pri Morave sa pohybujú 
rybárske kontroly dosť často, 
predsa tu možno objaviť ry
bárov, l'udí, ktorí chytajú ryby 
bez rybárskeho oprávnenia. 
Najmä rybárov, chytajúcich 
ryby do tapla tu možno v 
doobedňajších hodinách, vo 
všedný deň objaviť dosť. 

Niekoľko som ich tu objavil. 
Vyhovárajú sa na neznalosť 
zákona a na nemožnosť zís
kania rybolovného oprávnenia 
na rybačku taplom. Aká je te
da skutočnosť chytania rýb v 
chránenej krajinnej oblasti pri 
Morave spôsobom "na tap
lo"? 

obyvateľov a čakajú na oka
mih, kedy sa opäť dostanú 
k moci. 
Veríme, že nájdeme spoloč
ne s obyvateľmi také pod
mienky života v našej Mes
tskej časti, ktoré budú dôs
tojné moderného demokra
tického života, kultúrneho a 
spoločenského spolužitia, 
ale budú dbaf i na miestne 
tradície. 

Ing. Marián Spišiak 
a František Granec 

poslanci Mestského zastupiteľstva 

Miestnemu zastupiteľstvu 
MČ Devínska Nová Ves k 
článku "Samostatné mesto" 

V Devínskej Novej Vsi sa mi 
páči a bola som tu spokoj
ná. Teraz, keď čítam o od
lúčení ONV od Bratislavy 
prepadajú ma obavy. Som 
dôchodkyňa ako aj môj 
manžel. Žijeme z dôchodku 
niečo nad 2000 Sk. Nemá
me dom, ani záhradu, ani 
chatu, ani auto. Všetky deti 
a vnúčatá ako aj ostatnú 
rodinu máme v meste (kon
krétne v Petržalke). Často 
ich navštevujem. Doteraz 
sme mali zľavu na MHD. Od 
70 rokov je cestovanie 
zdarma. Ako to bude, keď 
sa odlúčime od Bratislavy? 
Budeme musieť platiť ako 
na dial'kové spoje, plné ces
tovné? Alebo budeme odsú
dení k tomu, že nemôžeme 
opustiť náš miniatúrny pa
nelákový byt a nemôžeme 
cestovať za svojimi defmi? 
A čo telefonovanie? Nemá
me doma telefón, lebo na 
to nemáme. Telefonujem te
da z pouličného automatu. 
Stálo ma to doteraz 2 Sk. 
čo ma to bude stáť po od-

Komu patrí stará, hrdzavá vo
jenská pramica, ktorá "odpo
číva" niekoľko metrov od sta
rej pohraničiarskej búdky v 
chránenej krajinnej oblasti pri 
Morave, v lese, hneď vedľa 
cesty smerom k Devínskej? 
Zdá sa, že patrí do šrotu a 
nie do chránenej krajinnej ob
lasti. 

rp 

V tomto roku bolo už niekoľko 
záplav a stromy pri rieke Mo
rave vysychajú. Medzi boha
tou zeleňou trčia pahýle vy
schnutých konárov. čo je prí
činou? Odstráni ich niekto? 

mv 
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lúčení od Bratislavy? Bu
dem platiť medzimestskú 
tarifu? Strava nás stojí veľa 
peňazí, pretože Dev. Nová 
Ves nemá vývarovňu lak
ných obedov pre dôchod
cov. V Petržalke už túto vy
moženosť majú. 
Nielen, že si nemôžeme do
voliť kupovať odev a obuv, 
(darčeky pre vnúčatá len tie 
najlacnejšie), nemôžeme si 
dovoliť ani kultúru - knihy, 
divadlo ani cestovanie, 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 - Kúpa 
02 - Predaj 
03 - Vofné miesta (ponúka, hfadá) 
04 - Služby 
05 - Byty 
06 - Nehnutefnosti (kúpa, predaj) 
07 - Rozličné 

" Predám detský kočík 
trojkombináciu po jednom 
dieťati. Fialová konštrukcia, 
pérovací. Tel. 776-309 

• Predám detskú postiel'ku aj 
s matracom a kočík šport
buggy so strieškou a sklop. 
opierkou. 

Tel. 779-987 

• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.: 239 527, 220 005 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadenií, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

• TV SERVIS BALÁŽ - Oprava 
Televízorov 
Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 

ani rekreáciu, ani kúpu bytu 
a ešte aj tá zľava na hro
madnú dopravu do mesta 
by nám mala byť odoprená? 
Prosím teda, aby pouvažo
valo Miestne zastupiteľstvo 
aj nad takými ľuďmi, ako 
sme my, ktorí nemôžu sad
núť do svojho auta a od
viezť sa kamkoľvek a chcú 
tiež žiť plným životom. Za 
svoju celoživotnú prácu há
dam majú na to právo. 

Dôchodkyňa mt 

" Potlač na reklamné predmety 
- zapaľovače, perá, popolníky 
PE-tašky a iné zabezpeč[ 
DEV EX. 

Tel./fax: 775 275 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických pračiek. 

Tel. 777-095 

• Hľadám súrne podnájom - 1 
izbu v ONV na bytovke alebo 
v rod. dome. Som nefajčiar, 
vypomôžem pri oprave domu 
alebo podobne. 

Tel. 776-778 

• Vymením 4-izb. byt v ONV 
za dom. Tel. 776-584 

• Predám záhradu s garážou 
4á v DNV staveb. 

pozemok, cena 1.000.000 
Sk. Tel. 776-778 

• Kúpim byt alebo dom v 
Bratislave. Tel. 84"1-623 

• Firma hľadá skladové 
priestory v ONV. 

Tel. 777-592 

• Dám do prenájmu 150 l 
miešačku, cena na deň 150 
Sk. 

Tel. 776-778 

EKONOMICKÝ PRENÁJOM 
A PREDAJ AUWMOBILOV 

Leasing alebo prenájom znamená v našich 
podmienkach modernú, ale už zavedenú formu 
financovania. Je zároveň navyše účinnou obranou proti 
inflácii a devalvácii. 

Naša firma dodáva automobily na slovenský trh už od 
roku 1991. Autá dodávame podľa osobného výberu 
zákazníka. Na vybrané automobily Vám poskytneme 
výhodný úver na 3 roky, u autobusov a kamiónov na 4 
roky. 

LEASINGOVÝ KOEFICIENT sa pohybuje od 1,06 do 
1.18, a to podľa akontácie, ktorú je možné zvoliť od 40 
%do 90 %. 

Bližšiu informáciu Vám poskytne 
zástupca firmy EAST WEST LEASING a.s. Bratislava 
Mgr. Peter Krug, 841 07 Bratislava. Kalištná 9 - tel./ 
fax: 775 275 

Vysoká kvalita, 
dlhodobá záruka 

Vaše auto potrebuje nový lak? 
_Nemecké náterové hmotySTANDOX/akryl 
_ Talianska striekacia kabína NOVA VERTA 
(dosušovanie pri 60"C) 
_ Slovenská firma PRESS KAM (Devínska Nová Ves) 

Uspokoja Vaše najnáročnejšie požiadavky na kvalitu laku 
Vášho vozidla. 

Odtieň? Miešacie zariadenie vo firme PRESSKAM Vám 
namieša práve ten, ktorý potrebujete. (30 tisíc odtieňov). 

Navštívte autoservis PRESSKAM 
Vápenka 4 - Devínska Nová Ves 
tel.: 769-600 fax.: 769-605 

starým kobercom, nábytku, 
nečistote, námahe .... 

STAMMUSS - R a P 
• sťahovacie a manipulačné práce 
ltdodávka a montáž nábytku 
O zariaďovanie kancelárií 
• yzorkový predaj kobercov 
• ICh dodávka a pokladanie 
• obšívanie kobercov, .výroba prednožiek 
It dodávka a pokladanie PVC podláh 
It biologické čistenie - interiérov, kobercov a elektroniky 

Na vyhliádk.e 37. tel.: 775 238 - 7.00 
- 20.00 hod. 

@Du@®u® ~ťfl 0ťfl@llil® ťfl 
@Du ODu w® llilé[)D®~aw 

Reštaurácia Na Vyllliadkc 

cJr~~~rr~~ 
ponúka: 

desiatové polievky 
teplé jedlá 

polotovary (knedle) 

možnosť využitia lístkov 
gastroservisu 

V príjemnom prostredi 
slovenskej izby Vám pripravíme 
rodinné oslavy a iné posedenia. 

Pracovníci reštaurácie JAMAICA sa tešia na 

Vašu návštevu .. 

cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 25 o/o DPH. Príplatky: 1 str. + 100 %, 2 - 5 str. + 50%. . . 
Zľavy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 o/o, celoročné uverejneme - 30 o/o. 

1 Ponuka detských vecí - bezplatne. 
30 

S . oo 
11 

oo 
nzertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou>. Po - pia: 8.00 

- 1o.oo; 14.30 
- 18. · 0 · 8. - · 
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Za všetky mamičky , babič
ky a tety, ďakujeme deťom zo 
ZŠ Bukovčana 1, súborom 
Grbarčieta, Kobylka, ako i 
súrodencom Jendruchovcom 
za milé vystúpenie, usporia-

eeeeeeeeee 
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- Pustím f a do krčmy, ale len 
ked sľúbiš, že budeš do 
deviatej doma. 
- Ked inak nedáš. Do deviatej 
budem doma a potom 
pôj dem. 

• 
- Včera som si dal v krčme k 
obedu tri chody. 
- Nehovor, a aké? 
- Príchod, pivo a odchod. 

• 
- Prečo ste sa tak strašne 
opi l? 
- To bolo v sebeobrane? 
- V sebeobrane? 
- Nó, to viete, prepadol ma 
smäd. 

- Pán kapitán ten zlodej nám 
asi utiekol. 
- To nie je možné, všetky 
východy sú predsa strážené, 
alebo nie? 
-To áno. 
- Tak ako mohol zmiznúť? 
- Asi utiekol vchodom. 

• 
Vráti sa zlodej z väzenia a 
rozpráva kamarátom: 
- To ste mali vidieť. Sto 
dozorcov, na oknách m reže, 
okolo vysoký múr, všade 
bezpečnostné zariadenie! A 
predsa som sa tam dostal. 

Objednávací lístok 

dané v predvečer Dňa matiek , 
kto rým nám chceli pri p r íleži
tosti tohto sviatku urobiť ra
dosť a aj sa im to podarilo . 

Osobitná vďaka patrí riaditeľ

stvu školy a učiteľskému zbo
ru, kto rý takéto podu jatie zor
ganizoval. Teší nás to o to 
viac, že to bolo v poslednom 
čase už druhé kultúrne podu
jatie zorganizované práve tou
to školou. Pred nedávnom 
nás milo prekvapili predvede
ním divadelnej h ry "Kto poteší 
princeznú", kto rú naštudoval 
s deťmi tejto školy pán učiteľ 

Július Ferov. Nám starousad
líkom Devínskej Novej Vsi , bý
valým žiakom tejto školy je to 
o to vzácnejšie, že táto naša 
"stará škola" nadviazala na 
svoje bývalé kultúrne tradície 
z čias nášho detstva, kedy di
vadielka detí a kultúrne ve 
čierky, do ktorých sa zapájali 
všetky deti i učitelia boli v na
šej dedine veľmi časté . Pripo
mínali sme si nimi významné 
dni našej vlasti, významné 
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Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: ________________________________________ ~-------

Foto z osláv Dňa Matiek v ' 1946 srdce 
vymalovala a alegorický voz pripravila 
pani učitelka Hlaváčová so svojimi tiač 
kami. 

osobnosti, napr. štefánika, 
Hviezdoslava , oslavovali sme 
príchod Vianoc , Mikuláša 
atď. 

My, terajšie babičky si veľmi 
dobre pamätáme na oslavy 
Dňa matiek z nášho detstva, 

7 8 9 10 1 1 

PSČ ________________ __ 

D~um: ____________________________________________________________________ _ 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiteľov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrťročné red latné 16 Kčs podpis (pečiatka) pred platiteľa 

ktoré bývali v roku na
jkrajš ie a sl ávili sa kaž
doročne v druhú máj o
vú nedeľu . Bola to sláv
nosť celej dediny. Kro
jovaný sprievod detí 
sp revádzaný dychovou 
hudbou rozjasal všet ky 
ulice od školy na Grbe 
až po ih r isko na "Soko
lovni" (terajšie kino), 
kde sa konal kultúrn y 
p rog ram venovaný ma
mi čkám . Det i tu spieva
li, recitovali, tancoval i , 
hrali sa rôzne hry a zá
bavné súťaže. Bývalo t o 
krásne popoludnie , kto
ré st rávili deti spolu s 
rodičmi a učiteľmi, kto rí 
celú slávnosť pripravili. 

Veríme, že tohtoročná 

slávnosť Dňa matiek bola 
p rvou lastovičkou na ceste k 
návratu tejto krásnej tradíci e 
v Devínskej Novej Vsi . 

Eva Krížová 

Vodorovne; 
A) Potom slovenská 

kremačná spoločnosť - nárek. 
B) Nápev , melódia 

nemecká hra v karty (mn .č . ) -
osobné zámeno . - C) Môže, 
má dovolené - k lamy - úboč . -
D) Vrece - vzor - ktorá . - E) 
Nádoba pri studni d ruh 
buriny - zarmúť. - F) Existu je -
niekoľko set ov - tam . - G) 
Skratka ministerstva 
domácke ženské meno 
rúcho , odev . H) Druho 
obrazu - základná číslovka -
t yp morskej lode. - l) Meno 
speváčky Sumac - náhorn é 
plošiny - poradie , sled . - J) 
Valeriána predložka 
americký d ravý jašter. 

Zvisle; 
1) KONIEC TAJNIČKY. - 2) 
Územná jednotka v Mongols ku 
- črevný nálev (lek.) . - 3) 
Priliehavá bielizeň j emná 
hmla. - 4) Základná číslovka -
šrauba po čes ky š PZ 
Prievidze. - 5) Obrátil smerom 
dol!! - povala, st rgp. - 6) 
ZACIATOK TAJNICKY. - 7) 
Odstraň u j eš prach - p lanetka. 
: 8) Syseľ po česky - úspech -
SPZ Egypta. - 9) Výrobky -
navrchu . 1 O) Tak po 
chorvát sky !a rač . 11) 
STRED TAJNICKY. 

Pomôcky : 3) Air. - 7) Ino. 
d 
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~ Uzávierka dnešného ~ 
~~·! čísla bola 9.6 .1994. ~ 

Váiení 
čieaeelia 
Iba nedávno začal 

školský rok a už je tu 
jeho záver, deti sa tešia 
prázdninám. Starosti zo
stávajú dospelým. "Bez
starostnú" dovolenku po-
núkajú cestovné kan-
celárie . S bohatou 
ponukou kultúry - piesní 
a tancov prichádza 
lstracentrum . V tomto 
roku, hoci týždeň po 
týždni, budú v Devínskej 
dva fest ivaly Národnej 
piesne a Chorvátskej 
kultúry . Snahou odoch je 
ponúknuť kultúru i ukázať 
príklad svorného spolu
nažívania. 
Cesty skromnosti, svor
nosti a pokory ukázali aj 
deti s rodičmi v deň 
prvého svätého prijímania 
i vozíčkári a zdravotne 
znevýhodnený na spolo
čenskom stretnutí v 
Devínskej Novej Vsi. 

Nie všetci si dokážeme 
Vážif dar zdravia a 
možnosť žiť. Inak by vy
zerala komunikácia medzi 
ruďmi, vzťahy, spolužitie. 
Povšimnutiahodné budú 
Práve teraz v pred-
volebnom období. Nech 
Vážnosť a tolerancia sa 
dostanú iba na správne 
rniesta. Nedajme · sa po
rnylif zmiešaninamy, na
POhľad silnými, ale 
neplodnými slovami. Aj 
s!ovo má svoju váhu. Ak 
81 Vážime seba zva-
žujeme dôkladn'e aj 
budúcich predstaviteľov. 

Váš vydavateľ. 

11 .6.1994 absolvovali naši te
lesne postihnutí spoluobčania 
takmer zo všetkých kútov Slo
venska púť v Mariánke . Záver 
dňa strávili v lstracentre, kde 
pre nich Spoločenstvo laikov 
pre pomoc telesne postihnu
tým SAMARITÁN v Devínskej 
Novej Vsi pripravilo zábavný 
program . Po muzikále Batoh v 
podaní súboru Polienko, v 
programe - sami sebe - sa 
rozprúdila spontánna spŕška 

hier, kvízov, súťaží a zábavy. 
pK 

Ukončenie 

opatrení 
Dňa 7.6.1994 uplynula 90 -
dňová pozorovacia doba od 
výskytu besnoty líšky v k.ú. 
Devínska Nová Ves . 

Nakoľko počas nej sa nevy
skytol nový prípad besnoty u 
zvierat, dňom 7.6.1994 rušíme 
vydané mimoriadne veterinár
ne opatrenia pod č. 20/1994. 

MVDr. Mikuláš Hritz 
okresný veterinárny lekár 

~ . ~ 

~ Uzávierka ~ 

~ nasledujúceho č~~ la l 
~ bude 23 .6.1994, CISIO ~ 

1
:: vyjde 1. 7. 1994. :: 

l . ~ ~ 
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Nedeľa bola sviatkom pre katolícku mládež 
absolvovala prvé sväté prijímanie 

k vol'bám *** k vol'bám *** k vol'bám 

-OZNAM ENIE 
Miestneho úradu Devínska 
Nová Ves 

Zákonom SNR č. 471/1990 
Zb . o volebnom období orgá
nov samosprávy obcí je urče
ná dÍžka volebného obdobia 
obecných zastupiteľstiev a 
starostov obcí na štyri roky. 
Pretože voľby do orgánov sa
mosprávy obcí v Slovenskej 
republike sa vykonali v dňoch 
23. a 24. novembra 1990, vo
lebné obdobie pod ra citova
ného zákona končí v novem
bri 1994. 

Súčasťou prípravy volieb je aj 
zostavenie zoznamov voličov. 

Tieto zoznamy zostavujú ob
ce . Voličmi sú štátni občania 
Slovenskej republiky, ktorí 
majú v obci trvalý pobyt a 
dovŕšili v deň volieb 18 rokov 
veku . 

Do zoznamu voličov moze byť 
zapísaný iba občan Sloven
skej republiky. 

Dokladom o Štátnom občian
stve Slovenskej republiky j e: 

1. Občiansky preukaz vydaný 
podľa zákona Národnej ra
dy Slovenskej republiky č . 

162/1993 Zb. o občian

skych preukazoch (tzv. 
identifikačná karta) 

2. Občiansky preukaz vydaný 
do 1. septembra 1993, v 
ktorom príslušný obvodný 
úrad po predložení rodné 
ho listu, prípadne osved
čenia bodu 3. vyznačí 

štátne občianstvo. 

3. Osvedčenie o štátnom ob
čianstve SR podľa parag
rafu 11 zákona NR SR č. 

40/1993 Z.z. o štátnom 
obč i anstve Slovenskej re
publiky. 
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Závery zo zasadnutia 
Miestnej rady MČ ONV zo 
dňa 9.6.1994 

Doporučila rokovať o 
stanoviskách poslancov k 
odlúčeniu MČ ONV od hl. 
m. SR Bratislavy v MZ 

Doporučila MZ MČ ONV 
schváliť predložený návrh 
mzdových taríf pracov
ných funkcií útvaru archi
tekta, Miestneho úradu, 
útvaru kontroly a mesačné 
odmeny funkcionárov pre 
ll. polrok 1994 a 

Žiada ekonomickú komi
siu o predloženie stano
viska k predloženému 
návrhu zasadnutia MZ 

Vyhlasuje verejno-ob
chodnú súťaž na odpredaj 
objektu lstrijská 56-58 za 
neúspešnú a ukladá ÚA 
zverejniť priamy odpredaj 
nehnuteľnosti cez masmé
diá 

Doporučila starostovi 
MČ zvolať rokovanie s 
ŠSIV na základe zmluv
ných podmienok priprave
ných JUDr. Šimkovičom k 
uzatvoreniu zmluvy na 
združenie finančných 
pr_ostriedkov pre výstavbu 
ZS vo finančnom nákla
de 7 mil. Sk 

Doporučila prerokovať 
návrh na menovanie veli
teľa VDPZ p. Dudekovej 
Viery ml. v MZ 

Schválila prenájom prie
storov predsobášky v rad
ničných priestoroch na 
obdobie od 1.8.1994 do 
30.6.1995 PVT pre zriade
nie registračného stredis
ka 2. vlny kupónovej pri
vatizácie v MČ ONV 

Doporučila starostovi 
uložiť lstracentru poskyt
núť požadované hudobné 
nástroje na základe zmlu
vy o dočasnom uz1vaní 
hnuteľného majetku rodine 
Jendruchových a ZUČ. 

Doporučila zabezpečiť 
umiestnenie túlavých psov 
a ich odchyt prostredník
tvom polície a odchytovej 
služby na náklady majite
ľov psov 

Trvá na pôvodnom ne
súhlasnom stanovisku s 
výstavbou garáží v prie
store pri objekte UBF pri 
Kosatcovej ul. a ukladá 
riaditeľovi Denovy zreali
zovať zemné úpravy a re
kultiváciu tohto priestran
stva 

Doporučila prerokovať 
stanovisko k štúdii na výs
tavbu priemyselného ob
jektu na výrobu novinové
ho papiera na území MČ v 
MZ 

Doporučila prerokovať 
požiadavku na odpredaj 
pozemkov pod spoločnými 
garážami na ul. š. Králika 
v MZ 

Schválila zvolanie za
sadnutia MZ MČ ONV dňa 
23.6.1994 od 8.00 hod. v 
priestoroch radnice na ls
trijskej ul. 49. Zasadnutie 
je verejné. 

- Vl\ll-
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Príhovor starostu Devínskej Novej Vsi 

\\71rPOslednom období veľ
'J/ mi frekventovaná otázka 
~ 

občanov Devínskej Novej Vsi. 
Akoby sme nemali dosť sta
rostí a problémov. A prečo 
práve teraz? 

Pred odpoveďou krátky výlet 
do neďalekej minulosti. 

Začiatkom sedemdesiatych 
rokov bola Devínska Nová 
Ves rozhodnutím vtedajších 
politických orgánov včlenená 
do mesta Bratislavy bez toho, 
aby sa na to spýtal niekto jej 
občanov. Dôvodmi boli najmä 
rozšírenie záujmového rozvo
jového územia s plánovanou 
výstavbou BAZ-ky a panelá
kových sídlisk. Zo samostat
nej obce sa stala okrajová 

mestská časf, ktorej rozvoj 
bol riadený najmä ObNV -
Bratislava IV, s tým, že akási 
samostatnosť mala byť zacho
vaná ponechaním MNV, avšak 
bez väčších právomocí. Z veľ
kej dediny sa za posledných 
dvadsať rokov zrodilo osídle
nie, ktoré počtom obyvateľ
stva, celkovou štruktúrou má 
charakter mestečka - satelitu 
Bratislavy. 

K podstatnej zmene postave
nia Devínskej Novej Vsi prišlo 
v roku 1990 v dôsledku prija
tia "Zákona o hl. meste SR 
Bratislave", ktorý schválila 
SNR. Devínska Nová Ves sa 
stala jednou zo sedemnástich 
mestských častí, ktoré majú 
svoje volené samosprávne or-
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gány, rozhodujúce o najdôle
žitejších otázkach života ob
čanov. Kompetencie a vzá
jomné vzťahy medzi mestom 
a mestskými časťami boli da
né "Štatútom hl. m.", ktorý 
schválilo Mestské zastupiteľ
stvo v lete 1991. Napriek ne
dostatkom samospráva sa 
ním riadila a začala zabezpe
čovať svoje funkcie. 

Prvým vážnym porušením 
štatútu a diskriminačným 
opatrením voči občanom De
vínskej Novej Vsi boli obme
dzenia hromadnej mestskej 
dopravy. Dopravný podnik v 
spolupráci s Magistrátom 
koncom r. 1993 vypracoval 
nový projekt organizácie mes
tskej hromadnej dopravy, 
podľa ktorého mala byť táto 
pre občanov Devínskej Novej 
Vsi zabezpečovaná "len" ky
vadlovou linkou medzi Devín
skou Novou Vsou a Dúbrav
kou. Po viacerých rokova
niach na rôznych úrovniach 
podarilo sa dosiahnuť aspoň 
terajší stav. 

Ďalším veľkým zásahom s 
negatívnym dopadom na ži
vot občanov Devínskej Novej 
Vsi malo schválenie Dodatku 
č. 6 štatútu, ktorým boli 
mestským častiam odobrané 
podiely z republikových da
ní. 

Navyše niektoré uznesenia 
Mestského zastupiteľstva do
týkajúce sa priamo života ob
čanov mestských častí začí
nali byť v rozpore so štatú
tom, schvaľované Mestským 
zastupiteľstvom bez vyžiada
nia si ich stanovísk, resp. sa 
prijímali v prípade rozporného 
stanoviska bez potrebnej troj
pätinovej väčšiny hlasov všet
kých poslancov. 

K vyvrcholeniu nespokoj
nosti s postupmi primátora 
a mestských orgánov sa
mosprávy prispeli "Zásady 
nového zákona o hl. meste 
Bratislave", ktoré boli predlo
žené do NR SR z podnetu 
primátora a Magistrátu, bez 
akejkoľvek konzultácie s os
tatnými orgánmi samosprávy 
a oboznámenia verejnosti. 
Pritom návrh "Zásad" vypra
covaný starostami bol všet
kým kompetentným orgánom 
predložený k oponentúre už v 
novembri 1993. 

Primátorský návrh je silne 
centralizačný. Víziou tohto 
návrhu je sústredenie všetkej 
rozhodovacej, výkonnej a fi
nančnej moci do rúk primáto
ra a Magistrátu. Autori zdô
vodnenie vidia v potrebe sús
tredene budovať silné kapitá
lové, obchodné, finančné a 
výstavné centrum mesta, pri
čom ostatné mestské časti by 

mali z tohto centra po ča 
približne 20 až 30 rokov 
kisto profitovať. Jasným d 
ledkom takéhoto procesu 
bolo zanedbanie rozvoja 
jmä okrajových mests 
častí, ktoré by sa mohli 
dôsledku takéhoto vývoj 
stať zanedbanými, špina 
mi perifériami, tak, ako je 
v prípade juhoamerických 
metropol, ktoré sa vyvíjajú ta
kýmto spôsobom. 

Pod hrozbou tohto vývoja 
začala byť v orgánoch sa 
právy Devínskej Novej Vsi 
raz častejšie pretriasaná 
otázka výhody zotrvávania v 
meste Bratislava, a tým aj 
spôsob rozhodnutia o takom
to dôležitom kroku. Všeobek
ne bolo konštatované, že ta
kéto závažné rozhodnutie je z 
pohľadu právneho etického 
demokratického a morálneh~ 
možné len na základe výs
ledkov verejného hlasovania 
všetkých občanov, to zname
ná, miestneho referenda. 
Každý občan má právo sám 
osobne posúdiť výhody a ne
výhody takéhoto rozhodnutia. 
Takisto má plné právo na vy
svetlenie všetkých súvislostí 
a vlastné vyjadrenie sa k da
nej problematike na rôznych 
úrovniach, prípadne v komu
nikačných prostriedkoch. Je 
povinnosťou všetkých orgánov 
miestnej samosprávy poskyt
núť občanom všetky informá
cie, dôsledne garantujúc 
pravdivosf tvrdení. Je to nes
mierne dôležité najmä preto, 
že pre každého jednotlivého 
občana môže mať tá istá vý
hoda alebo nevýhoda inú dô
ležitosť. Z časového hľadiska 
je dôležité rozhodovať sa na
jmä s ohľadom na komunálne 
obdobie volených predstavite
ľov samosprávy, aby títo 
mohli konať v duchu rozhod
nutia väčšiny občanov. 

Podľa môjho osobného názo
ru by mal mať tento proces 3 
časove následné etapy: 

1. Objasňovacia fáza - v 
rámci otvorenej diskusie si 
povedať, o čo všetko tu 
ide, aký to má dopad na 
rozvoj Devínskej Novej Vsi 
a na život jednotlivého jej 
obyvateľa. 

2. Zhodnocovacia fáza - su
marizácia všetkých pozitíV 
a negatív odlúčenia Devín· 
skej Novej Vsi z pohľadu 
celku i osobného pohľadu 
jednotlivca. 

3. Rozhodovacia fáza 
osobné rozhodnutie jed· 
notlivca vyúsfujúce do po· 
zitívnej alebo negatívnej 
odpovede pri referende. 

Ing. Marián Jurčák 
starosta 

~ie zbieral peniažky, lež hádzal skvostom, 
nie smádným byl, lež radšej nalieva!, 
byl radšej hostiterom ako heslom 
a keď je spev, tak radšej zaspieval ... 

(Janko Jesenský) 

fláol:a {& pieoni, ~odu a v/ao/i, on aloa 
'}!uofacl.fovať l:ultú~ny život v naoicl. 

a cleclinácl. z~odili t~ad/ciu l:ultú~nyclo 
dtalice /Jllovenol:ej · 

~ozvljať 
meoláclo 

podujat/ 

jjj Miestny odbor Matice 
Slovenskej spolu s lstracen
trom prichádza k Vám s po
nukou rozšíriť ~ultúrn~ tra_dí
cie v Devínske) Nov~J Vs1 o 
slovenské národné p1esne. 

Srdečne Vás pozývajú na 

16. júna 1994 
v kultúrnej záhrade 

lstracentra 
lstrijská č. 4 

program 

• OTVORENIE 14. oo hod. 

predseda Miestneho odboru 
Matice Slovenskej 

• NAJMLADŠIA ÚČASTNÍČKA 
FESTIVALU 
Katka Kadvanová 

• JARABINKA - detská ľudo
vá hudba 
vedie: K. Baginová 

• KREMIENOK - detský fol
klórny súbor Základná ško
la, Bratislava, Drieňová ul. 
vedie: K. Baginová 

• VLNKA - detský folklórny 
súbor 
Tanečná škola, Bratislava, 
Krížna ul. 
vedie: Tatiana Walzelová 

• KRPČIARIK 
Bratislava, Myjavská ul. 
vedie: Michaela Hanudeľová 

• ZÁKLADNÁ UMELECKÁ 
ŠKOLA - hudobné pásmo 
Bratislava, Dolinského ul., 
det. prac. Devínska Nová 
Ves 
vedie: L. Hazbachová 

• VÍŤAZNÍ INTERPRETI ZOR
NIČKINHO SLÁVIKA 
Bratislava, Devínska Nová 
Ves 
vedie: R.Ďurčatová 

• DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚ
BOR 
Bratislava - Rača 

• RASTISLAV ŠIMKOVIČ 
pastierske ľudové hudobné 
nástroje 

• KOBYLKA - detský ľudový 
súbor 
vedie: Milan Rusko 

• BEZANKA -folklórny súbor 
umelecký vedúci: Jozef Bu
rič 

• SPEVÁCKY ZBOR 
Bratislava, Dúbravka 
vedie: pani Sečényiová 

• SPEVÁCKY ZBOR 
Bratislava, Devínska Nová 
Ves 
vedie: Júlia Zúbková 

• ECHO - mládežnícky zbor 
Bratislava 
umelecká vedúca: Elena ša
rayová 
dirigent: Ondrej Šaray 

• ĽUDOVÁ VESELICA 18.00 

hod. 
Dychový súbor 11, l vánka 
pri Dunaji 
vedie: Ivan Podmanický 

~~\&íQ9~~;iQQQ~X~QQQQQQQ~QQQQQQQQQ9Q~ 

z~~[ffi~(Q) ~ g:~~@~(Q) ~ ~(Q)~(Q)~~®~©~ ~ 
Vážení priatelia, určite si všetci pamätáte na tie prvé slová, vlastne verše prek
rásnej básne nášho novoveského autora Dr. Viliama Pokorného, ktorými sme 
Vás oslovili pred šiestimi rokmi na 1. Festivale chorvátskych piesní a tancov v 
Devínskej Novej Vsi. Po úspešných 5 festivalových ročníkoch 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 
lstracentrum Devínska Nová Ves 

Vás srdečne pozývajú na 

v Devínskej Novej Vsi 

25. a 26.6.1994 

v kultúrnej záhrade ls
tracentra na lstrijskej 
ulici č. 4. 

V ku~ltúrnom progra
m.e uz tradične vystú
P~a s chorvátskymi 
Plesňami a tancami ok
rem Súborov z chorvát
skkych dedín na Slovens u . 

a1 folklórne skupi-
ny zo zahraničia, z Ma
gahrska, Rakúska a 

orvátska. 

Neodmysliteľnou sú-

dčasfou festivalu J·e kaž
oroč • ne otvorenie 

výstavy. Tohtoročná 

výstava bude poňatá 
trochu netradične. Ne
bude mať ľudovú, resp. 
ľudovoumeleckú tému, 
ale to bude umenie mo
derné, súčasné, umenie 
chorvátskych umelcov z 
Novej Gradiški z Chor
vátska. 

Nedeľnú sv. omšu 
budú v chorvátskom 
jazyku celebrovať 
dôst. pan1 Ferdinand 
Takáč a Karol Moravčík 
zo Slovenska. Účasť 
prisľúbili ako ďalší 

koncelebranti páter Pe
tar Milanovič z Talian
ska a páter Peter z Ne
mecka. 

3 

Tradičný festivalo· 17.00 Privítanie hostí 
vý sprievod pôjde od u starostu 
lstracentra smerom Na 
Slovinec, ulicou Na 
grbe, Na vyhliadke, 
Novoveskou a lstrij-
skou naspäť do Kultúr
nej záhrady. Veríme, že 
si všetci pri tejto príle

18.00 Otvorenie výsta-
vy obrazov a sôch 
umeleckej skupiny 
"Petrovič" z Chorvát-
ska 

žitosti patrične skrášli- 19.00 "Hrvati mi smo 
te a vyzdobíte svoje s vi brat i" 
priedomia a okolie. No, 

a počas sprievodu sa k vystúpenia domácich a 

nám pripojíte a spoloč
ne s nami pôjdete do 
Kultúrnej záhrady. Tu 
bude pokračovať kul
túrny program 2. fes
tivalového dňa spomí
naním strýca lvka a 
Pavka na svoj život, 
ktorý sa bude pred Va
šimi očami odvíjať v 
jednom "Chorvátskom 
dni" v Novej Vsi. 

Na záver sa všetci 
spoločne zabavíme pri 
"Veselej muzike" zo 
Stupavy. 

Časový 
sled: 

programový 

[~ __ s_o_b_o_t_a __ 2_5_._6_._1_9_9_4~J 

zahraničných súborov 

21.30 Do tanca a na 
počúvanie budú hrať 
tamburašské skupiny 
zahraničných súborov 

[~ __ N_e_d_e_r_a_2_6_._6_._1_9_9_4~) 
10.30 
omša 

Chorvátska sv. 

15.00 Festivalový 
sprievod ulicami Devín
skej Novej Vsi 

17.00 "Chorvátsky 
deň" v spomienkach 
strýca lvka a Pavka 

20.00 Zabávame sa s 
Chorvátmi pri Veselej 
muzike zo Stupavy 

Tešíme sa na Vás 

organizátori festivalu 



Richard Savčinský a 
Jaroslava Sečkárová 

70 rokov: 
Koloman Honek 

Ján Kralovič 

75 rokov: 
Hedviga Fabšičová 

80 - rokov: 
Margita Ludvigová 

Janka Zielinská 

85 - rokov: 
Ferdinand Beseda 

u@~(j)~@(Í@~ 

ISTRA CENTRUM~ 
cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z-6 

17.6. TANEČNÉ MATINÉ 17.00 Základná umelecká 
škola 

19.6. FESTIVAL NARODNEJ PIESNE 14.00 
Istracentrum - Matica Slovenská 
Kultúrna záhrada Istracentra 

19.6. ĽUDOVA VESELICA 18.00 

25.-26.6.FESTIVAL CHORVATSKEJ KULTÚRY kultúrna 
záhrada sobota 18. OO otvorenie výstavy 

19.00 Hrvati mi sma svi bratí nedel"a 10.30 
Chorvátska sv. omša 

15.00jestivalový sprievod 17.00 program v kult. 
záhrade 

29.6. TANCUJME A RADUJME SA 15.00 
rozlúčka so školským rokom detské divadlo a 
diskoté!ca posl~dný júnový týždeň VÝSTAVA 
DETSKYCH PRAC 

Dielne tvorivej zručnosti. 
Tel.: 775 190 

C1!JOUí:J®0®®~cfl 0~®Dru viac. Som rada, že máme 
novú koncertnú sieň a že je 
tu miesto aj pre obrázky 
mojich kamarátok, ktoré 
chodia na výtvarnú. 
Kristínka Podlucká z lite
rárno-dramatického odboru 
p. učiteľky Z. Špačkovej 
chcela zasa odmalička hrať 
bábkové divadlo. Trpezlivo 

••ll•in6rellnimu 

K Medzinárodnému roku ro
diny pripravila Základná 
umelecká škola na Dolin
ského 1 niekoľko podujatí a 
koncertov. Prvým z nich bol 
koncert malých detí hudob-

ného, tanečného a literár
no-dramatického odboru 
spojený s výstavou prác 
malých výtvarníkov - žiakov 
výtvarného odboru. Pred
stavili sa v novej koncer
tnej a výstavnej sieni školy, 
ktorú za finančnej pomoci 
ZRŠ (Združenia rodičov 
školy) svojpomocne zariadi
li niektorí rodičia a učitelia 

školy. 
Na koncerte účinkovali žiaci 
prípravného štúdia až 3. 
ročníka. Bol medzi nimi aj 
malý škôlkár Jurko Magya
rics, ktorý zahral nielen 
klavírne skladbičky, ale 
predstavil aj svoje zaniete
nie pre syntetizátor. Výbor-

reltu relling 
nú atmosféru plnú hudby, 
hry a tanca umocinili aj výt
varné dielka rozmiestnené 
na výtvarných paneloch. 
A ako sa koncert páčil prí
tomným? Odpovedajú dve z 
účinkujúcich detí. Jožko Ko-

rec, žiak 2. ročníka: "Veľmi 

sa mi páčil. Moje sestry 
chodili tiež do ZUČ. Stále 
ma odháňali od klavíra, keď 
som im do cvičenia brnkal. 
Aj ja sa už učím hre na kla
víri v ZUŠ, ale ešte radšej 
spievam. Na hodiny spevu 
chodím k tete Janke, (pani 
učiteľka J. Neščáková). 
Lenka Tichá, žiačka 2. roč

níka mi na otázku, prečo 

chodí do ZUŠ, povedala: 
"Prihlásili ma rodičia, aby 
som sa doma nenudila. Páči 
sa mi tu, hlavne, keď si mô
žem zahrať na koncerte. Na 
klavíri ma začala učiť babič
ka, ale len niekoľko pesni
čiek. Tu sa naučím oveľa 

čakala, kedy budú prijímať 

do ZUŠ deti v jej veku, aby 
sa mohla prihlásiť. Veľmi ju 
potešilo, keď jej spolužiač
ka Veronika povedala, že 
budú prijímacie skúšky. Te
raz je v 3. ročníku a veľmi 
rada vystupuje. 
Súdiac podľa potlesku a 
odozvy prítomných rodičov 

aj detí, koncert a výstava 
mali úspech. Verme, že uči
telia a žiaci ZUŠ Dolinské
ho 1 pripravia ďalšie po
dobne príjemné umelecké 
stretnutie rodičov s deťmi. 

PhDr. DANA JAKUBCOVÁ 

Mebiny v nasledujúcich 
dňoch oslácia: 

17.6.-Adolj, 18.6.
Vratislav, 19.6.-Aljréd, 

20.6.-Valéria, 21.6.-Alojz, 
22.6.-Paulína, 23.6.

Sidónia, 24.6.- Ján, 25.6.-
Tadeáš, 26.6.-Adrána, 

27.6.-Ladislav,Ladislava, 
28.6.-Beáta, 29.6.-Peter a 
Pavol, 30.6.-Melánia, 1.7.-

Diana. 

lB3 [«Júhl![)) ~ce [rillmce 

Celovečerné 

predstavenia: 
štvrtok, sobota, 

nedeľa o 'l 9.45 hod. 

18.-19.6. - ADAMSOVA 
RODINA USA - MP -

č.d. 20,-22,
bláznivá komédia 

23.6. - ROBOCOP USA -
MP - č.t. - 20,- 22,-

25.-26.6. - DOBRÝ 
SYNČEK USA - MP - č.L 

- 18,- 20,
rodinný thriller 

30.6. - BLÁZNIVÁ 
SPOLUBÝVAJÚCA USA 

MP - č.d. - 18,- 20,
romantická komédia 

Mládežnícke 
predstavenia: 

sobota, nedel'a o 
17.15 hod. 

18.-19.6. - ADAMSOVA 
RODINA USA - 18,-

25.-26.6. - ROBOCOP 
USA - 20,-

Detské predstavenia 
v mesiaci jún sa 

nepremietajú. 

V mesiaci júl budú 
filmové prázdniny. 

Tel.: 775 104 

;Boľavá" 
doprava 

z prieskumov situácie ~ prep-
e osôb po zavedem regu

f!~ných opatrení predložen~ch 
Dopravným podntk~m vyp!yva 
nerovnomerná :'yťazenosť ~~~
notlivých spoJOV. obsluhUJU
cich našu mestsku časť. 

;;p e~~tátf,et(,ej 
Dňa 31.g.1994 s~ uskutočnila 
revízia SP~ Dev!~ska Kobyl~, 
ktorej sa zučastmlt zástupcovia 
Slovenskej ag~n.túry životného 
prostredia, ObUZP, Západoslo
venských štátnych lesov, Ka
tedry botaniky Prírodovedeckej 
fakulty a mestských častí De
vín a Devínska Nová Ves. 

Prerokovali otázky stabilizácie 
hraníc tejto chránenej lokality i 
otázky údržby a ochrany. Zdô
raznili potrebu zvýšenej ochra
ny najmä pieskovcových sva-

Kedy 
sa budete môcť napojiť na 

verejnú kanalizáciu Opletalo 
vej ulice? 

z dôvodov nekvality staveb 
ných prác a prieťahov pri 
odovzdávaní spätnej úpravy 
komunikácie Op/eta/ovej ulice 
je právoplatne vydané dňom 
3.6.1994 predčasné užívanie 
vodohospodárskeho diela 
"Kanalizačný zberač Opletalo 
va tli. do termínu 1.8.1994. 

Prečo predčasné? V rámci 
kolaudačného konania boli 
zistené závady na spätne 
upravenej komunikácii, ktoré 
sa t.č. odstraňujú. Závady 
však nebránia užívaniu diela. 

Hliadky v období od 27 .5. 
do 10.6.1994 riešili viacero 
porušení VZN týkajúceho sa 
P?rkovania nákladných vozi
diel v ONV. Udelili viacero 
blokových pokút v celkovej 
h~dnote 500,- Sk. Ostatné 
Pnestupky boli vyriešené oz
námením na Mú. Na ul. M. 
~arečka bol 27.5. vykradnu-
y novinový stánok. Nakoľko 
~ar nepodarilo zastihnúť maj i
h~· a, bol stánok strážený 
h tadkou MsP až do 6 oo 
n od_. Dň~ 30.5. boli prisÚh-
~tt štyna zlodeji nafty kto

~~ kradli z nákladných 'vozi
~el. Tieto osoby boli odov

~ ~n~ na Ho PZ SR. Dňa 1.6. 
oh rtešení rušitelia nočného 

Ohlasov na odtrhnutie Devínskej od Bratislavy je viac ako nám 
dovoľuje priestor. Uverejníme ich v najbližšom čísle. 

Záujem cestujúcich sa 
sústreďuje na spoj č. 121, ne
vyťažené jazdia spoje č. 61-S, 
spoj č. 101 smerom z mesta 
obsadzujú cestujúci z Dúbrav
ky, jednoducho kvalita 
cestovania sa zhoršila. 
Na rokovaní predostrel dop
ravca ponuku posilnenia 
spoju č. 121 o všetky spoje 
linky č. 101, čo by znamenalo 
predÍženie doby jeho prevádz
ky do 21. hod., bez výluky 

hov ŠPV Sandberg, ktoré sa 
zasúvajú a ničia aj nediscipli
novanými turistami, pričom tu 
hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
Akútna je aj potreba kosby a 
odstraňovania náletov i vysade
ných borovíc z vytipovanýcH 
svahov a lúk, nakoľko trávnaté 
porasty potláčajú vzácnu kve
tenu. Vypaľovanie týchto lokalít 
je zo zoologického hľadiska ne
žiaduce. Taktiež je nežiaduca 
cykloturistika v tejto oblasti, 
pretože jej následkom_ie veľká 
devastácia chodníkov SPR. 

kz. 

Odborný výkon prevádzky ka
nalizácie zabezpečia na zák
lade zmluvy s mestskou čas
ťou Vodárne a kanalizácie š.p. 
Bratislava. V zmluve sú uve
dené podmienky, ktoré je 
potrebné premietnuť do po
volenia jednotlivým žiadate
ľom o pripojenie na kanalizá
ciu, aby bolo možné zabez
pečiť bezporuchovú prevádz
ku. 

Čo je potrebné pre napojenie 
sa na kanalizáciu? Na zákla
de uvedeného je každý vlas
tník nehnuteľnosti povinný 
požiadal o povolenie Miestny 
úrad - útvar architekta. 

-AK -

pokoja. Jeden priestupca ne
mal u seba doklady, bol 
predvedený na Ho PZ SR na 
preverenie totožnosti. Vo 
štvrtok 2.6. bola uložená blo
ková pokuta 400,- Sk za po
rušenie zákazu vjazdu do 
CHKO Sandberg, 4.6. bol zis
tený nepovolený predaj na ls
trijskej ul. Riešené oznáme
ním na MÚ. V utorok 7.6. bol 
odchytený voľne pobehujúci 
pes. Podľa známky zistili ma
jiteľa, ktorý si psa na stanici 
MsP vyzdvihol a zaplatil blo
kovú pokutu 200,- Sk. V stre
du 8.6. boli zo záhradkárskej 
oblasti vykázaní motorkári, 
ktorí boli vyriešení ráznym 
pohovorom. O deň nes
kôr 9.6. bol na ul. P. Horova 
nájdený hľadaný Favorit. Zá
ležitosť bola oznámená na Ho 
PZ SR. 

MsP ONV 

s 

v sedle, teda celodenne. Za 
zváženie stojí ponuka pres
merovania trasy tohto spoja 
mimo Lamača - po diaľnici, 
čo pri 4-minútových interva
loch v špičke znamená pod
statné skrátenie prepravnej 
doby. Pre obyvateľov sídliska 
na J. Jonáša by mal byť (roz
delením linky č. 61) zriadený 
spoj č. 71, so zachádzaním 
až k obytným domom. Hovori
lo sa aj o letnej výluke - ob-

Líniové 
centrum 

obchodu 
a služieb 

V týchto dňoch "finišujú" 
práce na výstavbe objektov 
obchodnej vybavenosti na 
Eisnerovej ulici. Jednotlivé 
objekty budú odovzdávané 
do užívania v mesiacoch júl 
- september 1994 a pre či
tateľov uvádzame prehľad 
služieb, ktoré poskytne po 
dobudovaní: 

potraviny, predajňa 
Palma, lekáreň s príp· 
ravovňou liekov, polo· 
tovary, cukráreň, zmrz
lina, kvety, darčeky, 

medzení spojov. Návrh dop
ravcu je nekrátiť všetky spoje, 
ale v termíne od 1. 7.1994 do 
31.8.1994 vylúčiť premávku 
spoja č. 61-S. 

Predostreté zmeny budú bliž
šie dokumentované na ďal
šom pracovnom stretnutí pra
covníkov Dopravného podniku 
a.s. a mestskej časti. 

E.V. 

textil, optika, kníhku· 
pectvo, občerstvenie, 
konfekcia, ryby, čistia· 

reň, farby-laky, žele
ziarstvo, bytové dop· 
lnky, zelovoc, športové 
potreby, bistro, zlatník· 
tvo, mäsiarstvo, ces· 
tovná kancelária, ta· 
bak, obuv a papiernik
tvo. 

Pre prípadných ďalších záu
jemcov sa ponúka možnosť 
zakúpenia priestorov v pos
lednom, dosiaľ nerealizova
nom objekte, na začiatku 

výstavby - nárožie ulíc š. 
Králika a Eisnerova (pri 
zástavke MHD). Výstavba 
tohto objektu bude realizo
vaná po dosiahnutí dosta
točného počtu záujemcov. 

E.V. 

ipert ipert ipert ipert ipert 

Futbal MLAD Cl B 
D.N. Ves - Spoje 0:4 

PRÍPRAVKA 

~~žt~o D.N. Ves - Spoje 0:8 

Lokomotíva - D. N. Ves 2:3 = 
MUŽI B §AClHI O. N. Ves - Pezinok 8 2:0 

STARŠÍ DORAST 
Konečná tabuľka l. triedy 

D. N. Ves - Pezinok 0:2 1. lAmi o n 1 49,5 : 38,5 17 
2. llevilska t-l:Jvá Ves n 1 52:36 15 

MLADŠÍ DORAST 3. vúGK n 2 49,5: 36,5 14 
Doprastav - O. N. Ves 4:0 4. t.IJDM llliavka n 1 45 : 42 13 

5. llérerová n 2 48,5 : 39,5 12 

STARŠÍ ŽIACI 6. Hytln~av B n 1 45,5: 40,5 n 
7. l<!asi'any o n 3 45,5 : 42,5 n 

Trnávka - O. N. Ves 2:1 8. Doprastav ~aci n o 3,5: 43,5 1l 
9. Enef9a n 1 39,5: 48,5 9" 

MLADŠÍ ŽIACI A 1l. Doprastav F n 2 37,5: 49,5 8 
Trnávka - O. N. Ves 3:0 n. Spoje o n 6 36 : 49 6 

12. lokomoliva n 1 29:56 5 

MLADŠÍ ŽIACI 8 o ilspe!ré vyslilJ<rie ná!OO nováol<a sa Jl!ičiil: 
FE KMART - D.N. Ves 8:0 JlRCÁK Brnrislav 6,5 BAlOG Marti1 6,5 ..liDIK t.'arián 6 

'f[J,J/1:, Peter 6 VEIIIER Róbert 5,5 ZLOCHA Jozef 5,5 
PRÍPRAVKA lOBOOÁŠ M<iej 5 .ARČÁK ladOiav 4,5 STEFAN Peter 0,5 . 
Vajnory - D.N. Ves 9:0 "l· 

29. kolo TENIS MUŽI A 
O. N. Ves - Doprastav 1:1 ll. trieda - dorast: 
MUŽI B LOB llJV 'B" - Dm.JBIUS3:6 
Kablo - O. N. Ves 2:3 ISKRA MATADOR - LOB ONV "B" 6 : 3 
STARŠÍ DORAST MATCH3ALL - LOB llJV "B "6 : 3 
Jarovce - O. N. Ves 0:1 

MLADŠÍ DORAST 
Body za QNV získali: 

O. N. Ves - Pezinok 0:1 dvojhry: Zovic 2 Soják 2 
Karelová 1 

STARŠÍ ŽIACI štvorhry: Jackaniu- Soják 2 
D.N. Ves - Spoje 0:1 žovic - Bračok 1 

MLADŠÍ ŽIACI A 
Karelová - Galovičová 1 

D.N. Ves - Spoje 2:4 mj. 



Detský folklórny súbor -

GRBARČIETA 
V piatok 3. júna niekoľko km za 
hranicami v neveľkej maďarskej 
obci Bizoni sa DFS "Grbarčieta" 
zúčastnil Chorvátskych dní. 

V príjemnom prostredí a za prek
rásneho slnečného počasia tu po 
4 dni prebiehal Chorvátsky festi
val. Práve piatok bol určený de
ťom. Okrem nášho detského sú
boru sa na festivale predstavili: 

domáci detský súbor - Mali Bi
zonci, detský súbor - z Kemlje 
(maďarské deti) a pozvanie prija
li a prezentovali sa svojim prog
ramom aj deti z 50 - členného 
detského súboru (tanečníci, tam
buráši) priamo z Chorvátska z 
Dolnej Dúbravy. 

Veľmi milou hostiteľkou bola pa
ni Tilda Kôrôszi - riaditeľka 
Kultúrneho domu v Bizoni, ktorá 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 - Kúpa 
02 • Predaj 
03 - Vorné miesta (ponúka, hrad á) 
04 - Služby 
05 • Byty 
06 • Nehnuternosti (kúpa, predaj) 
07 - Rozličné 

prczra , že v 
je 400 obyvateľov maďarskej ná
rodnosti a l 500 obyvateľov ná
rodnosti chorvátskej. Deti majú 
svojho náčelníka, ktorého si volia 
každé 2 roky. 

A ako sa v takejto konkurencii 
držali naše Grbarčieta? Riaditeľ 
školy z Dolnej Dúbravy Josip 
Zbilski nám povedal, že je pre 
nich veľmi vzácne vidieť ako ďa
leko od ich vlasti žijú ich kraja
nia, ktorí si ešte aj po 400 ro-

OBCHODNA AKADEMIA, 
J. Jonáša 5, Bratislava ONV 

prijme 
OD 1.9.1994 
- UČITEĽOV PRE PREDMETY: 

- ekonomika pre SŠ 
- účtovníctvo 
- informatika 
- cudzie jazyky: 

["'"·;_' --'··.·'-·•·-·_··• .-'-0_2_-...;.P-':"""R'"""E"""D"' .. "'"A-J-'. -"--~"'-··•-"') = ~~~~~utF~i~~tr;;~~~-/strojopis) 
• Predám detskú ohrádku a 
chodítko z umelej hmoty -
hracie. Tel.: 779 351 

• Predám obývaciu stenu 400 
x 230 cm. Tel.: 775 024 

• Predám golfový športový 
kočík zn. HAUCK. 

Tel.: 776 537 

• Predám detský športový 
kočík. Tel.: 775 024 

(: .: ô~--Y.ór~é-'iili~st~ ;<) 

• PRESSKAM s.r.o. 
Bratislava, Vápenka 4, 
Devínska Nová Ves 
prijme záhradníka. 
Podmienky: môže byť aj 
dôchodca. Nástup: 
ihneď. 

Tel.: 769-340 

Informácie osobne alebo na 
tel. č. 776 875, 779 900 

(. .04-:i.SLUŽBY· ) 
• Montáž oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

Tel.: 239 527, 220 005 

• Preklady z a do ANGLIČ
TINY Počítačové spraco
vanie, databázové služby. Dr. 
Milan Hudeček, 
tel./fax./modem: 777 389 

Jr-<<·:<:'·~~ y:Q/:.::·: >.:. -~-: ·_: .. -· :: j~_č?)19·ka 
· ~y~dske•·•<hlinJkové žalú
zie .. · RyChlá dodávka, 
rlí:Z:ke ceny; 

· .TeL: 366 081 

• Robíme bytové jadrá, 
obklady, dlažby. 

Tel.: 777 608 

svoj jazy k, kul
túru, ľudové zvyky a tance. 

Na našom vystúpení sa im veľmi 
páčila najmä pestrosť. Videli v 
ňom tance a spevy z celého 
Chorvátska od Dalmácie až po 
Slavoniu. 

Vďaka pani redaktorke Šišoláko
vej zo Slovenského rozhlasu, 
ktorá prijala naše pozvanie a 
spolu s DFS Grbarčieta sa zú
častnila Chorvátskych dní v Bi-

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadenií, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

• TV SERVIS BALÁ:Ž: - Oprava 
Televízorov 
Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 

zoni, ste mohli o tomto zaujíma. 
vom podujatí počuť aj v Sloven. 
skom rozhlase v pondelok 6. jú. 
na 1994 v relácii "Rádio 13", kde 
hodnotila reprezentáciu nášho 
detského súboru na najvyššej 
úrovni. 

Zážitkov máme neúrekom, ale 
naJvacsm radosť máme z toho 
že môžeme rozdávať krásu ebor: 
vátskeho folklóru nielen za hra. 
nicami našej vlasti. Hneď na 
druhý deň v sobotu 4. júna 1994 
sa DFS "Grbarčieta" zúčas
tnil 400 - ročnice založenia Šen. 
kvíc. Oslavy, na ktoré budeme 
ešte dlho spomínať. Pekné poča. 
sie, príjemná atmosféra, milí a 
pohostinní ľudia, a samozrejme, 
vystúpenie na úrovni. 

Ani sme sa nenazdali a v nedeľu 
12. júna cestuje DFS "Grbarčie
ta" na týždennú reprezentáciu do 
Chorvátska. O tom, ako sme to 
všetko zvládli, sa dočítate v ďal
ších číslach Devexu. 

nk 

• Potlač na reklamné predmety 
- zapaľovače, perá, popolníky, 
PE-tašky a iné zabezpečí 
DEV EX. 

Tel./fax: 775 275 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických pračiek. 

Tel. 777-095 

©Du©®U® ~ED DED©uu® ED 
©DuODuuu® uufflD®~@ 

Reštaurácia Na Vyllliadke 

Jr~WJ~TI~~ 
ponúka: 

desiatové polievky 
teplé jedlá 

polotovary (knedle) 

možnosť využitia lístkov 
gastroservisu 

V príjemnom prostredí 
slovenskej izby Vám pripravíme 
rodinné oslavy a iné posedenia. 

Pracovníci reštaurácie d.AMAICA sa tešia na 

Vašu návštevu. 

l 1M ~~~~~~e~~~á výroba l 
~ Dovolte, aby sme Vám predstavili v~robno-reali<ačnú spoločnost RCT. Zabezpečujeme ~ 
~l strojárenskú výrobu vrátane zámočnícko~montážnych prác, ktorá nám umožňuje realizovať :~~l 
*í výrobky na báze železných a hliníkových profilov a ich kombinácií; taktiež výrobky z nerezovej :~~$ 

~~ ocele. . . ~~~ 
tli okná, dvere, presklenné steny jedrtýrn sklom alebo dvojsklom ·~~~ l : ~!~::~~~~~~~;~~ '::.~Jziz.n~q~~~~~~~~;':;.e~f.n~yre~ávqnie znqkov, l 
I~ INTERIÉRY ~~~ 
~~ zabezpečujeme výrobu interiérov vrátane stolárskych a čálúnických. prác, povrchové úpravy, :~~~ 
~ii chróm komaxit, pomosadzovanie ~~l 
~~ ,. . . . : ·~~~ 
~Íl EXTERIERY- Zvárané konštrukcie, výklady :~~~ 
:m Náš vlastný výrobný program je výroba zimných záhrad zo špeciálnych Al profilov, pre všetky ~~ 
~~i druhy balkónov konštruované tak, že v letnom Období môžu byť odkryté na 60 - 1 OO % :l~l 
t~Í zasklennej plochy. ~~ • • ~~ Ďalšie podrobnosti môžeme prerokovať u nás, alebo Vás veľmi radi navštívime. :~~ 

RCT 
Varšavská ul. č. 22 

P.O. Box 91 
830 08 Bratislava 

Tel.: 821 17 4, 369 728 

~nzer~ia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk. 1 strana 3900 Sk. 
zr.cenam treba pripočítať 25 o/o DPH. Príplatky: 1 str. + 100 o/o, 2 - 5 str. + 50%. 
p~v~: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 o/o. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %. celoročné uverejnenie - 30 o/o. 

1 nu a detských vecí - bezplatne 
nzertná kancelária: DEVEX. Novov'aská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 - 10.00 ; 14.30 

- 18.30
• So: 8.00 

- 11.00 

7 



Výročie 
C.udovej školy umenia 

Slávnostným koncertom a 
výstavou si 22. apríla Základ
ná umelecká škola na Dolin
ského ul. 1 v Bratislave pripo
menula 25. výročie založe· 
nia ludovej školy umenia v 
Devínskej Novej Vsi. Výstava 
výtvarných prác žiakov zo 
všetkých tried VO bola nain
štalovaná vo vstupných prie
storoch lstracentra v DNV. 

Slávnostný koncert otvoril 
Miestny spevácky zbor pod 
vedením zbormajsterky pani 
Júlie Zúbkovej, ktorá bola 
zakladajúcou a dlhoročnou 

riaditeľkou lŠU v DNV a nes
kôr v Dúbravke. Škola pod jej 
vedením rozšír ila svoju pô-

eeeeeeeeee 
I~OIK i ri\JIJ rr: _ ZlllvOI'iíl 

Hovorí jeden komár druhému: 
- Prečo nás ten chlap tak 
preháňa? 

- Prahne po našej krvi. 
- Po našej? Veď je to j eho! 

- čo je horšia metla· pijatika 
alebo ženské? 

- Ženy. - Alkoholizmus sa dá 
liečif. 

Stretnú sa dvaja známi: 
- Toto je môj najstarší syn. 
- Vážne? Taký mladý a už 

najstarší? 

- Aký je rozdiel medzi Českom 
a Slovenskom? 

- ??? 
- Čoraz väčší. .. 

Dvaja vojaci na pochodovom 
cvičení: 

- Človeče, ja si už necítim 
nohy. 

- Tak si čuchni k mojim. 

Objednávací lístok 

sobnosf aj do lokality Lamača 
a Devína, čím sa stala jednou 
z najväčších nielen v Bratisla
ve, ale na celom Slovensku. 
Mgr. Magdaléna Hrubá, 
riaditeľka ZUŠ na Dolinského v 
príhovore vyslovila vďaku , ob
div a úctu p. J. Zúbkovej v 
mene žiakov, rodičov aj kole
gov - pedagógov. Medzi gratu
lantmi, ktorí odovzdali p. Zúb
kovej kytice kvetov na znak 

Vodorovne: 
A/ Pohaň - bieda. - B/ ŠPZ 

Náchoda začiatok 

tajničky - časf noža. - Cl 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J -
K 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrťročné oredolatné 16 Kčs 

vďaky, boli aj poz
vaní hostia - sta
rosta DNV p. Ing. 
Jurčák, bývalí ko
legovia a žiaci. 
Potom si p. Júlia 
Zúbková "zaspomí
nala na fažké za
čiatky, . starosti, 
ale aj radosti a 
úspechy školy: 
"Pridelili nám dve 
staré budovy v 
DNV a Lamači. 

Pomocou dodávateľských fi 
riem sme ich zrekonštruovali. 
Nadšenie učiteľov z vlastných 
priestorov sa prejavilo aj v 
zakladaní súborov. Ja som 
popri svojej riadiacej činnosti 
viedla spevácky zbor, kolego
via akordeónový, dychový a 
súbor zobcových fláut. Zúčas
tňovali sme sa všetkých súfa
ží vyhlásených MŠ, o čom 
svedčí aj množstvo diplomov, 

Mesto v Taliansku - kašovitá 
hmota - mesto na Filipínach. 
- Dl Nepráchnivie - násyp 
(zried .) . - E/ Mesto v Etiópii -
sólový spev z opery 
prechod nad riekou . - F/ 

7 8 9 10 11 12 

-

PSČ 

ktoré nám udelili. Som šfas
tná, že dnes sú z tejto školy 
dve samostatné ZUŠ a že su 
obidve úspešné. " Je to ZUš 
Dolinského a ZUŠ Karloveská. 
(Pozn. autorky.) 

Koncert pokračoval vystúpe
ním žiakov literárno - drama
tického odboru, tanečného a 
hudobného odboru, tiež býva
lých žiakov, absolventov školy 
a terajších učiteliek. Všetci 
účinkujúci a ich pedagógovia 
sa snažili svojím výkonom 
umocnif slávnostnú chvíľu . Po 
koncerte sa zišli pedagógovia 
ZUŠ s pozvanými hosfami, ro
dičmi a priateľmi školy na 
spoločenskom stretnutí. 

PhDr. Dana Jakubcová 

Oddiel vojska - štvrtá čast' 
tajničky - ŠPZ Košíc. - GI 
Nie tak hustá ruský 
šachista. - H/ Plošná miera 
(mn. č . ) - ručné náradie -
osobné zámeno. 1/ 
Poneviera sa - nestrp. - J/ 
Jodid iridnatý - tretia čast' 
tajničky. - kráčaf. K/ Inými 
slovami (z lat.) - na tom 
mieste . -

Zyjsle: 
1/ Koniec tajničky. - 2/ 
Mesto v Juhoslávii - ŠPZ 
Domažlíc - duté teleso. - 3/ 
Venuj, daj - rozdeľoval. - 4/ 
Zhotovovala plátno - utiekla 
si. - 5/ Zotri - osobitný zisk 
pri peňažných špekuláciách -
ŠPZ Strakoníc. - 6/ Udobri sa 
- čiastka (z lat.). - 71 Prus 
(pejor.) - egyptská bohyňa 

vojny . - 8/ Saf po chorvátsky 
hmotnostná jednotka v 

Indonézii značka 

elektrospotrebičov. 9/ 
Úradné ohlásenie - spôsobím 
ujmu na cti. - 1 O/ Liehovina, 
alkohol - ublíž niekomu na 
vážnosti. - 11 l švajčiarska 
rieka - kysličník selénnatý -
nesie po česky. - 12/ Druhá 
čast' tajničky. -

Pomôcky: 
Cl Núro. - E/ Adua. - 2/ Pale. 
- 8/ Sati. 

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

1.7.199'1 !Coénik= IV. Cislo= 13. Cena= 2,50 

&n ... a teraz máš šancu! V #tt~ It/ j, 
~ Volkswagen Bratislava 

~ll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\~ 
~ ~ i Uzávierka dnešného i 
~ čísla bola 23.6.1994. 1 
~ Uzávierka ~ 
~ nasledujúceho čísla l l bud~ 7.7.1994, číslo ~ 
~ vyjde 15.7.1994. l Váiení 

čieaeelia 
Nech stretnete piatich ľu
dí, prečítate pätoro novín, 
vypočujete päf politikov 
rôznych strán, dozviete 
sa päf rôznych názorov. 
Je to v poriadku, možno 
hovoriť o demokracii i 
slobode slova. Ak sa 
však pokúsime zhodnotiť 
kvalitu a obsah jednotli
vých prejavov, príliš často 
v dnešných dňoch v nich 
rezonujú netolerancia, 
neúcta, neobjektívnosť, 
záv i sf, ohováranie.. . čas 
to z úst tých , ktorým sme 
iba nedávno dali dôveru 
vo voľbách. luďom, ktorí 
sú mienkotvorní, pôsobia 
na občanov a orientujú 
ich myslenie a konanie (či 
dezorientujú?). 

Kto sa dokáže vyznaf v 
tej dnešnej zmesi tých 
najprotichodnejších názo
rov? Ako rozoznaf zrno 
od plevele? Určite nie ľa

hostajnosťou. Ide o nás, 
o teba, o mňa, o Vás. 
Nedá sa nič robiť, zostá
va iba pozorne počúvať a 
zúčastnif sa na rozhodo
vaní o mne, o vás, o nás. 
Žiada to čas, dobré "trá
venie" oných rôznorodých 
informácií, triedenie a 
zaujatie vlastného stano
viska samého k sebe. 
Áno, to sú voľby, to je 
referendum, to je byf sa
mým sebou. 

A poradiť ako? Podporuj
me sa a nezáviďme si. 

Váš vydavateľ 

~lil~ll\@ll!!!lll\~ll\~ll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\@ll!!!lll\~ 

Devínska Nová Ves zažila v mesiaci jún dve veľké prehliadky ľudovej piesne. O slovenskej národnej piesni hovoríme v dnešnom 
čísle 

Témou týchto dní v 
Devínskej Novej Vsi je zá
mer odčlenenia sa od 
Bratislavy. 
V snahe objasniť pohnútky 
tohoto zámeru zvolali 
Vydavatelia informácií z 
radnice stretnutie odbera
teľov "informácií" 21. 6. v 
lstrocentre s niektorými 
poslancami. 
Asi päťdesiat účastníkov 
rozdiskutovalo túto proble
matiku, skôr do šírky. 
Organizátori však získali 
poznatky, že v súčasnosti 
je potrebná komplexná, 
podložená a fundovaná in
formovanosť všetkých 
občanov. 
O takomto dôležitom 
rozhodnutí nemožno dis
kutovať bez argumentov, 
faktov, čísel. A vôbec už 
nie je vhodné zaťahovať 

do diskusií eŕnócie. 
Podľa nášho názoru je 
potrebné odborne a pre
cízne spracovať výhody i 
nevýhody, oboznámiť 
všetkých občanov s dôs
ledkami na život jedno
tlivých občanov. 
Komplexné informácie je 
potrebné zrozumiteľnou 
formou podať všetkým 
kategóriam občanov, pou
žiť reálne príklady osve
tľujúce právnicky, admini
stratívny a úradný štýl 
jazyka. 

Vl. Festival chorvátskej kultúrY. 
Športová olympiáda žiakC?v , 

základných škôl z ONV - JUn 94. 

Mestská časf Devínska Nová 
Ves ponúka do prenájmu , prí
padne na odpredaj záhradky (v 
celkovej výmere 1 564 m2) v lo
kalite smerom na Devín. Mini
málna sadzba nájomného za 1 
m2 je 5,- Sk, minimálna sadzba 
na odpredaj je 650,- Sk za 1 
m2 . Svoje cenové ponuky do
ručte na útvar architekta, lstrij
ská 49, a to do 31.8.1994 

v 26. týždni v noci zobudila takmer celú Devínsku riadna detoná
cia. Ako sme sa nesk6r dozved_e!l, na ul. Na vyhll~c!ke vybuchla 
nálož položená na chodníku. Pnc1ny vyšetruJe pol1c1a. 
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Miestne zastupitelt 
stvo 23.6.1994 

Vzhľadom na dopad zmeny 
štatútu hl. m. SR Bratisla
vy (mínus 9 mil. Sk) MZ roz
hodlo použiť na krytie 
schodku, ktorý týmto roz
hodnutím vznikol, doteraz 
ušetrené prostried~y z fon
dov vytvorených ~C a uloži
lo prednostovi MU a predse
dom komisií zreálniť rozpo
čet 1994 na reálne príjmy a 
výdavky. 

schvaluje 
Všeobecne záväzné nariade
nie č. 5/1994 mestskej časti 
D. N. Ves o spôsobe vykona
nia miestneho hlasovania 
občanov vyhláseného Mies
tnym zastupiteľstvom MČ 
ONV 

súhlasí 
s odpredajom časti pozemku 
p.č. 2878/1 k.ú. D. N. Ves v 
celkovej výmere 2 343,6 m2 
len všetkým vlastníkom ga
ráží za cenu 1 000,- Sk/m2 

schvaluje 
odklad predloženia materiá
lu o návrhu kúpnej zmluvy 
na odpredaj bytov a návrh 
ceny bytov v rozdielnych ty
poch bytových domov s roz
šírením o vzorovú zmluvu 
októbrovému MZ 

neschvaluje 
poskytnutie príspevku z fon
du humanity a soc. starostli
vosti fi. Medifera 

neschvaluje 
umiestnenie a vybudovanie 
závodu na výrobu novinové
ho papiera v katastri D. N. 
Ves podľa predloženej štú
die vzhľadof!l na rozpor so 
zámerom MC a schválenou 
územnoplánovacou doku
mentáciou 

poveruje 
Ing. Jána Cvečku a Ing. Ri
charda Ružoviča zastupova
ním MZ MČ ONV pri organi
zácii osláv 50. výročia SNP 

na území ONV 

nesúhlasí 
so zmenou územného plánu v 
lokalite ul. š. Králika proti výs
tavbe rodinných domov (O akti
vitách na vlastných súkromných 
pozemkoch rozhodujú majitelia 
týchto pozemkov) 

1. nesúhlasí so zrušením linky 
č. 101 

2. žiada zrušiť zástavku linky č. 
101 škôlka, Press kam, 
Technické sklo a uvoľnené 
kapacity použit na posilnenie 
linky č. 121 

3. Zriadiť zastávku linky č. 121 
na ul. Mlynská 

4. žiada presunúť kapacity au
tobusov linky č. 61 a 61-S 
pri zachovaní súčasnej kapa
city MHD obsluhujúcej MČ 
ONV 

poveruje 
Miestnu radu MČ ONV rokovať 
s Dopravným podnikom a.s. v 
zmysle prijatého uznesenia 

odporúC:a 
návrh zmeny Aktualizácie 
územného plánu hl. m. SR Bra
tislava časť Eisnerova ul. z fun
kcie izolačnej zelene do podni
kateľských aktivít 

schvaluje 
hlasovanie obyvateľov mestskej 
časti D. N. Ves o postavení D. 
N. Vsi v rámci samosprávneho 
usporiadania v dňoch 30. sep
tembra a 1 . októbra 1994 

otázku pre hlasovanie obyvate
ľov D. N. Vsi 'Schvaľujete odlú
čenie mestskej časti D. N. Ves 
od hl. m. SR Bratislavy?" 

ukladá 
prednostovi MÚ Ing. Mrázovi, 
organizačno - technicky zabez
pečiť prípravu hlasovania oby
vateľov MČ ONV 

predsedovi strategickej komisie 
JUDr. Šimkovičovi vypracovať 
právno - vecné dôsledky prí
padného odlúčenia MČ ONV 

zástupcovi starostu p. Morav
covi priebežne prostredníctvom 
miestnych komunikačných 
zdrojov objektívne informovať 
obyvateľov MČ ONV o všetkých 

dôsledkoch odlúčenia ONV na 
život jednotlivých obyvateľov i 
na rozvoj ONV 

odporúča 
starostovi MČ ONV Ing. Jurčá
kovi zahájiť rokovania s prís
lušnými orgánmi štátnej správy 
a samosprávy hl. m. SR Bratis
lavy o podmienkach realizácie 
rozhodnutia vrátane majetko
vého vysporiadania a usporia
dania funkcií, ktoré doteraz za
bezpečovalo na území MČ ONV 
hl. m. SR Bratislava 

Ukladá 
predsedovi ekonomickej komi
sie Ing. Cvečkovi zhodnotif 
ekonomické dopady odlúčenia 
na život obyvateľov D. N. Vsi a 
zabezpečenia základných fun
kcií samosprávy 

predsedkyni organizačno 
správnej komisie JUDr. Louči
movej vypracovať právny pos
tup realizácie odlúčenia s ča
sovým harmonogramom 

všetkým predsedom komisií 
prerokovať v komisiách všetky 
možné dôsledky odlúčenia za 
oblast, ktorú obhospodarujú a 
pripraviť návrhy na riešenia za
bezpečenia doterajších celo
mestských funkcií samosprávy 
na území MČ ONV 

vyzýva 
všetkých obyvateľov D. N. Vsi 
k aktívnej účasti na verejných 
diskusiách o ďalšom postavení 
D. N. Vsi v rámci samosprávy 

odporúča 
starostovi MČ ONV Ing. Jurčá
kovi zvolávať verejné zhromaž
denia občanov D. N. Vsi na té
mu: "Postavenie D. N. Vsi v 
rámci samosprávy" 

potvrdzuje 
zvolenie a menuje p. Vieru Du
dekovú za veliteľku VDPZ s 
účinnosťou od 23.6.1994 

súhlasí 
s výstavbou garáží na pozemku 
objektu Zberných surovín obj. 
č. 33 a priľahlých parcelách 

s vypísaným verejno - obchod
nej súťaže na využitie objektu 
č. 33 na zriadenie garáží 

vyhlasuje 

-
za víťaza verejno - obchod
nej súťaže na dodávku a 
montáž vodomerov TUV a sv 
v komunálnych bytoch a ne
bytových priestoroch v sprá
ve MC fi C-term 

nesúhlasí 
so zámerom umiestnenia 
zberného tábora pre cudzin
cov v k.ú. D. N. Ves 

nesúhlasí 
s formuláciou výzvy na odov
zdanie objektu lstrijská 4 
Rímskokatolíckej cirkvi k uží
vaniu do 30.6.1994 

poveruje 
organizačno - správnu komi
siu preveriť majetkovo -
právne vzťahy k nehnuter
nosti lstrijská 4 {!stra Cen
trum) 

poveruje 
inventarizačnú komisiu in
ventarizáciou hnuteľného, 
nehnuteľného majetku a in
vestícií vložených do objektu 
lstrijská 4 

poveruje starostu roko
vaľ s cirkvou o ďalšom vyu
žití tohto objektu 

1. súhlasí s odkúpením vyťa
ženej Jamy hliniska od 
a.s. ZST za týchto pod
mienok: 

- veľkosť priestoru cca 9 ha 
- cena do 600,- Sk/m + daň z 

prevodu 

2. odporúča starostovi MČ 
ONV zahájiť rokovania s 
potencionálnymi partnermi 
o založení spoločnosti na 
prevádzkovanie skládky v 
priestoroch vyťaženej ja
my 

3. žiada predložiť návrh pod
mienok založenia pred
metnej s~;»oločnosti so 
vstupom MČ ONV na roko
vanie MZ MČ 

4. žiada predložiť návrh kúp
no - predajnej zmluvy me
dzi a.s. ZST a MČ ONV na 
odsúhlasenie do MZ MČ 
ONV 

vm 
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[]ňa 17. júna 1994 bol v 
expozitúre v Devínskej 
Novej Vsi uvedený do pro
dukčnej prevádzky výber· 
ný bankomat (ATM). Je 
určený pre klientov VÚB 
a.s. vlastniacich platobnú 
kartu s osobným identifi
kačným číslom (PIN), ako 
i držiteľov platobných ka
riet označených Master
Card, Eurocard, Cirrus. 

Podmienka vydania pla-

8E[})8Z3dúcfJC?G:J 8~vDwS3ct3G:J 08v~ v80 
tobnej karty otvorený 
bežný alebo osobný účet 
vo VUB a.s. 

Aké výhody Vám platob
ná karta ponúka? 

- hotovosť z Vášho účtu 
kedykorvek k dispozícii 

- peniaze v bezpečí - ne
riskujete stratu alebo krá
dež peňazí v hotovosti 

obrovská perspektíva 
platenia kartou za tovar a 
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služby (teraz 1 O, do konca 
roka 30 čerpacích staníc 
Slovnaft) 

- k dispozícii 160 a do 
konca roka 200 bankoma
tov na celom Slovensku 

- prehľad o transakciách 
uskutočnených platobnou 
kartou 

- platnosť karty - 2 roky 

- použitie karty chránené 
osobným identifikačným 
číslom (PIN) 

S platobnou kartou VÚB 
a.s. máte prístup k prvot
riednym službám. Pri jej 
používaní je však potreb
né dbať na zásady, s kto
rými Vás bližšie obozná
mia pracovníci expozitúry. 

p 

Odlúčenie - čo to znamená? 
dl' čenie alebo vytvoreni~ sa

O u tného mesta Devmska 
mosta Ves skrýva v sebe vytvo
No~á samostatného právnické
rente ubjektu obce, ktorá má v 
ho s ti samosprávy všetky 
oblaps etencie vyplývajúce zo zá
kom 0 obciach. Nedotýka sa v 
kona k t ·· a •. dnom prípade ompe encu 
~ra mnej pôsobnosti štátnej 
~z~ávy (napr. _školstvo_ a zdra
v~tníctvo). Ani .v rámci novop-
. ravovaného uzemného uspo

r!P dania štátnej správy alebo 
~atvorenia druhého stupň_a re~ r nálnej samosprávy nie je ani 
~'Jednej alternatíve navrhovan_é, 

by Devínska Nová Ves patnla 
~;mo bratislavský región .. Spá~ 
dovosf a príslušno_sf Devms~ej 
Novej Vsi k Br~ttslave ~att~ľ 
nikto nespochybntl a mysltm st, 
že si nikto a!:li neželá pretŕha~ 
jednotlivé vazby na hlavne 
mesto SR. Iná je však otázka 
vykonávania ~amosr?rávy na 
území Devínskej Novej Vs1. 

Je potrebné si uvedomiť špeci
fiká mestskej časti Devínska 
Nová Ves. Z nich najvýraznejšie 
je že je prakticky jediným "sa
teÍitným mestečkom" v rámci 
Bratislavy. Pre jej 17-tisícové 
osídlenie, ktoré je v rámci n:es
ta najviac vzdialené od jeho 
centra, je žiaduce vytvoriť in
fraštruktúru zabezpečujúcu 
plnohodnotné žitie občanov. 
Kedže v rámci mesta doteraz 
neuspeli pokusy o inštituizova
nie pridružených mestských 
častí alebo okrajových mes
tských častí, medzi ktoré by 
patrila aj Devínska Nová Ves, 
hľadali sa iné cesty a formy 
rovnoprávneho postavenia ob
čanov Devínskej Novej Vsi. Je 
smutné konštatovať, že vývoj 
sa uberá opačným smerom, na-

priek protestom samosprávnych 
orgánov Devínskej Novej Vsi, 
častokrát protiprávnym spôso
bom. V poslednom polroku nám 
bola silne zredukovaná mestská 
hromadná doprava, odobrané 
podiely z republikových daní a 
častokrát i bez upovedomenia 
vypínané verejné osvetlenie. Je 
slabou náplasťou, že sa nám 
protestmi a rokovaniami podari
lo zabrániť aspoň uvažovanému 
nahradeniu mestskej hromadnej 
dopravy kyvadlovou dopravou 
len do Dúbravky, odkiaľ vraj už 
majú naši občania odviezť sa 
ďalšími spojmi. 

V dôsledku tohto vývoja, do 
ktorého treba zahrnúť i Zásady 
nového zákona o Bratislave, 
predloženého pánom primáto
rom, bola čoraz častejšie v or
gánoch samosprávy Devínskej 
Novej Vsi zvažovaná výhodnosť 
ďalšieho jej zotrvávania v meste 
Bratislava. 

Aká je dnes deľba rozhodujú
cich funkcií samosprávy, ktoré 
na území Devínskej Novej Vsi 
zabezpečujú orgány samosprá
vy mesta a mestskej časti. 

Mesto Bratislava zabezpe· 
čuje: 

1. Mestská hromadná doprava 

2. Komplexná bytová výstavba 

3. Protipožiarne ochrana 

4. Starostlivosť o domovy dô
chodcov a penzióny 

5. Oprava a údržba cestných 
komunikácií l. a ll. triedy 

6. Starostlivosť o mestské lesy 

7. Verejné osvetlenie 

8. Verejný poriadok 

9. Likvidácia komunálneho od
padu 

1 O.Starostlivosť o cintorín 

Mestská čast' Devínska 
Nová Ves zabezpečuje: 

1. Správa mestského bytového 
fondu 

2. Správa energetického hos
podárstva 

3. Ochrana životného prostre
dia 

4. Starostlivost o verejnú ze
leň a verejné priestranstvá 

5. Výstavba televízneho káblo
vého rozvodu 

6. Oprava a údržba cestných 
komunikácií 111. a IV. triedy 

7. Príprava územnoplánovacej 
dokumentácie 

8. Výstavba 
systému 

kanalizačného 

9. Karanténne opatrenia, de
zinfekcia, deratizácia, kon
tumácia zvierat 

1 O.Dopravné značenie mies
tnych komunikácií 

11.Budovanie miestneho infor
mačného systému 

12.Výstavba trhovísk 

13.Výpomoc občianskym záuj
movým združeniam 

14.Starostlivosf o športoviská 
v správe mestskej časti, 
vrátane ich rekonštrukcie 

Rokovanie politických strán a hnuti pôsobia
cich na územi MČ Bratislava Devínska Nová 
Dňa 14.6.1994 sa usku
točnilo na Radnici MČ 
Bratislava DNV rokovanie 
politických strán a hnutí 
pôsobiacich na území na
šej Mč. Rokovania sa zú
častnili tíeto strany, hnu
tia a ich zástupcovia: 

HZDS - Marian Jurčák, 
Milan Boňa 

SNS - Alojz Moravec, 
Ján Jahodník 

SDss - Ladislav Osla
nec, Ludovít Garaj 

KDH - Ján Žatko Martin 
lacko ' 

SDl - Jozef Šulej 

SPž - Milan Jeck 

Kss - Vladimír lazar, 

Ivan Schrek. 

SZS - Gabriela čavaro 
vá, Libor Kunštek 

Rokovanie viedol starosta 
MČ Bratislava Devínska 
Nová Ves Ing. Marian Jur
čák. Hlavnými bodmi 
programu boli - príprav? 
volieb a odlúčenie MC 
Bratislava ONV od Bratis
lavy. 

čo sa týka volieb, zúčas
tnení konštatovali, že po
čet volebných miestnos
ti (11) z predošlých volieb 
bude dostatočne vyhovo
vať, ale vznikla požiadav
ka vybaviť volebné mies
tnosti viacerými osobitný
mi priestormi (plentami) 
na úpravu volebných lís
tkov. Ďalej bolo konštato
vané, že treba informovať 
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občanov, aby k voľbám 
mali v občianskych preu
kazoch potvrdené štátne 
občianstvo Slovenskej 
republiky, lebo v opač
nom prípade by nemohli 
voliť. 

K druhému bodu - Odlú
čenie MČ Bratislava ONV 
od Bratislavy. 

Starosta Ing. Marian Jur
čák oboznámil účastníkov 
rokovania so súčasným 
postavením našej MČ. 
Zároveň starosta uviedol 
informáciu o návrhu zá
sad Zákona o hl. m. SR 
Bratislave, ktorý pripravil 
primátor. Tento návrh je 
silne centralizačný a sús
treďuje rozhodovanie a 
moc do rúk primátora, 
Mestského zastupiteľstva 
a Magistrátu. Naproti to-

15.Dobudovanie infraštruktúry 

16.Starostlivosf o miestnu kul
túru a historické pamiatky 

17.Jednorazové sociálne výpo
moci, mimoriadne sociálne 
dávky 

18.0dstraňovanie následkov 
živelných pohrôm a mimo
riadnych udalostí 

19.Verejno - prospešné služby 

20.0chrana osôb a majetku 

21.0rganizácia volieb 

Je samozrejmé, že v prípade 
odlúčenia by musela Devínska 
Nová Ves prebrať všetky dote
rajšie funkcie mesta so všetký
mi dôsledkami. Výhodnosť ta
kéhoto kroku je žiaduce posú
diť so všetkými dôsledkami na 
život občanov v jednotlivých 
sférach. Analýza by mala byf 
vykonaná najmä z pohľadu 
ekonomického, psychologické
ho a kompetenčného. 

Najzávažnejšie rozhodnutia v 
demokratických spoločnos
tiach sa prijímajú formou refe
renda. Výsledky referenda sú 
potom všeobecne akceptova
né. Pevne verím, že každý z 
nás, občanov Devínskej Novej 
Vsi, sa chce rozhodnúť správ
ne. Je právom každého jednot
livca zaujať k závažnej proble
matike svoj osobný postoj z 
pozície, v ktorej sa nachádza. 
Myslím si, že o týchto yeci~ch 
treba vera diskutovať a objas
ňovať si stanoviská na všet
kých úrovniach, pretože výs
ledný efekt rozhodnutia má 
veľmi vážne a dlhodobé nás
ledky pre život občanov Devín
skej Novej Vsi. 

Ing. Marián Jurčák 
starosta 

mu tzv. starostovský náv
rh zásad Zákona o hl. m. 
SR Bratislave vypracova
ný starostami MC Bratis
lavy počíta práve s posil
nením postavenia MC. Na 
základe súčasného stavu 
a v prípade prijatia tzv. 
primátorského návrhu zá
sad Zákona o hl. meste 
Bratislavy sa javí potreba 
referenda o postavení MČ 
Bratislava ONV. O tejto 
problematike budú roko
vať poslanci MZ MČ Bra
tislava ONV na svojom 
zasadnutí 23.6.1994. 

Po tomto bode rokovania 
sa diskutovalo o rôznych 
problémoch zo života na
šej MČ, hlavne otázky ži
votného prostredia, výs
tavby v MČ a využitia 
viacúčelového zariadenia 
tzv. UNIMEXu. 

Alojz Moravec 
zástupca starostu MČ 

Bratislava ONV 



Juraj Vaškovič 
Alena Poliaková 

(®lli.Šli g nn.Šidt rnllnu:J 

Mária Šubínová 
Milan Mikletič 

80 - rokov: 
Helena Slovincová 

Ďakujem príbuzným, 
priateiom, susedom a 

, známym, ktorí odprevadili 
na poslednej ceste môjho 

syna Milana Mikletiča. 

Zároveň ďakujem všetkým 
; za prejavenú sústrasť, 

kvetinové dary a účasť na 
mojom žiali. 

smútiara matka 

Zo stručného zoznamu 
udalostí za obdo-
bie 10.6.-24.6.1994 sme 
sa dozvedeli: 

Mestská polícia riešila po
rušenie VZN č. 4 a 5 (par
kovanie a vjazd vozidiel) v 
37 prípadoch oznáme
ním, 12 krát pokutou, 4 
krát pohovorom. V piatich 
prípadoch rušenie nočné

ho pokoja pohovorom, z 
toho dvakrát poku
tou 200,- a 100,- Sk. 

V sobotu 18.6. zadržala 
hliadka osoby na úteku z 
nápravného ústavu a pred
viedla ich na miestne od
delenie policajného zboru. 

ISTRA CENTRUM~ 
cen-trum pre voľnÝ čas. l.s-trij.ská Z-6 

1.7. - Vernisáž výstavy maľba - sochy 18.00 

Koncert skupiny BELASÍ 19.00 

2.7. Diskotéka pre mládež 18.00 

3.7. "Veselý zemepis" Termix pre deti 18.00 

17.7. Vystúpenie dychovej hudby z Moravy18.00 

30.7. ANNA BÁL 20.00 

Zmena programu vyhradená 

lltspesne O\lfkzcéenle .... 
Nedávno skončila šnúra 12 
repríz detského divadelného 
súboru pri Základnej škole 
Bukovčana č. 1. 

Divadelný súbor vznikol na 
začiatku šk. roku 1993/1994, 
vtedy bol na škole vykonaný 
dotazníkový prieskum záuj
mov detí zameraný na účelné 
využívanie voľného času. O 
prácu v amatérskom detskom 
divadle prejavilo záujem 22 
detí. l keď na knižnom trhu, 
ale i vo fonde knižníc je ne
dostatok titulov detských di
vadelných hier, predsa sa re
žisérovi súboru podarilo hor
ko-ťažko v depozite Miestnej 
knižnice Dúbravka zohnať je
den exemplár divadelnej hry 
Princezná je smutná. 

S nácvikom rozprávky o 
Smutnej princeznej, ktorú sa 
snaží rozveseliť viacero kum
štierov, sa začalo v mesiaci 

november 1993. Po Vianoč
ných prázdninách začali prvé 
javiskové skúšky v !stra-Cen
tre. V tom čase sa vytvorilo 
umelecké vedenie súboru. 
Scénické riešenie javiska, 
kostýmy a choreografickú 
stránku si vzala na starosť 
pani učiteľka Viera Mlejová, 
spev a hudbu pani učiteľka 
Valéria Zadrabajová a réžiu 
pán učiteľ Július Ferov. Ume
leckému vedeniu súboru sa 
podarilo pripraviť úspešné 
premiéry pre žiakov našej 
školy, ako i pre rodičovskú 
verejnosť. 

Ohlasy na vystúpenie det
ských hercov boli priaznivé. 
Kladne boli hodnotené he
recké výkony, javisková reč, 
ale i spevy. 

Záujem bol tak veľký, že sme 
divadelné predstavenia reprí
zovali 2x pre ZŠ l. Bukovčana 

Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

l. 7. -Diana, 2. 7. - Berta, 
3. 7. - Miloslav. 4. 7. -

Prokop. 5. 7. - Cyril a Metod 
- štátny sviatok, 6. 7. -
Patrícia, Patrik, 7. 7. -

Oliver. 8. 7. - Ivan, 9. 7. -
Lujza. l O. 7. - Amália, ll. 7. 
- Milota, 12. 7. - Nina. 13. 7. _ 

Margita. 14. 7. - Kamil, 
15. 7. -Henrich. 

lbliiB.libl@~®li~mce; 

č. 3, 2x pre ZŠ P. Horova, 1x 
pre ZŠ l. Bukovčana č. 1, 4x 
pre všetky Materské škôlky v 
Devínskej Novej Vsi. 

O divadelné predstavenie 
prejavili záujem aj školy v 
Dúbravke. Pre ne sme vystú
pili 2x v Kultúrnom dome v 
Dúbravke. 

Záverom našej šnúry divadel
ných predstavení bola dobro
činná akcia pre telesne pos
tihnuté deti v Ústave na Mok
rohájskej ulici v Bratislave. 

Finančné prostriedky, ktoré 
súbor získal z predstavení, 
budú použité na nákup učeb
ných pomôcok. 

Veríme, že tento úspech na
pomôže k oživeniu tradícií 
detského divadelníctva v De
vínskej Novej Vsi. 

Mgr. Július Ferov 

N iílľ(§) cilliTD ~ 
IPl ft (ll~ (ll IQ) 9 ~1:1 
Nedeľné popoludnie v Deví_n
skej Novej Vsi 19.6.19~4 patnl~ 

riaznivcom slovenskej ľudovej 
p národnej piesne. Na tomto 
a rvom Festivale národnej pies
~e sa predstavilo sedem det
ských folklórnyc~ súborov: Ja
rabinka, Krem1enok, Vlnka, 
zuš ONV, víťazi Zorničkinho 
slávika, Detský folklórny sú
bor z Rače, Kobylka a štyri 
súbory dospelých: F + F z 

Dúbravky, Bezanka, mládež
nícky súbor Echo a spevácky 
zbor z DNV. 

"O naše deti a našu budúcnosť 
obavy mať nemusíme", konšta
toval jeden z divákov, "keď vi
dím, koľko cvičia, skúšajú a to
to dnešné predstavenie súborov 
skutočne napÍňa človeka rados
tou ... " 

Umiestnenie družstiev TABLE 
TENNIS CLUBU v súťažiach 

MAJSTROVSKÁ KRAJA: 
ne ONV "B"- 6. miesto ne: ONV "A'- 9. miesto 
J:ioltč J. - 9. miesto v rebríčku 
usp.ešnosti hráčok. 
Holič J.- Fratrič J. - 1. miesto 
v súťaži štvorhier. 

l. TRIEDA nec D
0

NNV :c~- 8. miesto 
V D - 14. m1esto 

~ukan B.- 7. miesto v rebríčku 
spešnosti hráčov. 

~LA:Dší ŽIACI: 

k. f!llesto v majstrovstvách 
raja. 
~ajúspešnejší hráč - Martinka 

~l~DŠIE ŽIAČKY: 
kŕa~~sto v majstrovstvách 

Najmä detské súbory roztlieska
vali početné publikum, ktoré na
priek horúčave si našlo cestu k 
národnej kultúre. Nechýbali ani 

poslanci NR SR Ing. T. Cingel, 
PaeDr. M. Gandi, Pharm. Dr. O. 
Mäsiar, vedúci sekretariátu Ma
tice slovenskej JUDr. A. števík, 
predseda chorvátskeho kultúr
neho zväzu Slovenska Ing. J. 
Cvečka, vedúci Rosice bratia 
Besedovci, zakladajúci členovia 
MS Ján Michalík s manželkou, 
kanadský Slovák T. Pekarovič a 
vera, vera ďalších. 

FUTBAL 
30. kolo 
MUŽI A 
Pezinok- D. N. Ves 

MUŽI B 
D. N. Ves - Merengves 
kont 

STARŠÍ DORAST 
D. N. Ves - Sv Jur 
kont 

MLADŠÍ DORAST 
Polygraf - D. N. Ves 

STARŠÍ ŽIACI 
D. N. Ves- Trnávka 

MLADŠÍ ŽIACI A 
D. N. Ves -Trnávka 

MLADŠÍ ŽIACI 8 
D. N. Ves -Trnávka 

G.F. 

0:2 

3:0 

3:0 

1:2 

0:3 

2:1 

1:4 
ms 

5 

Po prijatí starostom viedla ces
ta hostí do kultúrnej záhrady Is
tra Centra. Slovenská národná 
kultúra v piesni dostala v toto 
nedeľné popoludnie priechod, 
rozdávala nadšenie a umocňo
vala lásku k spevu. 

Verme, že založila tradíciu, veď 
organizátori: Matica slovenská, 
starosta MČ ONV, lstra Cen
trum, pozvali hostí i účinkujú

cich na druhý ročník, o rok opäť 
do Devínskej Novej Vsi. 

Večer patril ľudovej veselici. 

pk 

ll. trieda- starší žiaci 

TK LOB DNV - TK Lokomotíva 
Bratislava 6:3 

Dvojhry: 
Alfäldi - Nittnaus 6:7, 6:7, 
Blaškovič Kardoš 7:6, 6:1, 
Jurčák S. - Bähm 6:3, 7:6, 
Pánik 2:6, Nižňánsky 1:6, 
Šubertová - Polakovičová 6:4, 
5:7, 6:2, Bothová - Trebatická 
6:0, 6:0 

štvorhry 

Alfäldi, Blaškovič - Nittnaus, 
Kardoš 6:4, 6:2, Jurčák, Pánik 
- Bähm, Nižňánsky 4:6, 3:6, 
Šubertová, Bothová 
Polakovičová, Trebatická 6:0, 
6:1 

mj. 

l. trieda · konečná tabu fk a: 

1. ŠK Faust A 8 8 o o 
2. Dérerova NsP B 8 6 o 2 
3. TJ Hyctostav C 8 6 o 2 
4. ŠK Doprastav H 8 5 1 2 
5. Šachová škola 8 3 2 3 
6. EZ OOP 8 3 1 4 
7. ŠK Faust B 8 2 o 5 
8. -9. ŠK Strelec DNV B 8 o 
'!!. ŠK Doprastav G 8 o 1 7 

Body za DNV: Šimon 4, 
Jurčáková 3, Horváth 2,5, 
Stefan i 2, Jurčák S. 1 ,5, 
Zlochová 0,5, Jurčák 0,5, 
Rydzoň 0,5 

50,5 16 
43,5 12 
39,0 12 
35,5 11 
30,5 8 
35,5 7 
20,5 4 
4,5 1 
14,5 1 

Novovytvorená rezerva ŠK 
Strelec získala v tejto súťaži 
cenné skúsenosti. 

mj. 



Zaujímajú ma dopady odlú
čenia od Bratislavy na jed
notlivca. Je mi jasné, že 
fungujú územne i počtom 
obyvateľov menšie mestá, 
alebo vôbec samostatné ob
ce. Viete uviesť ako sa im 
darí hospodáriť? 

bm 

S mestom Bratislava sme 
príliš zviazaní, ba myslím si 
už odkázaní na spojenie. Ak 
však 10-15 rokov máme po
ciťovať budovanie centra, 
viem si predstaviť, čo to pre 
okrajovú časf môže zname
nať. Už dnešné obmedzenia 
v doprave, vypínanie osvet
lenia, to že polícia patrí 
mestu, tlaky na budovanie 
skládok odpadov v okrajo
vých častiach znamenajú 
diskrimináciu, ktorú občan 
pociťuje a dnes ešte ani ne
dokáže celkom ohodnotiť. 
Dajte občanom k dispozícii 
perfektné údaje pre a proti, 
aby sa vedel rozhodnúť. 

ru 

čo by to stálo Devínsku to 
odtrhnutie? Bude drahšia 
doprava, telefonovanie, vo
da, alebo to nebude mať na 
obyvateľa dopad?A aké vý
hody ponúka samostatnosť? 
Aké budú ceny pozemkov, 
nehnuteľností, prenájmov a 
pod. 

gr 

Keď aj píšete o dôvodoch 
odtrhnutia i ohlasy, prečo 
niekto bod po bode nedpo
vedá? 

m 

Aj keď sa zdá, že ohlasov je veľa, 
zdá sa mi, na počet obyvateľov to je 
málo. ludí to nezaujíma, nevedia o 
čo ide, alebo čakajú? 

pb 

PREČO 
SAMOSTATNOSŤ? 

Ako sme v Devex-e z jú
na 1994 už písali o kompe
tenciách miestnych a mes
tskej samosprávy, žiaľ, musí
me opätovne pripomenúť, že 
Mestské zastupiteľstvo nik
dy nerozhodlo v rozpore so 
zákonom, resp. štatútom o 
hlavnom meste Bratislavy -
iné tvrdenia sú zavádzanie 
občanov. 

Poslanci Mestského zastupi
teľstva rozhodujú o celomes
tských hodnotách v prospech 
občanov Bratislavy, nespo
chybňujú rozhodnutia mies
tnych zastupiteľských zborov 
a plne rešpektujú požiadavky 
Mestských častí - bez rozdie
lu. 

Rozpor, ktorý podnecuje k 
nežiaducim invektívam, je 

Redakcia uverejňuje ohlasy občanov v plnom znení, bez zásahov, v záujme priestoru pre všetkých, 
ktorých zaujíma dianie v ONV. Nielen množstvo, ale predovšetkým kvalita a obsah jednotlivých 
názorov môže osloviť občanov. 
Redakcia nemusí a ani nemôže, so všetkými názormi súhlasiť. 
Nekompetentné ~ nepodložené názory treba opraviť argumentmi. 

"Zákon o Bratislave". Predlo
žené návrhy riešia pôsobenie 
zákona v dvoch diametrálnych 
rovinách. V oboch sú body 
riešenia dobré i neprijateľné, 
od decentralizácie po spoloč
né centrálne riadené kompe
tencie. Tzv. dvojkomorové ria
denie viac spochybňuje sa
mosprávy k občanovi, roztrie
štenosť voči rozpočtom a 
kompetencie voči potencio
nálnym investorom sú výsled
kami doterajšej nejednotnosti 
riadenia mesta. 

Bratislava svojím postavením 
hlavného mesta a jej funkcia
mi sa musí i z tohto postave
nia zdôrazniť. Musí dospieť k 
vytvoreniu jediného zákona 
na základe výberov pozitív
nych myšlienok z oboch náv
rhov. Previazanosť hlavného 
mesta sa musí diať cez Ma
gistrát - inak nedosiahneme 
funkciu mesta v medzinárod
nej mierke, jej kultúrnosti a 
význame. Spochybňovanie 
týchto hodnôt je v rozpore s 
tvrdením o vstupe do spolo
čenstva Európskych miest. 
Konsenzus pre zrovnoprávne
nie a postavenie Mestských 
častí, jednoduchosť riadenia 
celého mesta nech majú na 
zreteli obaja predkladatelia. 
Spochybňujeme akékoľvek 
myšlienky o špinavých pred
mestiach a perifériách mesta, 
veď máme Miestne zastupiteľ
stvá. Neriešme otázky rozdiel
nych názorov v krajných vy
hláseniach o odvolaniach, 
osamostatnení, spochybňova
ní rozhodnutí bez občanov. 
Rozhodne si pripomeňme 
Svätoplukove prúdy - delením 
oslabujeme celé mesto a jeho 
postavenie voči národu a i 
našim novoveským občanom. 

Osamostatnenie našej Mes
tskej časti od hlavného mesta 
Bratislavy je nežiaduce z via
cerých pohľadov. Výhody do
terajších poznáme, nevýhody 
osamostatnenia tušíme. Prosí
me o ich predloženie, čo bude 
výhodnejšie - výška rozpočtu, 
školstvo, zdravotníctvo, da
ne? 

Ing. Spišiak M. 
Granec F. 

poslanci MsZ 

Konštituovanie 
mesta 
(fejtón) 

*** zvestiplné noviny "OM
RVINKY Z RADNICE" nás v 
klube na čaji u pána senátora 
v Kocúrkove riadne opäť vyru
šili a a spôsobili statky-zmät
ky. Vyhlásením referenda má-
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me jedinečnú príležitosť stať 
sa veľaváženými občaniJli 
mesta s celým honórom MES
ŤANOSTU - PRIMÁTORA, na
jmenej dvanástimi RICHTÁR
Ml mestských častí so 120-ti
mi ablegátmi a najmenej 30-
timi slúžnymi na radnici. 

Nakoľko klub u pána senáto
ra nechce ostať bokom od 
nového kolesa dejín v Mes
tskej časti a zriekajúc sa ho
norárov v týchto ctených no
vinách (nezávislých), doporu
čujeme také vysporiadanie 
funkcií - mandátov, aby boli 
rodinne zastúpení všetci oby
vatelia "starej" dediny vo 
všetkých zastupiteľstvách 
(majú na to historické právo, 
sú OVO NAŠl). Slovinec, 
Grba, Na kaštieli, Zdolinec, 
Klánac, Dedina, Kolónia, ale 
aj na vŕšku, sídlisko Stred, 
Hradištná, ale aj Pod lipo
vým, Peslákov majer a Joná
ša si vyberú kandidátov na 
RICHTÁROV a do volieb ich 
zverejnia. Sídliská Kostolné a 
Podhorské svojich mandan
tov prezentujú vo zvestip
lných novinách "OMRVINKY Z 
RADNICE" so skromným vkla
dom 300 000,- Sk na guláše, 
pivo, chlieb a podplácanie 
voličov (devalvácia za zradu 
je z 30 strieborných na 300 
000,- Sk!). Hoci mandanti sú 
len z jedného hnutia, veríme, 
že sa na sídliskách zmobili
zujeme a za okrúhlym stolom 
i tento problém vyriešime. 

i>R<EČO 
ffilMOSCf~ťfNOSt? 

(K príhovoru starostu MČ Dev. 
Novej Vsi) 

Rešpektujúc slobodu slova, de
mokraciu prejavov a ich hu
mánnosť pred výletmi do neďa
lekej socialistickej minulosti 
našej obce (chceme povedať, 
že ani jedna veta v príhovore 
nie je zdôvodnením osamostat
nenia sa mestskej časti Devín
ska Nová Ves od hlavného 
mesta SR Bratislavy). 

Podozrievanie, spochybňovanie 
rozhodnutí zastupiteľských a 
štátnych orgánov, nespokoj
nosť a odvolávanie nemajú nič 
spoločné s demokraciou, ľud
skosťou a kresťanskou morál
kou. Osobné názory sú chudo
bou ducha - treba demokratik
ky rešpektovať vôľu väčšiny 
(viď Ústavu Slovenskej republi
ky). 

Pod akým tlakom pracuje mies
tne zastupiteľstvo? Prečo nedá 
priestor iným názorom ako svo
jím? (Vraj nebolo miesta!) Sko
rej a prednejšie sú inzeráty? 
Asi 85 % z opýtaných je proti 

Ak navštívite nezávislé usta
novizne pohostinstiev, len to 
tak vrie nápadmi na kandidá
tov na starostov. U Michala, 
Virgu - Šubu, Džamajke, u 
Čiernych Františkánov, ale i 
Na štadióne, u Rólanda, Pod 
Pieskovcom, vo Furmanskej 
krčme a Istrii sa hodnotí, 
kádruje, prehodnocuje, len 
aby kandidát, kandidátka sp 
ňali všetky kritériá MESTA -
tak nám Pán Boh pomáhaj. 
Záverom našej klubovej úva
hy na čaji u pána senátora a 
pri Hečkovom červenom víne 
a pred referendom len toľko. 

. Hádam ale predom, aby nám 
oznámili výhody nášho NO
VOSELSKÉHO MESTA. Po 
preverení si ich podkladov is
te nepristúpime k voľbám, le
bo nemáme argumentáciu 
proti 300 000,- Sk a za svo
je? Veď aj tie sú z našich da
ní a poplatkov: 

*** náš klub sa nezatvára 
pred žiadnymi argumentmi za 
i proti, ak budú v týchto ct. 
novinách uverejnené bez ná
roku na honorár. Príspevky 
očakávame od všetkých hnutí 
a strán. Len nech nie sú písa
né na červenom papieri (tých 
sme už tu mali). 

s úctou hovorca klubu ČuPS 

Fero 

referendu! Netrúfame si tipnúť 
percentuálne politické zastúpe
nie poslancoy v rade. Vraj sa
mospráva MC "pretriasa" otáz
ky výhody samostatnosti zauja
to. Rozhodne však v intenciách 
proti občanom - vašim voličom. 
Táto skutočnosť nectí ani jednu 
politickú stranu a hnutie (práve 
teraz pred voľbami). Aké budú 
potom mítingy? ... počúvať sľu
by o tolerancii a humanite a 
skutky budú potom také, a~o 
nám ich servírujete ... , negatlv
ne zásahy mesta a vrchol o 
rozhodovacích fázach ... objas
ňovanie, zhodovanie a rozho
dovanie? s kým a proti komu? 

Uvážte radšej páni "Myslitelia", 
či odmena za Vaše poslancova
nie nebola za volebné obdobie 
vysoká a či ste pre obec vyko
nali, čo ste sľubovali (už vtedy 
ste sľubovali odtrhnutie, to ste 
mali vo volebných progra
moch?) Nebolo by múdrejšie sa 
vzdať, aby sa nepokazilo ešte 
viacej? Viete vôbec, kde yedie
te nás, voličov? NEVOLIT! 
maf strach, že si zasa zasadne
te za poslanecké miesta - dúfa
me, že toľko cti už máte a ne
budete kandidovať. 

vv 

Inzertné rubriky 
01 - Kúpa 
02 - Predaj 
03 - Vofné miesta !ponúka, hfadál 
04 - Služby 
O§ = Byty 
06 - Nehnutefnosti !kúpa, predaj) 
01 - Rozličné 

• Predám 
Setter. 

šteňatá Angl. 

tel.:779 761 

l~-·~0~3~-_ .. ··~V<~o~ln~é~.··_m~i~e_st~a-·~~J 
• PRESSKAM s.r.o. Bratislava. 
Vápenka 4, Devínska Nová Ves 
prijme záhradníka. Podmienky: 
môže byť aj dôchodca. Nástup 
ihneď. 

Tel.:769-340 

04-:--;SLUŽBY· 

• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

TeL: 239 527,220 005 

• Preklady z a do ANGLIČTINY 
Počítačové spracovanie. 
databázové služby. Dr. Milan 
Hudeček. 

tel./fax./modem:777 389 

•..•. 'V'. 

·:i!·1 •· Z.älú.zie. 
,i.;i': ti f~AVO 
~~:·~vedske 
žalúzie. ·Bych la 

:$.g()dávka.• nízke •cenY, 

-- ponúka 
hlinťkové 

.· . TeL:366 081 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče 

tel.:777 762 

• TV SERVIS BALÁŽ - Oprava 
Televízorov 
Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

• Potlač na reklamné predmety 

P
- zparoyače, perá, popolníky, 
E- tasky a iné zabezpečí 

DEVEX. 
Tel./fax:775 275 

• Sijem. 

Tel. 775 427 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických pračiek. 

Tel777-095 

.···. na lskiiskefuiici 

/~?~6··:~Pi~:-··1d:oo••-•~····1~•.oo 
' 8 !?.bota: ROO ,. 12.00 

[~··~=-0~5~·-~~B_Y_T~Y~-·~~J 
Kúpim družst. alebo št. 
garsónku až 2-izbový byt. 

Tel.: 377 768 

G ·.-"-.ROZLIČNÉ J 
Dám do prenájmu garáž na ul. 
1.mája č. 2. Ul. 1. mája č. 2. 

[.o6 ·-.• NEHNUTEĽNOSTI_] 
Predám 10 árovú záhradu pod 

Dev. Kobylou. Chata, voda. 
elektrina. lnf. na tel.: 775 233 

rc~w~~~~® ~~ 
®~~úi)((j)~~~? 

A chcete pritom ušetrif pri 
kúpe nejakú korunu a čas? 

Navštívte ~!l 
Novoveská 14, z dvora -
nad poštou. Môžete si 

vybraf zo širokej ponuky 
kempingových potrieb 

firmy Technolen. 

Stany, ®í:stflGil~V. spacie 
vaky ••• 

Pil}imame s nástupom ihneď 
pracovníkov do robotníckej profesie: 

dvo_ch žeriav(likqv - mužov na mostové žeriavy, s 
platnym osvedcemm skupiny A 2 

-jedného pracovníka muža na vysokozdvižný vozík 

Požadované vzdelanie: základné, prax minimálne 3 
roky, plat zmluvný. 

Ďalej prijmeme: 

- jednu administratívnu silu s aktívnou zna/os tbu 
nemčiny. 

Vzdelanie: Vš, alebo uso, prax. min. 3 roky. Zmluvný 
plat. 

ZáujemCi, hláste sa na adrese: Presskam. s.r.o. 
Vápenka 4, 841 07 Devínska Nová ves alebo 
telefonicky: 07/769 590, 769 340, fax: 769, 705 u 
vedúcej ekonomického oddelenia. 

~- l 
lnzer • . . ---~----------------------------------------------~ K cen ?•a. cenmk: 1 z~ak 0,65 Sk. 1/8 strany 450 Sk. 114 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
zra am treba pnpočrtaf 25 'Yo DPH. Príplatky: 1 str. + 100 'Yo, 2 - 5 str. + 50%. 
Po:~= ~a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 'Yo, celoročné uverejnenie - 30 o/o. 

lnzert ~ etský~h. vecí - bezplatne. 
na kancelana: DEVEX. Novoveská 14 z dvora <nad poštou). Po - pia: 8.00 - 10.00; 14.30 - 18.30 , So: 8.00 - 11.00 



ústau zoológie a ekosozológie Slovenskej akadémie vied Mánesouo nám. 2 , 851 Ol Bratislava 

ll@@ f} = !;B[Jľ 
odmena za infor
mac•e o značko
vanej rybe! 

Upozorňujeme rybárov, že 
od r. 1992 uskutočňujeme 
značkovanie rýb s cieľom 
získať poznatky o migrá
ciách rýb . 

Ryby majú značky v podo
be krátkej červenej, fialovej 
alebo žltej nylonovej trubič
ky s vytlačenými písmenami 
LR, LRH, alebo ÚZE SAV a 
individuálnym číslom . 
Značka je umiestnená na 
ľavom boku tesne pod 

eeeeeeeeee 
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- Moja žena je z dvojčiat. 
- A nestalo sa Vám, že ste si 

ich splietli? 
- Nie. Jej brat nosí fúzy. 

Navštívi manželka svojho muža 
vo väzení. 

"Ako sa tu cítiš?" pýta sa ho. 
"Ako doma. Nikam nemôžem 

ísť a strava je tu tiež 
mizerná". 

- Je to pravda, čo o vás 
obžalovaný prehlásil, že ste 
hlupák? 

-Áno, je. 
- Tak prečo ho žalujete? 

Advokát radí klientovi: 
Najlepšie riešenie by bolo, 
keby ste sa vrátil spät k 
manželke. 

- Pán doktor, a nenašlo by sa 
nejaké horšie riešenie? 

Objednávací lístok 

chrbtovou plutvou. 

ÚZE SAV žiada všetkých, 
ktori ulovia alebo nájdu tak
to označenú rybu, aby na 
vyššie uvedenú adresu zas
lali samostatne alebo pros
tredníctvom MO SRZ, resp . 
obecného úradu v mieste 
bydliska: 

1. odstrihnutú značku 

2. údaje o celkovej dÍžke a 
hmotnosti označenej ryby 

Vodorovne: Al Citoslovce k 
výzve t icha klobúk po 
maďarsky - mierne dupnutie -
Slovenská výstavnícka 

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

1 2 3 4 5 6 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

najbližšej obce) 

Po splnení týchto podmie
nok, na adresu odosielateľa 
poukážeme odmenu 100,
Sk za informácie o každej 
jednej označenej rybe. 

Pri zasielaní viacerých zna
čiek prosíme uviesf údaje 

spoločnosť. - BI Zvon po rusky 
- soška bôžika lásky - malý 
strom. - Cl Talianska rieka -
nenastrašili po česky - ženské 
meno. - Dl Pravoslávny k láštor 
- japonský ostrov - podnik 
zahraničného obchodu - ŠPZ 
Litomefíc - vyt l áčal mlieko z 

7 8 9 10 11 12 

Adresa: ---------------------- PSČ ---------
DMum: _________________________________ ___ 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

pre každú označenú rybt.J 
osobitne. 

ÚZE SAV neskúma spôsob 
použitého lovu rýb, neevi . 
duje a nevyhodnocuje odo. 
sielaterov informácií 0 
značkovaných rybách. Zís
kané údaje slúžia len pre 
vedecké účely. Zaslané 
prvotné údaje neposkytuje 
žiadnej druhej organizácii. 

Údaje je možné zaslaf i 
hromadne, bez adries lov-
cov, prípadne ná lezcov, 
prostredníctvom Miestnej 
organizácie SRZ, Obecné
ho, resp. Obvodného úra
du, kde sa nachádzajú prís
lušné tlačivá. 

vemena. - E/ Sňalo z vešiaka -
primitívna viera - uskutočnia . -
F/ Ozdoba staročeské 
zámeno - starý strunový ná§troj 
- l ieň po česky - mesto v Cíne. 
- G I Portugalská metropola -
prepychový uzavretý kočiar -
taliansky sk l adateľ so skratkou 
mena na konci. - H/ Ohmatáme 
- utrácal - kanadské mesto. - 1/ 
Pálený cukor - hra o všetko -
dlie. - J/ Driape po česky -
kráča - existovalo - ktorá 
nevlastnil. - K/ Malý drevák -
urežte! -

Zyjslo: 1/ Skôrnatil po česky 
vyzvedač - značka ovocného 
nápoja - mykací stroj po česky . 
- 2/ Začiatok tajničky. - 3/ 
Polysu lf idový kaučuk - český 
spisovateľ - oranie - africký 
prežúvavec - mesto v Belgicku. 
- 4/ Veľký netopier (mn. č.) -
dlhý rad po česky - stratil reč -
prudká. - 5/ Starogermáni · 
hromada - náterová látka • 
vertikálny pás vonkajšej fasád~ 
- nástroj pohoniča . - 6/ 
Polotovar. - 7 l Kontrolovalo. · 
8/ Odplavoval sa - kypril pôdU 
pluhom - judejský kráľ · 
priamka - podporná 
konštrukcia pre vinič po českY: 
- 9/ Neudržal - dvojmocnl 
alkohol terpénového radu · 
nemecký ideal ist ický filozof · 
prikazuje. - 1 O/ Mužské meno · 
oblek - praním očisti - vrch 1 

čechách - kačica po nemeckY 
- 11 l Koniec tajničkY . - 12 
Vyvaroval oči - výpoveď - prvl 
časf slov s významom svetlo 
zmenkový ručiteľ. -

Pomôcky: F/ Po - aj. - ~ 
Anerio F. - 3/ Tiokol. - 5/ Trav 
- 8/ Odr. -
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1 ~~ávierka dnešného ~ 1 c1sla bola 7,7.1994. ~; 
:,: Uzávierka ~ 
l nasledujúceho čísla - ~ 

Váiení 
čieaeelia 
Ani sme sa nenazdali a 
už sú tu. Dovolenky a 
prázdniny. Podaktoré deti 
už brigádujú, iné sú už u 
starých mám, dospeláci 
dokončievajú, na čo im 
nezvýšil čas cez rok, tiež 
pripravujú dovolenkové 
kufre. Ešte požiadať rodi
nu, susedov, aby strážili 
(nielen vetrali a zalievali 
kvety), lebo zlodeji sa 
tiež tešia na dovolenkovú 
sezónu. Pivnice sú síce 
terčom stále, najmä, bi
cykle majú kurz. 

Aj keď chceme prelaďo
vaf na príjemnejšiu nôtu, 
celospoločenské problé
my nám akosi bránia. 
Zvolebnieva sa, predsta
vitelia politických strán a 
hnutí nepresviedčajú o 
mimoriadnom zvrate ku 
kultúrnosti, výrazné osob
nosti sú vari ešte v plie
nkach. A my ich chceme 
už dnes. 

U nás doma v Devínskej, 
hoci sme odštartovali kul
túrne leto dvoma vydare
nými prehliadkami folklór
nych súborov, nemáme 
starostí o nič menej. Zá
mer osamostatnenia vŕta 
v hlavách a hoci podnet 
bol dosť rázny (hneď mí
nus 9 miliónov v rozpoč
te), vyhliadky z prognóz 
stagnácie sú neružové 
ľudia akosi nechápu. ' 

Nuž, a takto dovolenko
vaL · Dá sa. Akosi dobro
~orne sme si zvykli i na 

0? i 500 - percentné 
zvyšenie cien niektorých 
tovarov. Žeby ... ? 

Váš vydavateľ 

Súbor FJu=t z Rakúska sa predstavil na 6. Festivale chorvátskej kultúry Čítajte na 
stane t.6 

~ dovolenkového ~ 
~ ~ l dvojčísla - bude : 
:,: 21.7 .1994, číslo vyjde 5 
~ ' ~ 
; 29.7.1994 ~ 
~(ll~(ll~(ll®~(ll~(ll~(ll~(ll~~~~ 

Mimoriadne 
Starosta MČ ONV zvolal na 
14.7 .1994 mimoriadne rokova
nie miestneho zastupiterstva. 

V programe rieš ili : zmenu man
dátovej zmluvy s firmou C-term 
o poskytovaní služieb výkonu 
povinností správcu bytov a do
dávku energie v správe MČ 
ONV, návrh nájomnej zmluvy na 
energetický fond MČ ONV a 
zmluvu o nákupe a montáži vo
domerov teplej a studenej vody 
do bytových a nebytových prie
storov v správe MČ ONV. 

Vonkajšie 
o §V (9 tlie illli (9 

sídlisk Podhorské, Kostolné a Stred 

Určite si obyvatelia vyššie 

uvedených sídlisk v MČ Bra
tislava Devínska Nová Ves i 
napriek svojím každodenným 
starostiam všim li stav vonkaj
šieho osvetlenia (VO). 

l napriek tomu, že sídliská 
Podhorské a Kostolné sú po
merne mladé, jeho VO síce 
tiež pomerne nové, ale veľmi 
úsporne udržiavané, sa dosta
lo do takého stavu, ktorý na
rúša vzhľad MČ a ohrozuje 
bezpečnost jej obyvateľov. VO 
na sídlisku Stred je svojím 
spôsobom kapitola sama o se
be, nakoľko keby som chcel 
popísa{ jeho stav, asi by som 
zapísal jednu stránku z tohto 
dvojtýždenníka. 

Spoločným menovateľom zá
vad na VO vyššie uvedených 

sídlisk je poškodený náter 
stožiarov, korózia stožiarov, 
rozbité alebo chýbajúce časti 
svietidiel , v niektorých prípa
doch odokrytá elektrická výz
broj stožiarov a nahnuté alebo 
nalomené stožiare. Z uvede
ných dôvodov MČ Bratislava 
Devínska Nová Ves začala 

dňa 16.6.1994 správne kona
nie voči Správe pozemných 
komunikácií. Na miestnom 
šetrení _ a ústnom prerokovaní 
dl'la 29.6.1994 bol z SPK do
hodnutý harmonogram odstra
ňovania jednotlivých závad. 
Závady technického charakte
ru, t.j. oprava alebo výmena 
poškodených častí svietidiel -
prípadne výmena celého svie
tidla, výmena - alebo oprava 
nahnutých a nalomených sto
žiarov, zakrytovanie elektrik
kej výzbroje stožiarov budú 
odstránené v termíne do 
15.7 .1994. Nátery stožiarov 
budú obnovené na sídliskách 
Stred, Kostolné a Eisnerova 
ul. do 30.9.1994. 

Nátery stožiarov na sídlisku 
Podhorské budú obnovené do 
30.3.1995. 

Na záver uvádzam ešte jednu 
informáciu pre obyvateľov z 
ulice Pod Lipovým, kde SPK 
prisľúbilo takisto v termíne do 
15.7.1994 dopln i ť chýbajúce 
stožiare VO . 

Alojz Moravec 

zástupca starostu MČ Bratis
lava ONV 

Dvojčíslo 
Dovolenkové a prázdninové 
dvojčíslo DEVínskeho 
EXpresu vyjde u piatok 
29.júla 1994. 

Svoje príspevky aj 
skúsenosti a rady pre 
dovolenkárov nezabudnite 
dodal do redakcie do 21 . 
júna 1994. 

r 



Vecné dôsledky odlúčenia mestskej časti Devínskej Novej Vsi od hlavného mesta SR Bratislavy 

V prípade odlúčenia je nut
né uvažovať s plným zabez
pečením samosprávnych fun
kcií mestom Devínska Nová 
Ves. Dnešný stav prerozdele
nia týchto ~ompetencií je de
finovaný v Statúte hl. m. Bra
tislavy. 

Funkcie samosprávy, ktoré 
t.č. zabezpečuje hlavné mes
to Bratislava pre občanov 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves, sú: 

1. mestská hromadná dopra
va 

2. komplexná bytová výstav
ba 

3. starostlivosť o domovy dô
chodcov a penzióny 

4. protipožiarna ochrana 

5. oprava a údržba cestných 
komunikácií l. a ll. kategó
rie 

6. starostlivosť o mestské le-
sy a lesoparky 

7. verejné osvetlenie 

8. verejný poriadok 

9. likvidácia komunálneho 
odpadu 

1 O. starostlivosť o cintoríny. 

Tieto funkcie je potrebné zo 
strany Devínskej Novej Vsi 
zabezpečiť komplexne po 
všetkých stránkach, vrátane 
finančnej. Možnosti sú pre 
každú oblasť rôzne, vrátane 
alternatívnych riešení. 

Návrh možností zabezpeče
nia: 

1. Mestská hromadná 
doprava 

V súčasnosti je MHD zabez
pečovaná zmluvným vzťahom 
medzi hlavným mestom Bra
tislavou a a.s. Dopravný pod
nik, ktorého jediným akcioná
rom je mesto Bratislava. 
Možnosti riešenia mestskej 
časti Devínska Nová Ves: 

1. MHD zabezpečiť zmluvne s 
a.s. Dopravný podnik 

2. MHD zabezpečiť zmluvne s 
iným partnerom 

3. zriadiť vlastnú organizáciu 
na MHD. 

2. Komplexná bytová výs
tavba 

Momentálne sú v rozpočte 
mesta na rok 1994 vyčlenené 
prostriedky vo výške 1,2 mil. 
Sk na ukončenie repasácií 
technologických zariadení v 
rámci skúšobnej prevádzky 
ČOV a žiadne ďalšie akcie zo 
strany mesta Bratislavy nie 
sú v Devínskej Novej Vsi plá-

nované. 
Ďalšiu výstavbu a rozvoj si 
Devínska Nová Ves musí za
bezpečovať z vlastných zdro
jov, resp. vytváraním vhod
ných podmienok pre iných in
vestorov. 

3. Starostlivost' o domovy 
dôchodcov a penzióny 
Na starostlivosť o domovy dô-
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chodcov a penzióny plánuje 
Bratislava vynaložiť v ro
ku 1994 celkovo 47,3 mil. Sk. 
V týchto ustanovizniach sú 
umiestnení aj občania Devín-

skej Novej Vsi. Ich pobyt sa 
dá po· vydokladovaní Bratisla
ve po dohode finančne kom
penzovať. Inou možnosťou je 
zriadenie podobnej ustanoviz
ne v Devínskej Novej Vsi. 

4. Protipožiarna ochra
na 

Na úrovni Bratislavy je zriade
ný Mestský požiarny zbor. De
vínska Nová Ves má vlastnú 
príspevkovú organizáciu Ve
rejný dobrovoľný požiarny 
zbor, ktorý doteraz vykrýval v 
súčinnosti potrebné akcie i na 
území ako Devínskej Novej 
Vsi, tak i Bratislavy, prípadne 
ďalšieho okolia. Najvýhodnej
ším riešením sa javí uzavretie 
dohody o vzájomnej pomoci 
pri mimoriadnych udalostiach 
medzi Bratislavou a Devín
skou Novou Vsou. 

5. Starostlivost' o cestné 
komunikácie 

štatút rozdeľuje starostlivosť 
o miestne komunikácie podľa 
kategórií: 

l. a ll. kateg6ria - Bratislava 

111. a IV. kategória - mestské 
časti. 

V skutočnosti v Devínskej No
vej Vsi pre neschopnosť 
správcu komunikácií l. a ll. 
kategórie, ktorým je SPK, 
supluje túto činnosť príspev
ková organizácia mestskej 
časti - DENOVA. 

Devínska Nová Ves má mož
nosť komplexne sa postarať o 
komunikácie, čo sa týka po
lievania, čistenia zimnej úd-

ržby, vlastnou organizáciou 
alebo zmluvným zabezpeče
ním s inými dodávateľmi. Re
konštrukciu a výstavbu ko
munikácií je nutné investor
sky pokrývať z vlastného roz
počtu alebo v spolupráci so 
subjektmi, ktoré ich v prevaž
nej miere používajú. 

6. Starostlivost' o lesy 
a lesoparky 

Vzhľadom na malú rozlohu 
mestských lesov v Devínskej 
Novej Vsi je najvýhodnejšou 
alternatívou zmluvné zabez
pečenie starostlivosti, poprí
pade zváženie ich prenájmu 
alebo odpredaja. 

7. Verejné osvetlenie 

Na území Bratislavy tohto ča
su zabezpečuje Osvetlenie, 
s.r.. Možné riešenie zmluv-

2 

ným zabezpečením s Osvetle
nie, s.r.o., poprípade iným 
subjektom. Dalšou možnos
ťou je zabezpečovať vlastnou 
príspevkovou organizáciou. 

s. Verejný poriadok 

Bratislava má mestskú polí
ciu, ktorej jedna stanica sídli 
v Devínskej Novej Vsi. Rieše
ním je zriadenie vlastnej 
mestskej polície. 

9. Likvidácia komunál
neho odpadu 

Jediným likvidátorom komu
nálneho odpadu je a.s. OLO, 

K zrušeniu prevádzky 
detských jaslí na lstrijskej 
ulici 22. viedli mestskú 
časť závažné ekonomické 
a tzv. • populačné • dôvo
dy. Počet žiakov zapísa
ných do riadnej školskej 
dochádzky ďaleko presia
hol kapacitné možnosti 
jestvujúcich školských za
riadení. Riešenie sa na
šlo: prestavbou priestorov 
jaslí získame 6-triedny 
pavilón. Administratívne 
bude tento solitér spadať 
pod riaditerstvo školy na 
P. Horova, stravovanie 
detí bude zabezpečené v 

ktorej jediným akcionárom je 
hlavné mesto. Momentálne 
Bratislava vyhlásila verejnú 
súťaž na triedenie komunál
neho odpadu. V rámci tejto 
súťaže sa o komplexný zber a 
likvidáciu komunálneho odpa
du na území mestských častí: 
Devín, Devínska Nová Ves, 
Dúbravka a Karlova Ves 
uchádza a.s. OLO v spoluprá
ci s mestskými časťami De
vín, Devínska Nová Ves, Dúb
ravka, Karlova Ves a spoloč
nosťou RUMPOLD, ktorá zví
ťazila vo verejnej súfaži vy
hlásenej REO - združením pre 
separovaný zber, ktoré vytvo
rili vyššie spomínané mestské 
časti. 

Zber a likvidáciu komunálne
ho odpadu na území Devín
skej Novej Vsi je možné riešiť 
rozmanitými formami: 

- zabezpečenie vlastnou orga
nizáciou 

- vstupom do spoločnosti, kto
rá problematiku vecne porieši 

- zmluvou, resp. zmluvami s 
dodávateľmi 

- vyhlásením súťaže na spôsob 
riešenia. 

Tieto formy sú závislé aj na 
rozhodnutí o spôsobe zberu a 
likvidácie komunálneho odpa
du. 

10. Starostlivost' o cinto
ríny 

O cintorín v Devínskej Novej 
Vsi sa stará mestská organi
zácia Marianum, s ktorej čin
nosťou je nespokojnosť. 
Správa cintorína je zo strany 
Devínskej Novej Vsi zabezpe
čiteľná vlastnou organizá-
ciou. 

Ing Marián Jurčák 
starosta MČ ONV 

~ 
blízkom objekte ŠJ na l. 
Bukovčana 1 a služobný 
byt môže poskytnúť poho
tovostné ubytovanie pre 3 
učiteľov. Nový pavilón bu
de sprevádzkovaný k za
čiatku školského ro
ka 1994 - 95. 

V týchto dňoch nás mi
lo "zaskočila" správa z 
ministerstva školstva, kto
ré sa rozhodlo túto akciu 
dotovať podstatnou fina
nčnou čiastkou. 

E.V. 

Zámer odčlenenia_ DN~ od 
mesta Bratislavy Je mi":JO-
. dne vážna vec. Mysl1m, 

~~: mnohí ju nedo~ážu dnes 
s oľahlivo pochopiť a: b_u_ď 
s~ stavajú k návrhu pnl1š 

mocionálne, alebo bez 
~ostatku informácií, a!eb_?: 
nevšímavo: Zd~ sa. m1,_ ze 
tých nevš1mavych Je v1ac. 
Reagovať budu, ako mno
hokrát, "po funus~", ~e.ď 
dôsledky rozh~.dnut1 poc1t1_a 
na vlastnej koz1. Ak polemi
ka o nedobrom . zákone o 
Bratislave rezonuJe v celom 
meste, vo všetkých je_ho 
mestských častiach, zaplňa 
stránky novín, iste ide o 
vážne veci s dlhodobými 
dôsledkami. Keď i O - i 5 
rokov sa má investovať do 
centra, z hľadiska Bratisla
vy ako hlavného mesta to 
logiku má, mestské časti sa 
musia nutne dostať na okraj 
záujmu. Dokážu to dnes ľu
dia pochopiť? Domyslieť 
dôsledky, ktoré dnes plne 
nepociťujú? Preto treba dať 
občanom mestských častí 
podklady dnešného stavu v 
porovnaní s predpokladaný
mi dôsledkami. Ako vyply
nulo z predchádzajúcich 
ohlasov i stretnutí, ľudí 
zaujímajú osobné výhody a 
nevýhody. Tak treba konci
povať, informovať. že bude 
menej spojov, svetla, zele
ne, čistoty .. . to si zatiaľ 
ľudia iba predstavujú, alebo 
ani nedokážu predstaviť. 
Na druhej strane chápem, 
že ku kompromisu dôjsť ne
môže. Myslím, že vhodnej
šie by bolo hľadať iné for-

V týchto letných horúča
vách má starostlivosť o ze
leň mimoriadny význam. Ne
chápem však, prečo investí
cie vložené do nákupu 
stromkov, práce so sadením 
a udržiavaním sa nechávajú 
vyjsť navnivoč, keď niekoľko 
stromkov nechávame vy
scl'lnúť (sídlisko Stred 12 
ks). Tiež nechápem kosenie 
c~z obed a v najväčších ho
ručavách, podporujeme 
vlastne vysychanie koreňov. 
Nedá sa voda čerpať z rieky 
~oravy a ráno či večer za
lievať? 

ru 

Sk' uste sa bezbolestne dos-
~ať na železničnú stanicu v 
T ~V. Autom, alebo peši. 

a demolované prístupo-

Redakcia uverejňuje ohlasy občanov v plnom znení, bez zásahov, v záujme priestoru pre všetkých, 
ktorých zaujíma dianie v ONV. Nielen množstvo, ale predovšetkým kvalita a obsah jednotlivých 
názorov môže osloviť občanov. 
Redakcia nemusí, a ani nemôže, so všetkými názormi súhlasiť. 
Nekompetentné a nepodložené názory treba opraviť argumentmi. 

my získavania prostriedkov 
na vybudovanie centra, ako 
znižovanie rozpočtov mes
tských častí. Nové formy 
treba hľadať skôr ako vybí
jať sa v kritike súčasných 
návrhov. 

pat 

Hovoríte, a oprávnene, o 
komplexnosti informácií. Ke
dy ich ponúknete? Kedy má 
byť referendum? Ako ho 
chcete zabezpečiť? 

rv 

Vážený pán Fero, hovorca 
Klubu Čľups! 

Hovorí sa, že vtáka poznáš 
po perí a človeka po reči. 
Musím povedať, že u Vás to 
platí dvojnásobne. Aj v prí
pade Vašich vystúpení na 
rokovaniach Miestneho zas
tupiteľstva, ktorých sa ob
čas zúčastňujete, aj v prípa
de Vašich občasných prís
pevkov do Devexu - napos
ledy článok "Konštituovanie 
mesta", honosne nazvaný 
fejtón. Ako sám píšete, "fej
tón" vznikol na čaji u pána 
senátora. Podľa jeho štýlu 
usudzujem, že pri písaní ste 
mali v šálke viac rumu ako 
čaju. Nuž, len tak ďalej 
pokračujte, aby Vás čo na
jviac ľudí mohlo spoznať. 
Ozaj, zrejme kvôli tomu ru
mu ste sa zabudli pod svoje 
články podpísať. Ja sa na 
rozdiel od Vás za svoj názor 

vé "cesty" nenájdete hádam 
nikde v Európe. Nikomu ne
patria? Nikomu nezáiE!,ží, ako 
tento kút ONV vyzerá? 
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Nedávno som pri Morave na
šiel stoku - potok Mláka, 
ktorý bol - čuduj sa svete -
priezračný a na jeho dne is
krili v slnku zrniečka sľudy v 
piesku a nad tým všetkým 
sa mihali tiene rýb. 

Sympatická zmena oproti ro
kom minulým, kedy sa tu v 
lese pri rieke Morave, kto-
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a za svoje meno nehanbím. 

S úctou 

jeden z vydavateľov 
"Informácií z radnice" 

Ján Žatko 

Prečítali sme za Vás vo Ve
černíku 8. 7. i 994 a vyberá
me 

Netreba vytvárať nové 
štruktúry 

Väčšina Bratislavčanov, 
ktorá žije so svojimi denný
mi starosťami, si možno prí
liš neuvedomuje veľký otáz
nik nad mestom: Kedy a 
aký bude nový zákon o Bra
tislave, ako ovplyvní ich ži
vot. 

Možnosti dané - aj keď ne
dokonalým zákonom sa 
však účinne nevyužívali a z 
tohto pohľadu sa javí, že 
netreba vytvárať nové 
štruktúry, ale 

sústrediť sa na koncepčné 
otázky rozvoja mesta a na 
model jeho riadenia. Teda: 
ani starostovský, ani primá
torský návrh, ale zdokonaliť 
jestvujúci Zákon o Bratisla
ve, najmä v smere k decen
tralizácii. Zákon by mal vý
raznejšie upraviť vzťahy k 
majetku a rozpočtu, mal by 
presnejšie definovať vzťahy 
medzi mestom a mestskými 
časťami a zaviesť manager
ský systém riadenia mesta. 

rým sa kľukatí stoka, pokým 
sa nevlieva do Moravy, ot
rávila tmavou, kalnou vo
dou, na ktorej plávali veľké 
bubliny, ktoré nepraskali, 
mladá volavka popolavá. 
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Narušiteľov poriadku pn ne
ke Morave je toľko, že by 
sme mali premýšľať o zave
dení pochôdzkárov (plate
ných ochranárov - spravo
dajcov) v tejto oblasti. 

Nedávno som tu (pri rieke 
Morave) objavil mladých ľu

dí pri pukotajúcom oranžo
vom ohníku bez vyznačené
ho ohniska i napriek tomu, 
že na začiatku chránenej 
krajinnej oblasti sú tabule s 
prísnymi zákazmi zakladania 
ohňov v tejto chránenej kra-

Primátorský návrh posúva 
vec1 . pred rok 1989, je 
problematický z hľadiska 
možnosti nežiaduceho prí
lišného sústredenia správy 
a politických i hospodár
skych právomocí. 

Treba si uvedomiť, že zákon 
o Bratislave sa netýka len 
záujmov Bratislavčanov. 
Veď sem denne dochádza 
do zamestnania, i z viace
rých iných dôvodov, masa 
ľudí spoza hraníc chotára, 
dopad zákona ovplyvní aj 
ich záujmy. 

Pri rozpise hrubého produk
tu do regiónov vychádza, že 
Bratislava sa podieľa na je
ho celoslovenskej tvorbe 
asi 33 percentami a 

ovplyvňuje tak podstatne 
rozvoJ celého Slovenska. 
Zlým riadením mesta by sa 
mohli premrhať šance aj v 
tomto smere. Je tu teda 
všeobecný záujem na zväč
šenie ekonomickej sily Bra
tislavy, tá však, povedané s 
miernou nadsádzkou, nemô
že subvencovať iné rajóny. 
Aj to by malo byť dôvodom 
pre centrálne štátne orgány 
prispievať výraznejšie do jej 
rozpočtu. Veď plní, aj v 
iných smeroch, početné ce
loslovenské i medzinárodné 
funkcie. 

(-al) 

jinnej oblasti. čo k tomu 
všetkému dodať? 

V chránenej krajinnej oblas
ti pri rieke Morave sa už ko
nečne (oficiálne) objavili ta
buľky, chrániace bociana 
bieleho, ktorý tu hniezdi na 
starom betónovom telegraf
nom st pe. Zatiaľ tu hnie
zdi jeden jediný pár. (Pod 
ONV). Mladé bociany v 
hniezde už rastú a pripravu
je sa na jesenný odlet na 
juh. V tejto oblasti je viac 
nefunkčných elektrických st 
pov. Prečo neupravíme ich 
vrcholy tak, aby tu mohli 
hniezdiť ďalšie páry? Nebo
lo by krajšie, keby na jar 
zahniezdili pod ONV v chrá
nenej krajinnej oblasti pri 
rieke Morave páry dva alebo 
tri? 

rp 



Juraj Rakovský a 
Natália Frollová 

Pavel Ondrašina a 
Daniela lavrencsik 

Ján Kňazeje 

i'O rokov 
Margita Babošová 
Anna Keňerešová 

Ján Petráš 
Júlia Tollová 

75 rokov 
Františka .Janecová 

Ján Plávka 

Na radnici v Dev. Novej Vsi 

l T A CE 
cen-trum pre vofný čas. ls-trijskó Z-6 

17.7. - ŽADOVJACI 18.00 Moravská dychovka kult. záhrada 

30.7. - ANNA BÁL kult. záhrada 
júl: maľba, &rafika, výstava 
júl: STOLNY TENIS 

PRE ŠKOLÁKOV 
v utorok, stredu, štvrtok 10.00 - 12.00 hod. 

Tel. : 775 190 

O spoločných záujmoch 
Ministri životného prostredia Chorvátska a Slovenska na návšteve v Dev. 
Novej Vsi · 
V pondelok 27.6.1994 navštívil Slovensko minister stavebnictva a ochrany 
prostredia Chorvátskej republiky Zlatko TOMCIC, aby spolu s naším minis
trom životného prostredia Jurajom HRAŠKOM podpísali medzivládny doho
vor o spoločných záujmoch v tejto oblasti. Po oficiálnych stretnutiach, náv
števe vodného diela na Dunaji v Gabčíkove prišli tito vzácni hostia so svo
jim sprievodom aj na našu radnicu. Zaujimali sa o problémy prostredia v 
našej mestskej časti: ochrana prírodnej rezervácie Sandberg a alúvia Mo
ravy, skládky gudrónov v Srdci, separácia domového odpadu, skládka od
padov v Hliniku, ... 

Ing. Marián Ružovič z ministerstva životného prostredia, 
Miroslav Encinger - poslanec MČ ONV, 

Tomič - veľvyslanec Chorvátskej republiky v Bratislave 
Zlatko Tomčič - minister stavebníctva a ochrany prostre
dia Chorvátskej republiky, 

Juraj Hraško - minister životného prostredia SR, 
prof. Siracký 

Ing. Juraj Cvečka - predseda Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku. 

GRBARČIETA 
Ani sme sa nenazdali a práz

dniny sú tu! 

Jednu sériu vystúpení má DFS 
"Grbarčieta" za sebou a druhú 
pred sebou. 

Od 12. do 19. júna 1994 sme 
sa zúčastnili týždenného rek
reačno - pracovno - poznáva
cieho zájazdu v Roviniji a Mači 
v malebnom prostredí Chorvát
ska. Ako sme to všetko zvládli? 

Hoci s počiatočnými probléma
mi, ktoré sa podarilo vďaka 

obetavým ľuďom prekonať a 
zvládnuť - super. 

Absolvovali sme štyri vystú
penia, ktoré sme hravo zvládli 
vďaka príjemným a pohostin-

Ted a fotri Ružovič 

ZNOVU ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI 
ným ľuďom, s ktorými sme sa 
stretávali na každom kroku. 

Jedinečnosťou nášho pobytu 
bolo ubytovanie detí v rodinách. 
Hoci ľudia z tejto oblasti boli a 
ešte aj stále sú vystavení ťaž
kým skúškam, nestrácajú cit a 
dobrosrdečnosť, ktorú nám 
preukázali. Deti si neodniesli len 
množstvo darčekov, mušlí, kto
ré si nazbierali pri kúpaní v mo
ri, ale hlavne vera zážitkov. 

Nadviazali nové priateľstvá, 

zdokonalili sa v jazyku, v speve 
i v tanci. Veľkým zážitkom bolo 
spoločné vystúpenie s tambu
rášmi z Mače, s ktorými plánu
jeme vystúpiť na budúcom 
Chorvátskom festivale. 

Publikum bolo skvelé, nečudo, 
že slzička šťastia sa zablesla v 
očiach vďačných divákov. 

že sme boli úspešní, svedčí aj 
pozvanie do Varaždína. 

l množstvo ďalších pozvaní, 
ktoré máme absolvovať v budú
com školskom roku. 

O týchto a ďalších Vás bude
me informovať v budúcich čís
lach Devexu. že sa nám darí 
realizovať takéto krásne zájaz
dy a akcie, ďakujeme najmä 
Chorvátskemu zväzu, Základ
ným školám, sponzorom, pánu 
starostovi Jurčákovi a všetkým 
obetavým rodičom i ostatným 
priaznivcom nášho folklóru. 
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Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

15.7.- Henrich, 16.7.
Drahomír, l 7. 7. · Bohuslav, 

18.7. -,Kamila, 19.7.
Dušana, 20. 7. - Ilja, Eliáš, 

21. 7. -Daniel 22. 7. · 
Magdaléna, 23. 7. - Oľga, 
24. 7. - Vladimír, 25. 7. -

Jakub, 26. 7. -Anna, Hana, 
27. 7.- Božena, 28. 7. -
Krištof, 29. 7. -Marta 

Od 24.6. do 8.7.1994 

Vari najrušnejší bol pia
tok 24.6. Štyri porušenia o 
parkovaní riešili hliadky 
oznámením. Zadržali zlo
deja bicykla, predviedli ho 
na MoPZ, riešili rušenie 
nočného pokoja na lstrij
skej, prípad vodiča Fia
ta 500 pod vplyvom alko
holu postúpili MoPZ. 

Viac ako 20x riešili poru
šenie VZN č. 4 a 5 (parko
vanie motorových vozi
diel. .. ) pohovorom a ozná
mením na MÚ, v dvoch 
prípadoch rušenie nočné
ho pokoja a v dvoch prípa
doch porušenie VZN o 
chránenej krajinnej oblasti 
pokutami 400,- a 200,- Sk. 

MsP 

Výnimočný výkon 
darčík, J. Pastucha, J. Zori
čák, P. šteflovič, J. Císár. 

slovenských bežcov 

V dňoch 25. a 26.6. ~ 994 sa 
skutočnil vo Francuzsku v 

~aríži (časť St. Brice) medzi-
árodný štafetový 24 - hodi

~ový beh 12 - členných druž-

Slovenské družstvo sa umies
tnilo svojím výkonom nielen 
na 1. mieste, ale zároveň vy
tvorilo nový neoficiálny sveto-

stiev. 

Zúčastnilo sa ho 16 európ
skych družstiev, medzi ktorý
mi bolo i bežecké družstvo zo 
Slovenska v zložení L. Findl, 
L. Jaško (ONV), A. Záhradník, 
v. Cích, S. Sandtner, P. Pod
hradský, š. Lehen, A. Haren- Futbalové lopty majú teraz prázdniny 

žiacka liga: 
zš Bukovčana 1 - ZŠ Žehrianska A 0:4 
Gymnázium Bilíková - Zš Bukovčana 1 4:0 
zs Košická B - ZŠ Bukovčana 1 1 :3 
p0 jednom bode zo ZŠ Bukovčana 1 získali: Jurčák S. a M., Mikušík. 
Konečné poradie bratislavskej žiackej ligy: 
1. ZŠ Nobelova námestie 9 9 O 
2. Gymnázium Bilfková 9 8 O 
3. zs Žehrianska A 9 7 o 
4. ZŠ Košická A 9 5 1 
5. ZŠ tehrianska B 9 5 o 
6. ZŠ tehrianska C 9 4 O 
1. ZŠ Bukovčana 1 9 1 3 
8. ZŠ Košická B 9 2 O 
9. ZŠ Odborárska 9 1 1 
10. ZŠ Vlastenecké nám. 9 O 1 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
7 
8 

33:3 
28:8 
30,5:5,5 
19,5:15,5 
20:16 
16,5:19,5 
11,5:24,5 
6:28 
7:26 
4:30 

18 
16 
14 
11 
10 
8 
5 
4 
3 
1 

mj 

Športová olympiáda sa uskutočnila dňa 23. a 24.6.1994 na ZŠ P. 
Horova 16, ktorú táto škola organizačne zabezpečovala. Na sláv
nostnom otvorení olympiády bol i p. starosta Ing. Jurčák, čo sved
čí o záujme starostu o školy a ich' činnost. Nakoľko školstvo ne
disponuje v súčasnej dobe finančnými prostriedkami, oslovili sme 
sponzorov, ktorí nám formou sladkostí a darčekov pomohli. Patrí 
im úprimné poďakovanie. 

Sponzori: 

Miestny úrad, Reštaurácia u Michala, Pohostinstvo u Jumba Po
hostinstvo na Vyhliadke, Reštaurácia na štadióne, Miestne 'skle
nárstvo, Predajňa mäsa p. Pokorný, Kvetinárstvo Begra, Výroba 
umeleckých sviečok Ing. Zlocha, Potraviny p. Baranovičovej a Slo
vakofarma. 

Súťažilo sa v atletických dis
ciplínach, vo vybíjanej a fut
bale. 

Žiaci boli rozdelení do 4 ve
k?vých kategórií chlapcov a 
dievčat. Víťazmi jednotlivých 
disciplín sa stali títo žiaci: 

Beh na 50 metrov: 
l. kat. chlapci: 1. miesto Lu
káš Slezák- ZŠ P. Horova 
dievčatá: 1. miesto Lucia Ku
rilová - ZŠ Bukovčana 3 

ll. kat. chlapci: 1. miesto Ro
bert Bachratý - ZŠ Bukovča
na 1 

Sdievčatá: 1. miesto Katarína 
cherhauferová - ZŠ P. Ho

rova 

Beh na 60 metrov: 
~~- kat. chlapci: 1. miesto Mi

. al Adam -ZŠ P. Horova 
~lev~atá: 1. miesto Zuzana 

Yianková - ZŠ Bukovčana 1 

~~- ~at. chlapci: 1. miesto Mi
va a Chovanec - ZŠ P. Ho ro-

dievčatá: 1. miesto Zuzana 
Tranová - ZŠ Bukovčana 1 

Beh na 500 metrov: 
l. kat. chlapci: 1. miesto r..u
boš Adam - ZŠ P. Ho rova 
dievčatá: 1. miesto Katarína 
Pozorová - ZŠ Bukovčana 3 

ll. kat. chlaeci: 1. miesto Igor 
Bučurič -ZS P. Horova 
dievčatá: 1. miesto Patrícia 
Faltusová - ZŠ Bukovčana 1 

111. kat. dievčat: 1. miesto Lu
cia Fratričová - ZŠ Bukovča
na 1 

Beh na 800 metrov: 
IV. kat. dievčat: 1. miesto 
Adela Boroviaková - ZŠ Bu
kovčana 1 

Beh na 1000 metrov: 
111. kat. chlapci: 1. miesto Pe
ter Puk aj - ZŠ P. Ho rova 

IV. kat. chlapci: 1. miesto Pe
ter Géci - ZS Bukovčana 3 
štafeta 4 x 250 metrov: 
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vý výkon (starý 416 km) na 
24 hodín 432 km a 286 m. 

Ďakujem bežcom za peknú 
reprezentáciu Slovenska. 

ladislav Jaško 

TENIS 
Ili. trieda- dorast: 
TK LOB ONV 'A'- TK Tatran 
Stupava 1:8 

Dvojhry: 
Jurčák L. Majtán 
Jurčák B.- Maroš V. 
Gašparik - Maroš T. 
Garaj- Mustafi 
Jurčáková- Klimová 
Zlochová Leváková 

6:7, 6:0, 6:1 
4:6, 2:6 
3:6, 2:6 

3:6, 1:6 

štvorhry: 

1:6, 0:6 
3:6, 0:6 

Jurčák, L. a B. - Maroš T. a V. 
1:6, 4:6 
Garaj, Zlocha- Majtán, Stárek 
2:6, 1:6 
Jurčáková, Zlochová - Klimová, 
Forgáčová 0:6, 2:12 

mj 

HOKEJBAL 
Hokejbalový turnaj žiakov v Dev. Novej Vsi 
'150. výročie založenia YMCA' 

1. ZŠ DEVÍN - ZŠ l. BUKOVČANA 3 
2. ŠK YMCA ONV- ZŠ P. HOROVA 
3. ZŠ P. HOROVA- ZŠ DEVÍN 
4. ZŠ l. BUKOVCANA 3 - ŠK YMCA ONV 

2:2 (2:1, 0:1) 
1:5 (0:2, 1 :3) 
3:3 (1:1, 2:2) 
2:2 (2:1, 6:1) 
3:3 (1 :0, 2:3) 
3:5 (1 :2, 2:3) 

5. ŠK YMCA ONV ZŠ DEVÍN 
6. ZŠ P. HOROVA- ZŠ l. BUKOVČANA 3 

Konečná tabuľka: 
1. ZŠ l. BUKOVČANA 3 3 2 1 O 15:7 5 b. 
2. Zš P. HOROVA 3 1 1 1 11:9 3 b. 
3. ZŠ DEVÍN 3 O 3 O 8:8 3 b. 
4. ŠK YMCA DEV. N. VES 3 O 1 2 6:16 1 b. 
Najlepší brankár turnaja: Ondrej Pažítka (ZŠ. l Bukovčana 3) 
Najlepší strelec turnaja: Martin Polák (ZŠ Bukovčana 3) 
Najlepší· hráč turnaja: Milan Pleška (ŠK YMCA) 

O. Prokop 

ŽIAKOV ZŠ DEV. NOVEJ VSI 
111. kat. chlapci: 1. miesto ZŠ 
P. Horova štartovali: Michal 
Adam, Tomáš Brida, Martin 
Arbet a Peter Pukaj 
111. kat. dievčatá: 1. miesto 
ZŠ Bukovčana 1 štartovali: 
Zuzana Ryšánková, Ivana Po
korná, Eva Tólová a Lucia 
Fratričová 
IV. kat. chlapci: 1. miesto ZŠ 
Bukovčana 3 - štartovali: Pe
ter Géci, Ladislav Mihók, Jo
zef Horváth, Ondrej Pažítka 

IV. kat. dievčatá: 1. miesto 
ZŠ Bukovčana 1 - štartovali: 
Adela Boroviaková, Ingrid 
Balážová, Zuzana Tranová, 
Alena Zigová 

Skok do diaľky: 
111. kat. chlapci: 1. miesto 
Peter Hl uch - ZŠ P. Ho rova 
dievčatá: 1. miesto Katarína 
Vilková - ZŠ P. Horova 
IV. kat. chlapci: 1. miesto Mi
chal Chovanec - ZŠ Horova 
dievčatá: 1. miesto Martina 
Vavríková, ZŠ P. Horova 

Hod kriketovou loptičkou: 
l. kat. chlapci: 1. miesto šte
fan Šimkulich -ZŠ P. Horova 
dievčatá: 1. miesto Silvia Pi
levá - ZŠ Bukovčana 3 

ll. kat. chlapci: 1. miesto Ma
rek Cvečko - ZŠ Bukovča
na 1 
dievčatá: 1. miesto Martina 
Ružovičová - ZŠ Bukovča
na 3 

111. kat. chlapci: 1. miesto 
Peter Pukaj -ZŠ P. Horova 
dievčatá: 1. miesto Lucia 

Fratričová - ZŠ Bukovčana 1 

IV. kat. dievčatá: 1. miesto 
Alexandra Vachálková - ZŠ 
P. Horova 

Hod granátom: 
IV. kat. chlapci: 1. miesto Mi
roslav Koupý - ZŠ Bukovčana 
1 

Futbal: 
l. kat. víťaz ZŠ Bukovčana 1 
ll. kat. ZŠ P. Ho rova 
111. kat. ZŠ Bukovčana 1 
IV. kat. ZŠ Bukovčana 3 

Vybíjaná: 
l. kat. chlapci: 1. miesto ZŠ 
P. Horova 
dievčatá: 1. miesto ZŠ P. Ho
rova 

ll. kat. dievčatá: 1. miesto ZŠ 
Bukovčana 1 
chlapci: 1. miesto ZŠ Bukov
čana 1 

111. kat. dievčatá: 1. miesto 
ZŠ P. Horova 
IV. kat. dievčatá: 1. miesto 
ZŠ Bukovčana 3 

Celkovým víťazom medzi 
školami sa stala ZŠ P. Hore
va, na 2. mieste ZŠ Bukovča
na 1, na 3. mieste ZŠ Bukov
čana 3. 

Olympiáda mala dobrú orga
nizáciu a prispela k vyhľadá
vaniu talentov v ľahkej atleti
ke a v loptových hrách. Na 
budúci rok sa olympiáda us
kutoční na ZŠ Bukovčana 1. 
Ján Marenčík, riaditeľ školy 



Organizátory výstavy so starostom 

Už po šiestykrát sa stretli do
máci i zahraniční reprezentanti 
chorvátskej kultúry, ich hostia i 
priaznivci folk~óru na Vl. FE~HI
VALE CHORVATSKEJ KULTURY 
v Devínskej Novej Vsi, v kultúr
nej záhrade lstracentra. Tento 
doslova sviatok chorvátskej 
kultúry pozdravili aj hostia fes
tivalu: Dr. Ferlíková - zástupky-
1'\a Ministerstva kultúry SR, Dr. 
1. Tomčič - veľvyslanec Chor
vátskej republiky, prof. J. Vid
marovič a prof. Julie de Rossi -
zástupcovia parlamentu Chor-

Strýc lvko a Pavko spomínajú 

vátskej republiky, hostia z Berlí
na - p. Mažurič, zo Zadaru, sta
rosta obce Rešetari, Nova Gra
diška, vedúci umeleckej skupi
ny "Petrovič", starosta MČ ONV 
Ing. M. Jurčák a ďalší. 

V dvojdl'\ovom programe 25. a 
26. júna 1994 ponúkli usporia
datelia: Chorvátsky kultúrny 

Kópia článku z Hrvatskih 
novín z 10.6.1994 

Po prvý raz v Bizonji, medzi 
gradišťanskými Chorvátmi v 
Maďarsku, vystúpili Chorváti 
z Devínskej Novej Vsi zo su
sedného Slovenska. Zmie
-šaný zbor "ROSICA" pod 
vedením bratov Štefana a 
Gustáva Besedu je medzi-

zväz na Slovensku a lstracen
trum bohaté kultúrno - spolo
čenské zážitky. 

Festivalový sprievod 

spevácky zbor a mládežnícky 
súbor z Jaroviec, Kemljanski 
spevácky zbo'r z Maďarska, ln
dustrogradnja - zmiešaný spe

zbor zo Záhrebu. 

Na festivale sa predstavil novovzniknutý folklórny súbor Novoveskí pašáci. 

V sobotu 25.6. po privítaní hostí 
starostom ONV na radnici a ot
vorení výstavy výtvarnej skupiny 
Petrovič z Chorvátska sa v 
programe "Hrvati mi smo svi 
brati" predstavili súbory: Grbar
čieta z ONV, tanečno - tambu
rašská skupina z čunova, det
ský súbor a spevácky zbor z 
Chorvátskeho Grobu, mužský 

časom známy nielen na Slo
vensku a v susednom Ra
kúsku (Burgenlande, vo 
Viedni), ale poznajú ho uz 1 

v Nemecku - v Berlíne, v 
kraji Molise v Taliansku, a 
samozrejme, i v Chorvátskej 
republike. Kým Št. Beseda 
diriguje tento, nielen čo sa 
týka počtu členov, ale pre
dovšetkým i po bohatosti 

6 

V nedeľu začínali chorvátskou 
sv. omšou. Popoludní sa Novo
vešťanom predstavil pestrý fes
tivalový sprievod v uliciach 
ONV. Program "Chorvátsky 
del'\" začali v spomienkach strý
ca lvka a Pavka. Súbory Grbar
čieta,-Novoveskí _pašáci, Rosica 
(všetky z ONV), Cunovský kŕdeľ 

hlasov zmiešaný zbor, jeho 
brat Gustáv upravuje piesne 
a píše aranžmány pre zbor i 
orchester. Bratom Besedov
com sa podarilo v orchestri 
úspešne skÍbiť hudobné 
nástroje, ktorými sa zaobe
rali Chorváti severne i južne 
od Dunaja a tiež východne i 
západne od rieky Moravy 
(harmonika, klarinety a iné 
dychové nástroje) a tiež ty
pický chorvátsky nástroj, 
tamburicu. A keďže Novo
vešťania tvrdia, že prišli z 

a Gramičar z Fileža ponúkli 
preplnenej kultúrnej záhrade 
prekrásne kreácie hudby, spevu 
a tanca. 

Grbarčieta 

Spomienka na 6. festival chor
vátskej kultúry predznamenáva 
pokračovanie folklórnych tradí
cií v našej mestskej časti aj v 
rokoch budúcich. 

pk 

Istrie, tak je samozrejmé, že 
majú vo svojom orchestri i 
mandolínu. 

Aplauz Novovešťanom uká
zal, že návštevníci vysoko 
ocenili ich (žiar, iba krátke) 
vystúpenie. Novovešťania 
by mali v Gradišti hosťovať 
častejšie, pretože dobrého 
nie je nikdy dosť. 

pT. 

• Kúpim akcie Chirana 
Turá. Tel.: 775 275 

[ 02 ~ J?redaj J 
• Predám písací stroj ZETA -
plne funkčný - 600,-, fotoaparát 
ZENIT nový, vhodný pre 
začínajúcich fotografov 
1 100,- Tel.: 775 275 

~,i Cl3--Vol'né,miestat:''. 

• PRESSKAM s.w. Bratislava. 
Vápenka _4. De~ínska Nov~ Ves 
prijme zahradn1 ka. Podmienky: 
môže byť aj dôchodca. Nástup 
ihneď. 

' .':··.: '.;~>'=.·.·· := .(.'.: ·' ::.; · .. :·:::_:.::: .. ; 

ci!EJ~$~~~••• .. 
,:~••••·••~.n•1Lh~rt•ce•1W••·•·····• 
''ijjJJl:E.x··············: 
t~~d~ateľsk~ ~fiú'EJ,y j. 
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;ď·: noviny, bulletiny, , i , 
•• prospekty, brož.(rry,. 

· k:a.talôľJy · 

;.#~~iar:n~·ké··•si~ž.by .. \-•• ··• 
•. '/'ilavič.h:ov~ papifŕre.· 
.. • ·<,J:(rerťtn~' papíf!t~, 

,; •:Vi?itk;y, prpspekty. 
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• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005 

• Preklady z a do ANGLIČTINY. 
Počítačové spracovanie. 
databázové služby. Dr. Milan 
Hudeček. 

tel./fax./modem:777 389 

Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče 

tel.:777 762 

• TV SERVIS BALÁŽ - Oprava 
Televízorov 
Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

• Potlač na reklamné predmety 
- zpafovače. perá. popolníky, 
PE- tašky a iné zabezpečí 
DEVEX. 

Tel./fax:775 275 

• Firma MERIDIÁN oprava 
automatických pračiek. 

Tel777-095 

(' ·o77Rozličl1é' j 
• Hľadám miestnost na menšie 
stolárske práce. Tel.: 776 708 

• Darujem 1-mesačných psíkov . 
Na hriadkach 35 

(C~v~~~~® ~~ 
~~~ml@~~~? 

A chcete pritom ušetrif pri 
kúpe nejakú korunu a čas? 

Navštívte ~~ 
Novoveská 14, z dvora -

nad poštou. Môžete si 
vybraf zo širokej ponuky 

kempingových potrieb 
firmy Technolen. 

Stany, ®\.ltfmuC>)"l, spacie 
vaky ••• 

Pl!ffjimame s nástupom ihneď 

pracovníkov do robotníckej profesie: 

.-' · dvoch žeriavnikov - mužov na mostové žeriavy, s 
platným osvedčením skupiny A 2 

-jedného pracovníka -muža na vysokozdvižný vozík 

Požadované vzdelanie: základné, prax minimálne 3 
roky, plat zmluvný. 

Ďa/ej prijmeme: 

- jednu administratívnu sílu .. s aktívnou zna/os tou 
nemčiny. 

vzdelanie: vš, alebo uso, prax. min. 3 roky. Zmluvný 
plat. 

záujemci,. hláste sa na adrese: Presskam. s.r.o. 
Vápenka 4, 841 07 Devínska Nová ves, . alebo 
telefonicky: 07/769 590, .769 340, fax: 769 705 u 
vedúcej ekonomického oddelenia. 

~~~~er~ia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk. 1/4 str. 980 Sk. 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
cenam treba pripočíta{ 25 % DPH. Prfplatlcy: 1 str. + 100 %. 2 - 5 str. + 50%. · 

~avy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %. celoročné uverejnenie - 30 %. 

1 onuka detských vecí - bezplatne. 
nzer,tná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 

- 10.00
; 14.30 

- 18.30
, So: 8.00 

- 11.oo 
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n Štúdia námestia J. Kostru - ONV u 
Sídliskám Kostolné - Podhor
ské v rámci pohradu na celko
vú funkciu a život chýba ešte 
kde-čo. Niet divu, sídla po
dobného typu v normálnych 
podmienkach rastu populácie 
sa vyviJaJu desiatky rokov, 
postupne sú dostavované a 
priebežne rekonštruované, me
nia svoju funkciu a náplň pod
ra skladby obyvaterstva, hos
podárskej prosperity a vply
vom okolia. V našom prípade 
nám čas nebol dopriaty, a tak 
jediným vplyvom je často ko
lízna situácia a finančné pros
triedky mestskej časti, či prí
padných záujemcov - investo
rov. V tomto období sa zaobe
ráme na útvare problematikou 
garážovania a spoločenskou 

funkciou centrálneho priestoru 
na sídlisku. Z tohto dôvodu 
bola mestskou časťou vypísa
ná súťaž na projekčné riešenie 
centrálneho priestoru sídliska 

eeeeeeeeee 
1~01r<ICI\~IIIC _ ~lllv0l'AI 

Malý červík je zvedavý a pýta 
sa rodičov: 

- Je to pravda, že iné červíky 
žijú v jablkách, čerešniach a 
slivkách? 

- Áno, je to pravda. 
- Tak prečo sa my musíme 

trápiť tu, v tomto h .... ? 
- Lebo toto je náš domov, 

synček. 

- Ako dopadla operácia tvojej 
ženy? 

Kostolné - Podhorské, budúce
ho námestia Jána Kostru. Cel
ková výmera areálu v priestore 
Kostolné: 9 000 m2 (medzi cin
torínom a rozostavaným nákup
ným strediskom) a v priestore 
Podhorské: 5 000 m2 (pred výš
kovým obj. na P. Horova). 

Požiadavky na riešenie: 

1. Rešpektovanie prechodu síd
lištnej zástavby do pôvodnej 
zástavby sídla, blízkosť nár. 
kult. pamiatky: kostola sv. Du
cha. 

2. Zohradnenie skutočnosti, že 
centrálny priestor pretína komu
nikácia Eisnerova ulica v riešení 
bezkolíznosti dopravy a pohybu 
pešiakov, dostatočné zariadenia 
statickej dopravy. 

Erf~ 
žena po skrátení vlasov u 
kaderníčky sa pýta manžela: 

A 

8 

c 
D 

1 2 3 4 5 6 

3. Vo vybavení priestorov 
umiestniť nasledovné zariade
nia a doplnky: trhovisko, cen
trálny priestor námestia, ma
loobchodné zariadenia {obme
dzený počet), oddychový prie
stor - park - v· náväznosti na 
zeleň cintorína, priestor pre 
malé kultúrne podujatia - letné 
javisko, verejné WC, drobná ar
chitektúra, sadové úpravy, te
rénne úpravy, parkové osvetle
nie a pod. 

4. Pre možnosť etapovitej výs
tavby tohto priestoru z rozpoč
tu MČ požadujeme v riešení 
zohradniť túto skutočnosť a 
štúdiu deliť na budúce samos
tatné objekty (napr. trhovisko, 
parkovacie plochy a pod.). 

5. Pri návrhu jednoznačne sle
dovať estetičnosť pôsobenia 
celku, . . funkčnosť, bezkolíznosť 

a ekonomiku riešenia. 

"Však už nevyzerám ako 
sta.rá žena?" Nie .. 
dokončenie v tajničke. 

Vodorovne: A/ Začiatok 

7 8 9 10 11 12 

- Mizerne. Kamene vybrali, 
žlč zostala. ~~----~--4---~~--~--~~~-+--~----~~ 

- Včera som stretol ženu, krv a 
mlieko. 

-Kde? 
.Pred potravinami. Spadla s 
mliekovými trašami. 

- Je to pravda, že sa znížila 
majetková trestná činnosť? 

- Áno, je to pravda. 
- Je menej páchaterov? 
- Nie, menej majetku. 

Objednávací lístok 

E 

F 

G 

H 

J 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: ------------------------ PSČ ________ __ 
D~um: __________________________________ _ 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrťročné red latné 16 Kčs 

K priebehu a vyhodnoteniu sú
ťaže sa vrátime na stránkach 
Devexu a cestou informačného 
kanálu TKR. 

E.V. 

INZERCIA 
··-··· 04' } .. s[uzsy .. 
• Šijem 

tel. 775 427 

tajničky. - B/ Opuch po 
česky - ženské meno - druh 
hlodavca. - C/ Potešenie -
druh premenného odporu. -
Dl Odtlačok po česky - Nová 
scéna - Sarmati. - E/ Cicali, 
strebali - drobný rorník v 
Latinskej Amerike - staršia 
značka žiletiek. - F/ Ruská 
rieka - spôsob zavlažovania -
skratka spoločnosti národov. 

G/ Zvučne v hudbe -
zostane sám. - H/ Skratka 
atmosferického tlaku - mäkká 
farebná krieda - nigerijská 
oáza. 1/ Popravcovia -
mesto vo švajčiarsku 
určite. J/ Koniec 
tajničky. -

Zyjs!e: 1 l Druh ocele 
japonské mesto. - 2/ Výrubok 
(z franc.) ako. 3/ 
Privádzala na svet - potom. -
4/ Dajako - opísanie, súpis. -
5/ Osoh - rastlinstvo. - 6/ 
Toč - nestrašia. - 7 l Meno 
speváčky Sumac - obec v 
okrese Trebišov. - 8/ Mesto v 
Turecku - prenášaný. - 9/ 
Dievčenské meno - ozdobný 
pohár. - 10/ Drsne, zjazvene 
- myser po česky. - 11/ 
Jedovatá bylina - zasiata. -
12/ Odievaf po česky 

neutápaj. -

pomôcky; E/ Peón. - H/ 
Yat . - 8/ Zara.-

d 
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32.- 36. týždeň 

.. . a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Ani prázdninové a dovo
lenkové obdobie nám neu
berá akosi z každodenného 
zhonu. Azda iba tí, čo na 
týždeň - dva odídu z práce 
a domova, zisťujú iné mož
nosti každodenného rytmu. 
Naraz im nechýba zhon, 
politika, televízia, mnohým 
ani rozhlas či noviny. Od
dychujú. 

Tento čas pokoja okrem 
fyzickej prináša i psychickú 
úravu. 

Leto nebýva predelom 
vhodným na bilancovanie, 
obzretia sa, predsavzatia ... 

Letnou nočnou ulicou ide 
skupinka hulákajúcich mlá
dencov. Realizujú sa, pre
javujú sa, dávajú najavo 
svoju inteligenciu. čo do
kazujú? A komu? A sami 
sebe? Na viac nemajú. Asi 
nedostali. Rodičia zanep
rázdnení, uponáhraní, una
vení... možno ani im nik 
nedal. 

Je čas prázdnin, dovole
niek . . Čas vhodný na od
dych 1 zamyslenie. 

Ako ... ? 

Možno aj jednoducho. 
Každodenným vyjadrením 
ohraduplnosti a slušnosti. 
Na_učif sa iba povedaf "Ďa
kuJem", "Prosím" "Pre
Páč", 'tutujem" -'urobíme 
v_era na odstránenie na pä- . 
~~ v našom spoločenstve. 
~ to malé slová s verkým 

vyznamom. 

Teraz, v dovolenkovom 
Období? 

Iste. Nikdy nie je neskoro 
Začat i s takým napohrad 
samozrejmým. 

Váš vydavater 

res 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

29-1-1994 ~oénik= IV. 

Prázdniny so všetkým čarom a tajomstvami 

Cislo= 15-16. Cena= 4 Sk 
~.\M®.e®.E.®.e.®.e®.~.e® .• 
~ . ~ 

; Uzávierka dnešného ; 
~ ' ~ 
~ č1sla bola 21.7.1994. ~ 
Í Uzávierka i 
~ nasledujúceho čísla ~ 
; bude 26.8.1994. ; 
l Číslo vyjde 2.9.1994. ~ - ~ 
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ZÁVERY Z ROKOVANIA 
MIESTNEJ RADY MČ 
DNV ZO DIŇA 21.7.1994 

Miestna rada MČ ONV 

rozpracovala uznese
nia mimoriadneho zastu
piteľstva MČ ONV zo 
14.7.1994 dotýkajúce sa 
zmien v spravovaní byto
vého a energetického 
fondu MČ ONV, pričom 

a) odporučila po zap
racovaní pripomienok 
Miestnej rady starostovi 
MČ uzatvoriť s Fi C
TERM dodatok č. 2 man
dátnej zmluvy, ktorým 
znížila obstarávateľskú 
odmenu Fi C-TERM pre 
obdobie od 1. 7.1994 do 
30.6.1995 na celkovú su
mu 1 150 tis. Sk v súvis
losti so zmenou výkonu 
povinností správcu bytov 
a dodávky energií týkajú
cich sa činností na te
pelno energetických 
zariadeniach 

b) odporučila po zap
racovaní pripomienok 
Miestnej rady starostovi 
MČ uzatvoriť s Fi C
TERM zmluvu o nájme 
hmotného a drobného 
hmotného investičného 
majetku s nájmom vo 
výške 500 tis. Sk pre rok 
1994 a s nájmom vo výš
ke 1 500 tis. Sk pre rok 
1995 platnú dňom jej 
podpisu a účinnú od 
1.7.1994 

c) odporučila starosto
vi uzatvoriť s Fi C-TERM 
zmluvu o dielo na dodáv
ku a montáž vodomerov 
TÚV a SV v spracovanom 
fonde v celkovej su
me 1 880 tis. Sk 

odporučila po zapraco
vaní pripomienok Mies
tnej rady vydať pracovné 
poriadky Miestneho úra
du, útvaru architekta, 
útvaru kontroly, !stra
centra a Denovy s účin
nosťou od 1.8.1994 

zobrala na vedomie in
formáciu o likvidácii det
ských jaslí lstrijská 22 a 
odporučila prerokovať 
súhrnný protokol likvidá
tora k likvidácii v MZ 

prerokovala harmonog
ram organizačno - tech
nického zabezpečenia 
volieb do NR SR a refe
renda k odlúčeniu ONV 
od hl. m. SR Bratislavy s 
jeho prerokovaním v MZ 

neschválila schválenie 
finančného príspevku z 

fondu pre podporu pod
nikateľských aktivít vzh
ľadom na Uznesenie MZ 
MČ ONV č. 86/6/94, kto
ré stanovilo použitie mi
morozpočtových fondov 
pre kryti~ výdavkov roz
počtu MC ONV nezabez
pečených príjmami roz
počtu 

neschválila zvýšenie 
príspevku Informačného 
spravodaja Devex vzhľa-
dom na pripravované 
reštrikčné rozpočtové 
opatrenia 

neodporučila zmenu 
uznesenia MZ MČ ONV 
č. 28/3/94 k chovu jedo
vatých hadov v obytnej 
zóne MČ ONV a uložila 
kontrolórovi viesť voči 
chovateľom správne ko
nanie pre porušovanie 
VZN o chove zvierat na 
území MČ ONV 

odporučila starostovi 

neakceptovať zr!;Jšenie 
rozhodnutia MZ MC ONV 
k zrušeniu zastávok linky 
č. 101 požadovaného 
Slov. závodmi techn. 
skla, nakoľko táto linka 
je obsluž!)OU linkou ob
čanov MC ONV s 16,5 
tis. počtom obyvateľov a 
nerieši dopravu 180 pra
covníkov SZTS, ktorú za
bezpečujú iné dopravné 
spoje 

odporučila Útvaru ar
chitekta 

zadať vypracovanie zna
leckého posudku na ob
jekt lstrijská 68 v celis
tvosti i podľa prevádzok, 
pričom odpredaj bude 
realizovaný variantne v 
celosti alebo podľa uce
lených prevádzkových 
častí 

odporučila útvaru ar
chitekta 

prerokovať prenájom 
pozemkov pre výstavbu 
rodinných domov Fi EU
ROBIPOX sadzbou 120 
tis. Sk pre 1 rok výstav
by v MZ 

odporučila starostovi 

zahájiť rokovania s Re
gionálnou poisťovňou, 
Telekomunikáciami a s 
Dopravným podnikom k 
dopadom prípadného od
lúčenia ONV od hl. m. 
SR Bratislavy v rozsahu 
sfér ich pôsobnosti. 
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V súvislosti so začatým 
správnym konaním MČ ONV 
voči SPK za zlý stav von
kajšieho osvetlenia na síd~ 
liskách STRED, KOSTOLNE 
a PODHORSKÉ pracovníci 
Osvetlenia s.r.o. ukončili 
prvú etapu odstraňovania 
závad na týchto zariade
niach. Vymenili, respektíve 
doplnili chýbajúce časti 
svietidiel, zakrytovali elek
trické výzbroje stožiarov a 
vyrovnali nahnuté stožiare. 
V súčasnosti pracovníci Os
vetlenia s.r.o. realizujú zák
ladné nátery stožiarov. Har
monogram obnovy náterov 
stožiarov V.O. na mesiac 
jún a august 1994 v MČ 
ONV: 

od 18.7.1994 do 22.7.1994 
Eisnerova ul. - základný ná
ter 

vybrali sme zo zásahov 
hliadok MsP 

V piatok 8.7. zastavila 
hliadka podozrivú osobu, 
ktorá sa odmietla legitimo
vať. Predviedli ju na hra
ničné oddelenie PZ v ONV. 

V sobotu 9.7. riešili poho
vorom šarvátku na disko
téke, o tretej nad ránom 
blokovou pokutou rušenie 
nočného pokoja na ul. J. 
Poničana. 

Dvestokorunová pokuta 
stihla vodiča motorového 
vozidla v nedeľu 10.7. Vo
šiel do chránenej krajinnej 
oblasti Sandberg, akoby 
sa nechumelilo. 

V stredu 13.7. bola asi zlá 
konštelácia hviezd. Na
jskôr hliadka riešila bytový 
problém medzi rozvádzajú
cimi sa manželmi, v noci o 
4. hod. rušenie nočného 

pokoja na sídlisku Stred. 
Dopravný priestupok blo
kovou pokutou, porušenie 
VZN o parkovaní oznáme
ním. 

O deň neskôr zrušili nepo
volené stanovanie na teni
sových kurtoch. 

V piatok 15.7. upozorni
li 14 majiteľov vrakov v 
ONV, aby si ich odstránili 
a nečakali, až ich odstrá-

Alojz Moravec 
zástupca starostu MČ ONV 

nia na ich účet iní. 

Jazdecký oddiel navštívil v l 
sobotu 16.7. zlodej. Zad
ržali ho a hliadka NsP ho 
dopravila na MoPZ v Dúb
ravke. 

V nedeľu po polnoci odov-
zdala hliadka hraničnej 

polícii skupinu mladíkov 
bez dokladov, ktorí sa 
hlučne správali na Eisne
rovej ul. 

Pondelok 18.7. bol tiež 
rušný. Po blokovej 
za dopravný priestu 
asistovala hliadka pri ot
váraní bytu, v spolupráci 
MÚ desať minút 
22.00 hod. hlásila 
na osvetlení sídlisk 
tolné a Podhorské. (O 
dinu už svetlá svietili.) 

štvrťhodinu pred pol 
riešili rušenie nočného 
koja na ul. P. Horova a 
piatej ráno ich ten istý 
vod priviedol na lstrijskú. 

že fetovanie chutí, 
li 19.7. na ul. š. Králika 
na Novoveskej. 

V ostatné 
(21.-22.7.) mali 
prácu na trhovisku ul. 
Marečku. Najskôr zru 
nepovolený predaj 
rovnaký osud a 
pokuta neminula 
priestupcu. Blokové 
si vykoledovali aj m 
zovaný návštevník CH 
Sandberg a 
dopravných predpisov. 

Pri zhodnotení použil údaje 

kazovatele rozpočtu hl. m. 
a u · db • SR Bratislavy' ak_? l pre ez-
ného rozpočtu MC DN~ ~re r. 
1994. Súčasne sa pokusl_l_ vt 
čísliť negatívny dopad pnJatla 
Zákona 0 štátnom rozpočte, 
štatútu hl. m. SR Bratislavy, 
vrátane jeho dodatkov n~ 
príjmovú časf ro~počtu_ MC 
ONV. Pre vyčíslen1~ vzmkn_u
tého schodku použil absolut
ne dosiahnuté výnosy kategó
rie podielovej dane ;o_ štátne
ho rozpočtu plynuc1ch ob
ciam a následne na zákla~e 
štatútu jeho prerozdelenie 
medzi hl. m. SR a mestské 
časti v r. 1993. 

Takmer vo všetkých mes
tských častiac~. predst~v~!e 
tento zdroj pnJmov pnbllz
ne 32 % vlastných príjmov, 
plynúcich z rozpočtov pravi
delne čo zabezpečovalo sta
bilitu' finančného krytia nein
vestičných a investičných vý
davkov rozpočtu. 

V tomto roku predstavuje 
odňatie podielovej dane (da
ne z príjmov fyzických, práv
nických osôb a cestnej dane) 
v absolútnej výške vytvorenie 
schodku voči predbežnému 
rozpočtu MČ ONV sumu cca 
9 mil. Sk. Vzhľadom na to, že 
rozpočet MČ bol schválený 
Miestnym zastupiteľstvom vo 
výške cca 38,5 mil. Sk, pri
čom pre krytie výdavkovej 
časti rozpočtu bol MZ schvá
lený úver vo výške cca 3 mil. 
Sk, z uvedených údajov vy
plýva, že výdavková časť 
schváleného predbežného 
rozpočtu MČ ONV nie je fina
nčne krytá v celkovej výške 
cca 12 mil. Sk. Tento stav si 
v súčasnosti vyžaduje zreá
lnenie rozpočtu v jeho príj
movej časti a prijatie reštrik
čných opatrení. V jednotli
vých kapitolách výdavkovej 
časti rozpočtu tieto rozpočto
vé opatrenia bude preroková
vať augustové zasadanie 
Miestneho zastupiteľstva. 

Jestvujúci stav znamená pre 
budúci rok schodok v rozpoč
te Mč ONV cca 12,5 mil. Sk 
vzhľadom na to, že dodatok 
Š~atútu~ nepripúšťa participá
CIU MC ONV na podielovej 
dani zo štátneho rozpočtu. 
Odlúčenie Devínskej N. Vsi 
od hl. m. SR má v každom 
Príp~de dopad na rozpočet, a 
to .v Jeho príjmovej i výdavko
VeJ časti. 

~ príjmovej časti rozpočtu v 
Pnpade odlúčenia ONV od 
Bratislavy predpokladáme na
sledovné dopady: 

1. Zníženie výnosu dane z 
nehnuteľností od obyvateľov 

ANAlÝZA 
DOPADU ODLÚČENIA DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI OD 

HL. M. SR BRATISLAVY 

Miestny úrad MČ Devínska Nová Ves vypracoval hrubú 
analýzu dopadu odlúčenia Dev. N. Vsi od hl. m. SR Bra
tislavy. 

ONV vzhľadom na zmenu ka
tegorizácie násobiaceho koe
ficientu podľa veľkosti obce. 

V dnešnom stave je tento 
koeficient stanovený pre hl. 
m. SR Bratislavu vo výš
ke 4,5. Samostatná obec ONV 
by svojou veľkosťou mala da
ný tento koeficient vo výš
ke 2 O. Vzhľadom na to, že v 
tomt~ roku MZ MČ ONV 

cientu u rod nných domov bez 
možnosti napojenia na kanali
záciu, priemerná výška tohto 
koeficientu je cca 3,3. v ab
solútnej výške výnosu tejto 
dane v prípade samostatnej 
ONV však nepredpokladáme 
podstatné zníženie, tzn. je 
predpoklad dosiahnutia dneš
nej úrovne výnosu. 

2. Zvýšenie výnosu z mies
tnych poplatkov, ktoré majú 
dnes celomestský charak
ter (napr. reklama, rekreač
ný pobyt a pod.). 

Vzhľadom na celomestský 
rozpočtovaný výnos tejto da
ne pre r. 1994 v absolútnej 
výške 4,7 mil. Sk a možnosti 
zavedenia týchto poplatkov v 
ONV nepredpokladáme pod
statné zvýšenie príjmov z vý
nosu týchto poplatkov (pred
poklad cca 170 tis. Sk). 

3. Zvýšenie výnosov z ma
jetku obce {mesta). 

V dnešnom stave participuje 
MČ ONV na čistých výnosoch 
dosiahnutých z odpredaja ma
jetku mesta v správe MČ v 
pomere 60 : 40 v prospech 
MČ. 

Za predpokladu odlúčenia 

bude celý výnos priamym príj-
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mom ONV. 

Vychádzajúc z rozpočtu hl. 
m. SR Bratislavy tento pre r. 
1994 predpokladá výnos v 
prospech rozpočtu mesta vo 
výške 525 mil. Sk. 

Uvedený rozpočet MČ ONV 
pre r. 1994 predpokladá do
siahnuť výnos vo výške 1 mil. 
Sk. 

pr a p 
pokladáme zvýšenie tohto vý
nosu o cca 3 mil. Sk v pros
pech ONV. 

Ďalším príjmovým zdrojom 
tejto rozpočtovej kapitoly sú i 
výnosy z odpredaja bytov, 
ktoré sú však v dnešnej le
gislatívnej úprave zdrojom 
pre tvorbu fondu rozvoja bý
vania. 

Legislatívne však ONV do
posiaľ neupravila konkrétnu 
realizáciu odpredaja bytov, 
vzhľadom na čo Miestny úrad 
nespracoval ekonomiku výno
sov realizácie týchto odpre
dajov. 

4. Podiely na príjmoch zo 
ŠR 

V prípade odlúčenia a za
chovania terajšej štruktúry 
zákona o ŠR predpokladáme 
dosiahnuť celkový výnos tejto 
rozpočtovej kapitoly vo výške 
cca i 2,5 mil. Sk, voči dneš
nému stavu percentne nárast 
v prospech rozpočtu ONV ab
solútne o 9,5 mil. Sk. 

5. Ostatné príjmy 

Túto rozpočtovú kapitolu 
reprezentuje v rozpočte hl. 
m. SR čiastka 99 733 tis. Sk. 

Predstavujú ju prostriedky 
prevedené do rozpočtu z mi
morozpočtových fondov vo 
výške 51 mil. Sk, prostriedky 
z privatizácie vo výške cca 48 
mil. Sk a výnosy z úrokov. 

V rozpočte MČ ONV túto ka
pitolu reprezentujú príjmy z 
mimorozpočtových fondov vy
tvorených v priebehu r. 1991 
- 1993 vo výške 7,5 mil. Sk 
vzhľadom na situáciu, ktorá 
nastala prijatím dodatku šta
tútu, tieto prostriedky budú 
použité pre krytie vzniknuté
ho schodku v príjmovej ob
lasti a pre r. 1995 neuvažuje
me s možnosťou vyššej ku
mulácie a použitia týchto 
zdrojov vo výške 1 mil. Sk. 

6. Účelové zdroje príjmov 

Tieto zdroje príjmov repre
zentujú dotácie do rozpočtov 
obcí, ktoré plynú zo ŠR. 

Rozpočet mesta pre r. 1994 
uvažuje s poskytnutím dotá
cie k MHD vo výške 414 mil. 
Sk. Ďalší zdroj rozpočtu mes
ta predstavuje dotácia na op
ravu a údržbu prejazdných 
úsekov ciest z Ministerstva 
dopravy vo výške 8 mil. Sk. 

Rozpočet MČ ONV pre rok 
1994 uvažuje s poskytnutím 
dotácie na výstavbu kanalizá
cie vo výške 2 mil. Sk, pri
čom je i skutočne realizova
ná. 

V prípade odlúčenia ONV 
predpokladáme podielové 
poskytnutie dotácie k dopra
ve vo výške cca i 9 mil. Sk. 
Táto dotácia sa poskytne 
priamo prepravcom zabezpe
čujúcim dopravu. Zdrojom 
krytia (príjmovým) nákladov 
na dopravu je ďalej výnos 
(resp. tržby) z prepravného 
od cestujúcich. 

Rozpočet mesta v časti za
bezpečenia tejto celomes
tskej funkcie uvažuje s tržba
mi vo výške 450 mil. Sk roč
ne. 

Predpokladaný podiel ONV 
predstavuje 20 mil. Sk. Vzh
ľadom na to, že odlúčenie sa 
vo vyd avkovej časti rozpočtu 

prejaví hlavne v súvislosti s 
potrebou finančného krytia 
celomestských funkcií, uve
dieme v nasledujúcich číslach 
tohto spravodaja vyčíslenie 
krytia týchto funkcií po uce
lených blokoch s následným 
porovnaním oboch strán roz
počtu, tzn. jeho príjmovej i 
výdavkovej časti. 
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na Obvodnom úrade Bratislava 
IV. matrika D. N. Ves 
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Jozef Benedikovič a 
Zdena Martvoňová 

Pavol Verták a 
Jana Boskovičová 

Luboš Kupka a 
Oľga Kralovičová 

Michael Sean Cross a 
Zdena Nagyová 

V kostole: 

Michal Pariza a 
Silvia Magátnvá 

Jozef Štora a 
Mária Berová 

Odišli z našich radov: 

Vavrinec Valachovič 
Karolína Lustigová 

Rozália Milošovičová 

Naši jubilanti: 

70 rokov: 
Stanislav Matula 

Ružena Rybnikárová 

) 

IST A CENT UM~ 
cen-t-rum pre vo(ný čas. ls-t-rijská :Z-6 

12.8. - DISKOTÉKA 18.00 hod. pre mládež 

14.8. - TOVARIŠSTVO BOJOVÝCH UMENÍ a 18 OO hod 
SLOVENSKÉ GAJDOŠSKÉ ZDRUŽENIÉ kultúr~a 
záhrada 

19.8. - DISKOPLESK 20.00 hod. Fan diskotéka - Veľká sála 

20.8. - MŇAGA a ŽĎOB 20.00 hod. rocková oravskosliezska 
skupina kultúrna záhrada 

28.8. - PARTIZÁN 17.00 hod. folk. súbor Biotika Lupča 
Ludová veselica 20.00 hod. Zmena programu 
vyhradená 

Tel.: 775 190 

Ka.na.ll::za.én'f ::zheza.é 
Vodárne a kanalizácie š.p. 
Bratislava v rámci výstavby 
kanalizácie Devín zabezpe
čia výstavbu časti kanali
začného zberača Devínska 
Nová Ves - d . 340 m, kto-

rý bude uložený na spo
ločnej trase. 

Stavbu budú realizovať 

Záhorácke vodohospodá~ 

ske stavby Malacky a.s. 
(ďalej ZHS a.s.) v termíne 
do 10/94. 

Investor: Vodárne a kana
lizácie š.p. Bratislava (ďa
lej VaK) 

Stavebný dozor: Pracovník 
VaK - Ing. Kolenčík 

č. tel. 231 001 kl. 257 ale
bo 261 

Stavbyvedúci: Pracovník 

Žeby mimoriadny záujem o miesto ? 
ZHS a.s. - pán Slávik 

Pokozka po slnení 
Po dni strávenom na plá
ži alebo kúpalisku naša 
prvá cesta povedie do 
kúpeľne, kde pod spr
chou šetrne odstránime z 
pokožky zvyšky opaľova
cieho krému, piesok i 
pot. Ak to nie je treba, 
mydlo radšej nepoužívaj
me, aby sme pokožku prí
lišne nevysušili. Po šet
rnom osušení doprajme 
pokožke bohatú porciu 
telového mlieka alebo lo
tionu, ktorý má označenie 
"After-Sun", čiže je urče-

ný na ošetrenie pokožky 
po slnení. 

A čo robiť, ak sme to s 
tým slnením predsa len 
trochu prehnali a pokožka 
sa nám, ľudovo poveda
né, pripálila? l tu je sta
rým a osvedčeným pros
triedkom jogurt alebo 
kyslé mlieko, ktorým tre
ba postihnuté miesta 
zfahka potrieť. 

Vybuduje sa kanalizačný 

zberač v časti ul. Na hria
dkach, nám. 6. apríla s na
pojením na jestvujúci zbe
rač v lstrijskej ul. spolu s 
odbočkovými prípojkami 
pre možnosť napojenia do
mov na spoločnej trase a 
taktiež čerpacia stanica 
Na hriadkach v úseku od 
reštaurácie Rolanda k 
pomníku padlých (križo
vatka Eisnerova - lstrij
ská). 

Ing. Anna Krížová 

Útvar architekta 

·~ ·~ 
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Nezabudnite: t 
Meniny v nasledujúcich 

dňoch oslávia 

29. 7. - Marta, 30. 7. - Libuša, 
31. 7. - Ignác, 1.8. -Božidara 
2.8. - Gu~t~v. 3.8. - Jerguš,' 

4.8. - Dommtk, Dominika, 5.8. 
- HortE;nzia, 6.8. - Jozefína, 
7.8. - Stejánia, 8.8. - Oskár 

9.8. -Ľubomíra, 10.8. - ' 
Vavrinec, ll. 8. - Zuzana 

12.8. -Darina, 13.8.- ' 
Ľubomír, 14.8.- Mojmír, 15.8. _ 
Marcela, 16.8. -Leonard, 17.8. 

Milica, 18.8. -Elena, Helena 
19.8. -Lýdia, 20.8.- Anabela: 
21.8. -Jana, 22.8. -Tichomír 

23.8. - Filip, 24.8. - ' 
Bartolomej. 25.8. -Ľudovít, 

26.8. - Samuel, 27.8. - Silvia 
28.8.- Augustín, 29.8. - ' 
Nikola, Nikolaj, - štátny 

sviatok - výročie SNP, 30.8. -
Ružena, 31.8. -Nora 

August 1994 
Ce~ovečerné predstavenia: 

Stu, So, Ne o 19.45 h. 

4.8 Bláznivý príbeh Robuna 
Hooda USA MP 

6.-7.8 Moja druhá láska 
USA MP12 

11.8 Firma USA MP12 

13.-14.8 Nexus ŠP.+Angl. 
MP12 

18.8 Tajomná vražda v 
Manhattane USA MN 

20.-21.8 Otec v sukni USA. 
MP 

25.8 Súkromné očko JAP. 
MP 

27.-28. Dom duchov NEM/ 
PORT./DAN.MN 

Mládežnícke predstavenia 
v SO a NE 

o 17.15 hod. 

6.-7. Moja druhá láska USA 

13.-14.8 Nexus ŠP./Angl 

20.-21.8 Otec v sukni USA 

27.-28.8 Nabitá zbraň USA 

Motorizmus 
~~~~U@ rru~ ~fPň«;ň 

Doda Studeniča z M~tor
sport Racing team Bratisla~ 
va _ Devínska Nová Ves van 
netreba osobitne predstavo-
vať. 

Po dvoch pretekoch, kde 
získal prvenstvá v tetto sezó
ne (písali sme v č1sle 1 0), 
sme navštívili halu Motor
spartu v DNV, kde pripravujú 
vozidlá na preteky a vyspove
dali mechanika L. Doležala. 

Od nášho ostatného rozho
voru v máji absolvoval J. Stu
denič päf pretekov. 

v ústí n. Orli-
cí 20.-22.5.1994 v rámci maj
strovstiev Č'fskej aj Sloven
skej republiky obsadil Dodo 
vo svojej kategórii A 2000 1. 
miesto. 

Rovnaké umiestnenie dosia
hol 11.-12.6.1994 na Medzi
národných pretekoch IADC 
(Aipsko - Dunajský pohár) v 
maďarskom Pécsi. Na medzi
národných majstrovstvách SR 
v Brezne 24.-26.6.1994 obsa
dil vo svojej kategórii prvé 
miesto, v absolútnom poradí 
tretie. 

Zatiaľ iba v Chorvátsku 
(Sijeme - Zágreb) na medzi
národných pretekoch IA
DG 9.-10.7.1994 obsadil 2. 
miesto. Už na ďalších prete
koch Majstrovstiev SR v Dob
šinej 15.-17.7.1994 opäť sa 
postavil na stupienok najvyš
ší. 

Po všetkých doterajších 
pretekoch v tejto sezóne je 
teda Dodo Studenič na 1. 
mieste v triede A 2000, v cel
kovom poradí mu patrí druhá 
priečka, v Alpsko - Duna
jskom pohári v celkovom po
radí tiež druhá priečka. 

Do konca sezóny čaká Doda 
ešte 8 pretekov. Najbližšie na 
Pezinskej Babe 14. augusta 
od 10.00 hod. 

m. trieda dorast: 
lK Matchball - LOB ONV • B • 

Ovojlry: 
Mamojka - ŽOvic 
Záhorec - Bmčok 
Bučko - Jackamin 

~ynomdský - Soják 
Durjančíková - Karelová 
Sedštv áková - Galovičová 

6:3 

6:4, 2:6,4:6 
7:6, 6:2 
6:3, 6:0 

1:6, 3:6 
6:0, 6:0 
6:0, 7:6 

pk 

ortry: 
Záhorec, M:nnojka - žovic, Soják 6:2, 6:3 
~X'JO~dský, Bučko - Jackamin, Alfäldy 6:3, 7: 6 

1]81lčíková, Sedláková - Karelová, Galovičová 
v ciio h .. 0:6, 0:6 

c 30. JUla - 1.augJsta 1994 sa uskutoční na 
d_vorcoch lK LOB ONV celoštátny turn~ starších 
žiakov. 

V otcových 
šl'apajách 

Sedemnásťročný Andrej 
Studenič, člen Motorsport 
Racing team Stuad a rep

rezentačného tímu juniO"
rov SR rázne vykročil v 

tejto sezóne v otcových 

šľapajách. 

Po siedmych pretekoch je 

vo svojej kategórii A 1300 
m3 v rámci Majstrovstiev 

SR na okruhoch do 

vrchu na 1. mieste. 

V Ústí n. Orli

ci 20.-22.5.1994 na Me
dzinárodných majstrov

stvách ČR obsadil 1. 
miesto. V Havíi'o

ve 28.-29.5.1994 sa kona

li dva závody. Jeden pre 
poruchu prevodovky ne

dokončil, v druhom obsa
dil 6. miesto (2. miesto v 
SR). V Brez

ne 24.-26.6.1994 na Maj

strovstvách SR do vrchu 
obsadil i. miesto. Rovna
ké umiestnenie dosiahol 
na MMSR do vrchu 

15.-17.7.1994 v Dobšinej. 

V auguste, 14.8.1994 sa 
predstaví na Pezinskej 
Babe, v septem-

bri, 23.-25.9.1994 v Ra

kúsku. 

Držíme palce. 
pk 

l. trieda - dospel: 

1. ŠK Faust 8 8 O O 50,5 16 
2. Oérerova NsP B 8 6 O 2 43,5 12 
3. TJ Hy<iostav c 8 6 o 2 39 12 
4. SK Doprastav H 8 5 1 2 35,5 11 
5. šachová škola 8 3 2 3 30,5 8 
6. EZ OOP 8 3 1 4 35,5 7 
7. ŠK Faust B 8 2 O 6 20,5 4 
8. -9. ŠK Strelec ONV B8 O 1 7 14,5 1 

ŠK Doprastav G 8 o 1 7 14,5 1 

ody ONV získali: $iman 4, 
Jurčáková 3, Horváth 2,5, Stefani 2, 
Jurčák S. 1,5, Zlochová, Jurčák Mir. 
Rydzoň po 0,5 bodu. 

mj 

rrj 

IPrrvé krroky 
na medzinárodnej úrovni v sú
ťaži jednotlivcov 

Devínska Nová Ves a tenisové 
kurty TK LOB ONV sa v týchto 
dňoch stali prípravným táborom 
dvoch členov reprezentačného 

družstva tenisu SR vozíčkárov. 
Vojtech Lednár a Miroslav Ry
bár z ŠK Morava ONV sa denne 
(okrem stredy) pripravujú v ča
se 10.00 - 12.00 a 17.00 -
18.00 na otvorené majstrovstvá 
v tenise vozíčkárov 1. - 5. au
gusta 1994 v Anglicku. Tretí 
člen reprezentačného družstva 
Peter Sódy sa pripravuje indivi
duálne. V piatok 22.7. však na
vštívil ONV a mali spoločnú 
prípravu. 

čo chlapcom zaželať. Idú vlas
tne na skusy. Vera medzinárod
ných skúseností ešte nemajú. 
Nuž nech sa im darí. 

Veď o tom, že je to šport nároč
ný, nesvedčia iba litre potu na 
kurtoch, ale i náročná výbava 
~portovcov. Tenisové rakety pre 
SK Morava zabezpečila firma 
Sport Frei Zeit Bratislava -
zástupcovia firmy Fischer na 
Slovensku, loptičky Prosport 
Bratislava, cesty do Rakúska a 
Maďarska sponzoruje hotel 

Morava DNV, finančne po
mohlo i Riadenie letovej pre
vádzky SR, tenisové kurty 
poskytol TK. LOB ONV. Všet
kým patrí vďaka. 

A najbližší program? V dňoch 
6.-9.8.1994 čaká našich repre
zentantov (doslova našich, 
veď zároveň reprezentujú vo 
svete Devínsku Novú Ves) 
štart na otvorených Medziná
rodných majstrovstvách Ra
kúska a v septembri na rovno
menných majstrovstvách Ma
ďarska v Budapešti. 

pk 

Pozvánka 

pozýva na 

automob.ilové preteky do vrchu BABA 

ma}sll!ľovstvá §!R9. !Rakús/ka~ 
Nissan §Uninľjf Cup9 

s 



(Odovzdať štátu zo 10f}, Sk 88, je nelogické a nemotivujúce) 

Rozhodovať sami o sebe 
Strana podnikateľov a živnostníkov SPŽ vznikla ako nutná for
ma reakcie podnikateľov a živnostníkov na likvidačnú politiku k 
súkromnému sektoru. 

Začiatkom mája tohto roku vznikol aj v Devínskej Novej Vsi 
klub Strany podnikateľov a živnostníkov. 

V utorok 19.7. Rrivítali v ONV zástupcov republikového výkon
ného výboru SPŽ Vladimíra Randu predsedu, P. Prokopoviča -
l. podpredsedu, l. Sýkoru - podpredsedu a ďalších. 

Predmetom rokovania boli aktuálne informácie o politickom vý
voji, predvolebná aktivizácia členov strany združujúcej malý a 
stredný stav, reakcie na stále sa zhoršujúci stav v podnikaní a 
návrhy riešení. (Prinášame na inom mieste.) 

pk 

l«lteznatioa pze poonlkateioo 
pze Slooensko 

Prednosťou politiky za
meranej na podnikateľov 

je to, že v konečnom 

dôsledku je užitočná aj 
pre ostatných. Staviame 
sa za čistotu podnikania 
a navrhujeme i konkrétne 
cesty ako ju dosiahnuť, 

pretože podnikanie musí 
byť čisté, legálne a dôve
ryhodné inak nemá 
zmysel. Staviame sa za 
adresnú a dobrovoľnú so
ciálnu politiku, keď už 
samotní podnikatelia 
podporujú školy, ne-

mocnice, nadácie, kultúr
ne podujatia a iné spolo
čenské akcie - dobrovoľ

ne a podfa vlastného uvá
ženia. Skúsenosti vyspe
lých krajín dokazujú, že 
takýto systém funguje 
efektívnejšie ako ten náš 
dnešný. Rozvoj podnika
nia prináša prospech 
všetkým prináša viac 
pracovných príležitostí, 
ktoré sú navyše oveľa 

lepšie platené ako v štát
nom sektore, prináša viac 
príjmov do štátneho roz-

a 
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Nové poklad11ice ? 
VÝZVA SPŽ SR K ŽIVNOSTNÍKOM PODNIKATEĽOM 

Strana podnikateľov a živnostní
kov vyzýva všetkých zaintere
sovaných podnikateľov a živ
nostníkov, ktorých sa týka po
vinné zavedenie elektronickej 
pokladnice, aby svoj názor na 
túto povinnosť poslali na našu 
adresu. SPŽ SR od počiatku 
poukazuje na všetky nezmysel
né zákony a zákonné opatrenia, 
ktoré sťažujú a nezriedka až 
znemožňujú rozvoj súkromného 
sektoru. Stále presúvanie povin
nosti hradiť r6zne štátne nákla
dy na plecia živnostníkov a 
podnikateľov prerástli do neak 
ceptovateľnej roviny a môžu 

2lonostnikoo 

počtu, a teda aj oveľa 

viac finančných prostrie
dkov na sociálnu politiku, 
školstvo, zdravotníctvo, 
kultúru a charitu. Pros
peruJuca podnikaterská 
sféra jednoducho zna
mená prosperujúcu, bo
hatšiu a zdravšiu spo
ločnosť. 

Vladimír Randa 

predseda Strany podni
kateľov a živnostníkov 

spôsobiť zánik súkromného 
sektoru. 

Vážení živnostníci a podnikate
lia, svoj postoj jasne deklarujte 
podporou našich výhrad voči 
zavedeniu tohto nelogického a 
likvidačného zákonného opat
renia, ktoré nás bude stáť 10 
mld. Sk. 

Strana podnikateľov a Zlvnos
tníkov SR, Pekná cesta 17 

Bratislava 834 07 

Vladimír Randa 
predseda Strany podnikateľov 

' a živnostníkov 

alteznatioa 

Strana 6-7 je platenou inzerciou 

r;::;\ e sú najvýznamnejším lVan . 
1
• 

k nomickým nástroJom rea 1-
eáo·e hospodárskej politiky. z Cl . - • · 
1 h stanovenie a vyuz1van1e 
c usí byť výsledkom premysle

m · stratégie a dokonalých eko-
neJ . čt nomických vypo ov. 

Sústava daní v Slovenskej 
republike sa delí na. priam': a 
nepriame dane. Do tych prvych 
spadá daň z príjmov fyzických 
a právnických osôb, cestná 
daň, daň z po~~mkov a sta
vieb, daň z ded1cstva, z daro
vania, daň z preyodu a precho
du nehnuteľnosti. 

Do tých druhých spadá daň z 
pridanej hodnoty, vrátane dane 
pri dovoze. Ďalším balíkom sú 
spotrebné dane - daň, daň, 
daň, ... 

zoznam daní sa zdá byf ne
konečný, iným spôsobom je 
neustále doplňaný sústavou 
poplatkov, ktoré tvoria celoš
tátne poplatky a miestne pop
latky, ktorých vymenovanie by 
zabralo jednu nepríjemnú 
stránku. 

Neprimerane vysoké od 
1.1.1993 je zavedenie príspev
kov na zdravotné, nemocenské 
a dôchodkové poistenie, ako aj 
príspevok do fondu zamestna
nosti. Vytvorením sociálneho 
fondu sa ešte výraznejšie pris
pieva k zvyšovaniu diskrimina
čných opatrení podnikateľ
ských subjektov. 

Uvedené zákony o povinných 
odvodoch a celej sústavy daní 
sú v súčasnosti predmetom 
kritiky podnikateľských kruhov. 
Uvedené právne normy, ich 
neprimeraná tvrdosť na exis
tenčné záujmy podnikateľských 
subjektov sa realizujú v praxi a 
pôsobia naozaj likvidačne. 

Každý deň sa určité sociálne 
skupiny tešia a vítajú neobme
dzené možnosti pôsobenia 
všeobecných daňových hodnôt. 

"Komu sa nelení, ten bude 
zdanený" alebo "dane, da
ne, kde vziať na ne". 

. Z každej získanej koruny mu
S! podnikateľský subjekt od
VIest štátu 90 %. 

Každé zvyšovanie daní jed
noz.načne ukazuje na vzájomnú 
záv1slosf. Pri danej štruktúre 
hospodárskych vzťahov môže
me potvrdiť nepriaznivý dôsle
dok vplyvu zvyšovania daní na 
postavenie súkromného sekto
ru vo vzťahu k cenovému zaťa
~~niu občana a následne jeho 
ZIVotnej úrovne. 

. Často opakované a strate
gicky nepodložené hospodár
s~e rozhodnutia vlády ustavič
nym dočasným prispôsobova
mm. nezvládnutefného zafažo
~ama podnikateľských subjak-
ov vyvoláva v radoch občanov 
spotrebiteľov veľmi nepriaznivÝ 
P?hfad na živnostníkov - pod
mkaterov. 

Stayia ich do pozície tvorcov 
v~kon~ťovacieho a úžerníckeho 
n stroJa _vo vzťahu k okolitému 
prostrediu, pričom on sám to 

nemôže zásadne ovplyvniť. 

Túto zvrátenú predstavu je 
velmi ťažko usmerniť na správ
nu cestu. Občan, ktorý nepod
niká, nevidí, kto stojí za tými 
cenovými anomáliami produk
tov, nedosiahnuteľnými dneš
nou slabou kúpnou silou obyva
teľstva. 

To, že tvorba cien ponúka
ných spotrebiteľovi zahŕňa v 
sebe nepredstaviteľné čiastky, 
ktoré tvoria energie, nájomné, 
úvery spolu s úžerníckymi úrok
mi, mzdy, doprava a iné pre
vádzkové réžie, v konečnom 
efekte to pre živnostníka zna
mená narábať s takými nízkymi 
rabatmi, aby vôbec bol schopný 
predať svoj tovar a obstáť v 
konkurencii. 

často náklady prevyšujú zis
ky, čo vyplýva z nedosiahnuteľ
ného peňažného a tovarového 
obratu, v ďalšej väzbe k ban
krotu živnostníka. 

Poprední vládni činitelia tvr
dia, že nemáme dosť vhodných 
projektov na racionálne umies
tnenie financií, ktorých tok je 
zabezpečovaný získavaním zah
raničných pôžičiek, ktoré vlas
tne prejeme a idú do spotreby. 

Jednoznačne nesúhlasíme s 
takýmto tvrdením a zároveň 
poukazujeme na neschopnosť 
vlády efektívne a operatívne 
využiť teraz už generačné pô
žičky. Ziar, tento stav je tu a 
riešenie je v nedohľadne a 
splácanie pôžičiek sa premieta 
do všetkých ekonomických a le
gislatívnych opatrení štátu vo 
vzťahu k občanom a súkromné
mu sektoru. 

Každá úspešná európska de
mokratická spoločnosť, jej vy
spelá ekonomika je svojou pod
statou tvorená štruktúrou súk
romného vlastníctva. 

Reštrukturalizácia hospodár
stva vyžaduje veľkorysú tvorbu 
úverových zdrojov. Je okamžite 
nutné zmeniť bankový zákon, 
ktorý stanovuje hlavnú úlohu 
NBS, a to je zabezpečovať sta
bilitu meny. Na to jej však chý
ba ten najefektívnejší prostrie
dok - schopnosť prevádzkovať 
návratne zabezpečenú tvorbu 
úverových zdrojov prostred
níctvom dlhodobého programu. 

Ak sa má Slovensko dostať z 
hlbokej hospodárskej krízy a 
nastúpiť nový rozvoj, celková 
tvorba úverových zdrojov na 
výstavbu infraštruktúrnych a 
priemyselných projektov musí 
predstavovať okolo 30 až 50 
mld. Sk za rok. 

NBS sa správa až príliš nezá
visle a nevšímavo, vytvára nad
mernú tvorbu rezerv. 

V popredí záujmu našej stra
ny je v krátkom časovom obdo
bí urýchliť transformáciu zák
ladného hospodárskeho me
chanizmu. To znamená, trh 
chápaný ako samoriadiaci me
chanizmus ekonomického a 
spoločenského rozvoja. 

U nás sme hlavne po ro
ku 1989 položili základy vývinu 
a vzrastu úlohy súkromného 
sektoru ovplyvňujúceho ekono
mický a politický vývoj štátu. 
Vývoj nasvedčoval, aby rozho
dovali schopnosti a individuál
ne úsilie za predpokladu vytvo
renia nových samoriadiacich 
mechanizmov ekonomického a 
spoločenského rozvoja. Tento 
zámer mal fungovať za pred
pokladu minimálnych zásahov 
štátu do súkromného sektoru a 
zrovnoprávnenia vzťahov so 
štátnym sektorom. 

Nič také sa k dnešnému dňu 
nestalo a naďalej sa márne 
snažíme okolo nás rozbif všet-

ii••••tnílt 
•lúiii, 
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ky bariéry a otvoriť do všet
kých možností tisíc rôznych 
ciest k prosperite a bohatstvu 
spoločnosti. Či chceme alebo 
nechceme, naša spoločnosť 
nás a aj seba spravila nehyb
nými. 

Odmietame doterajší spôsob 
spravovania našej vlasti, nás
ledkom ktorého je potláčaná 
sloboda osobnosti, zámerne a 
systematicky sa zavádzajú 
opatrenia na likvidáciu malých 
a stredných podnikateľov. 

Podnikatelia a živnostníci 
nenachádzajú už dlhšie obdo
bie inú možnosť, ako prostred
níctvom svojej živnostníckej 
strany ovplyvňovať politické a 
ekonomické dianie v tomto 
úpadkom zasiahnutého štátu. 

Dominantou garancií oživenia 
slovenskej ekonomiky ako prio
rity transformačného procesu 
bude expanzná podpora súk
romného sektoru pri zabezpe
čení vytvorenia právneho štátu, 
v ktorom zákonodárstvo vytvorí 
podmienky jeho ekonomickej 
prosperity, zodpovednosti a 
rovnosti pred zákonom. Bude
me iniciovať zákonodárstvo, ku 
ktorému bude mať poctivý ob
čan úctu a uplatníme reformu 
súdnictva. 

Vieme zlikvidovať nezames
tnanosť pomocou nových pro
jektov, ktoré predložíme v krát
kom časovom období, výraznou 
podporou úverovými zdrojmi a 
systémovými opatreniami dos
taneme do pohybu tento sek
tor, ktorý je jedinou zárukou 
rastu životnej úrovne obyvate
ľov Slovenska. 

Naše postupy riešenia boli 
úspešne vyskúšané v celom zá
padnom svete, nepresadzujeme 
nič nové. 

Prečistíme ekonomiku od 
podvodníkov a podnikavcov, 
podvodné machinácie sťažujú 
rozvoj celej ekonomiky a pod
vodný zisk je na úkor všetkých, 
na rozdiel od zisku poctivého, 
ktorý prináša osoh všetkým. 

Odstránime korupciu a up
latníme do reality, aby v krát
kom časovom období sa štátny 
majetok dostal do rúk obča
nov, dáme im to, čo im právom 
patrí. 

Odstránime vykorisťova-
nie súkromných podnikateľov a 
zároveň sme tí, ktorí vedia ús
pešne prilákať zahraničný kapi
tál, žiadne povinné odvody do 
národnej poisťovne, každý by 
sa mal slobodne rozhodnúť, či 
sa vôbec nechá poistiť alebo 
bude hradiť plnú výšku za le
kársku starostlivost, ktorá musí 
byť adekvátna na európskej 
úrovni. 

Zdôrazňujeme nevyhnutnosť 
sociálnej politiky a vytvára
nie prijateľných podmienok pre 
zamestnancov na úrovni iných 
vyspelých ekonomík. 

Vieme vytvoriť systém 
ukončenia poberania sociál
nych dávok osobami, ktoré 
nie sú existenčne prinútené 
vytvárať hodnoty, ale radšej 
budú trvalo poberať sociál
ne dávky, ktoré sú schopní 
za tri dni prepiť v krčme a 
na druhý deň kradnúť a ro
biť výtržnosti (napr. v obci 
Tekovské Lužany za mesiac 
apríl vyplatili 392 034,- Sk, či
tateľ si iste urobí o tom vlastný 
úsudok a čo na to vláda?). 

Za neoddelitefnú súčasť pre
meny Slovenska na hospodár
sky a kultúrne vyspelý štát po
važujeme obnovenie duchov
ných a morálnych hodnôt, zalo
žených na vzájomnej úcte, to
lerancii a rešpektovaní práva 
na vzdelanie. 

Podporujeme rozvoj súkrom
ných nezávislých masmédií. 
Školský systém podporujeme v 
budovaní, aby každý mal právo 
voľby, ktorá musí mať reálnu 
šancu na naplnenie, v mnohých 
oblastiach sponzorujeme mož
nosti vytvárania týchto hodnôt. 

Myslím si, že vo vzťahu vy
tvárania spoločenských, eko
nomických a politických pod
mienok má politická špička 
parlamentných strán veľké res
ty vo vzťahu k nášmu občanovi 
a nášmu živnostníkovi. 

V tejto spoločnosti bolo už 
použité toľko demagógie, že 
ked človeku odrežú ruku, aby 
mu zachránili život, chápem to, 
ale nerád počujem, ked ma 
niekto uisťuje, že potom bude 
práve taký obratný, ako keby 
nebol mrzák. 

Stojí za úvahu, či nie sme tí 
mrzáci! 

Ivan Sýkora 

podpredseda Strany podnika
tatov a živnostníkov SR 



Pred niekoľkými týždňami 
sa vraj nad riekou Moravou 
objavilo UFO. Zastalo, vy
slalo dole dva svetelné ku
žele a opäť zmizlo. Kto to 
videl a môže potvrdiť? 

Aký to rozdiel v prístupe k 
zeleni, keď človek prejde 
novú a starú časf Devín
skej. V starej časti okrem 
ovocných stromov v záhra
dách, ale i na priedomiach 
sa človek stretne s gaštan
mi, lipami, jasanmi ... , 
urastenými stromami, pos-

rp 

Nech to bude čokoľvek -
bývalé jasle na sídlisku 
Stred (pozn. red. - pavilóny 
základnej školy), ale také 
stavbárske tempo by malo 
vládnuť aj na ostatných 
stavbách. A nielen v Devín
skej. 

Ak sa hovorí o dokazovaní 
pôvodu peňazí pri privati
zácii, vôbec by sa nemalo 
to,to vzťahovať iba na priva-

V starej časti ONV si stromi chránili 
spravodajstvo miestneho 

TV kanála? Veď to je typik- Strašne sa im ľúbil staros-
ký nekultivovaný adminis- tov článok v minulom čísle. 
tratívny "štýl". Vám to ne-

kytujúcimi chládok i pastvu 
pre oči. V novej časti ... ne
podarená snaha o jej zaze
lenanie. Koľko mladých po
rastov poničili vandali, kor
ko mladých stromkov a krí
kov nechali vyschnúť v 
tohtoročných horúčavách. 
Je to trestuhodná nedba
losť. 

Podnet v minulom čísle na poprevaľovanú prístupovú cestu a chodník k žetr;znične~ st~níci v o_evín
skej Novej Vsí nás zaujal, Zobrali sme fotoaparat a takato Je skutocnost 

Stavba na rohu ulíc Eisne
rova a M. Marečka sa stáva 
pamätníkom. Čoho? Stojí, 
stojí nedostavaná, okolie 
je nevábne a nik nevie od
povedať prečo, dokedy? 

tizované podniky. Koľko 
darebákov nerobí, akože sú 
nezamestnaní, a žijú si vy
soko nad pomery priemer
ných zamestnaných ľudí. 
Treba dokazovať iba milió
ny? A stotisíce nakradnuté 
a nalúpené, v pokoji a po
hode užívajúce, to je v po
riadku? Poznám rodinu, z 
ktorej viac nerobili ako ro
bili a stavajú dom. Z čoho? 
To nikoho nezaujíma? 

tm 

Kto redakčne pripravuje 

Nielen v rakúsku ale aj v ONV na ulici Na hriadkach možno 
vidieť takéto muškáty 
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vad1? Všetko sa dá zabezpečiť. 

Kde sa podeli mladí kol
portéri Devínskeho Expre
su? Verte, že som ho skôr 
kúpila. 

md 

Proti 
, 
un ave 
Ak máte po celodennej 
chôdzi unavené nohy, 
večer si urobte kúpeľ z 
horúcej a studenej vo
dy, do ktorej nasypte 
trochu soli. Potom si 

@ [j)éiJ a[? m@ 
o = o [j)@@éf)[:S 

@®l!!® D ®m flľv 

Počas prvých dní dovo
lenky sa oddávajme láka
vým slnečným lúčom rad
šej opatrne a používajme 
ochranné opaľovacie 
prípravky s čo najvyšším 
faktorom. Ak predpokla
dáme, že bez ochrannej 
vrstvy opaľovacieho kré-

Ale za čo? Ja viem, že sa 
dá kúpiť aj v Prahe dom. 
Keď na to človek má. Má
me na odtrhnutie? 

dk 

nohy premasírujte kré
mom alebo pleťovým 
mliekom. 

Ak sa na slnku cítite 
veľmi unavení a príliš 
sa vám vysušuje po
kožka, prechádzky pre
suňte na podvečerný 
čas a po kúpaní sa 
zdržujte v tieni. 

mu by sme mohli na sln
ku pobudnúť 15 minút, 
potom s opaľovacím kré
mom, ktorý má ochranný 
faktor 1 O, môžeme na 
slnku pobudnúť desaťkrát 
dlhšie. Dôležité však je 
nezabudnú! na to, že ak 
sa má účinnosť ochran
ného filtra naplno rozvi
núť, mali by sme sa na
krémovať už pol hodiny 
predtým, než sa pôjdeme 
opaľovať. 

Byť požiarnikom, .to nie je l?n 
Dráčikovo búchanie sa do prs. 
Je to kus zodpovednosti i za
pálenia pre vec. 

uniforma se-

ju v 
nej vídať na najrozmanitejších 
podujatiach. Stráži "červeného 
kohúta", aby "nezaspieval". 

Keď zo zdravotných dôvodov 
odstúpil veliteľ Verejného dob
rovoľného požiarneho zboru 
(VDPZ) Jozef Dzurila, voľba na 

Slobo a 

Vážená redakcia, 
dovoľte, aby sme Vám pred
stavili našu organizáciu. SLO
BODA ZVIERAT je celoslo
venská organizácia pre 
ochranu práv zvierat a náp
lňou našej činnosti je ochra
na zvierat pred týraním, väz
nením, zabíjaním a zneužíva
ním zo strany človeka. Naša 
činnosť pozostáva predovšet
kým z osvety, informovania 
verejnosti pomocou vydáva
ných tlačovín, poriadania 
protestov, výstav, koncer
tov - a iných striktne ne 
ných podujatí. Sn 
apelovať na svedomie k 
ho človeka, pretože po 
zvieratám moze každý, 
začne najprv sám od seba. 

S touto zásielkou by 
c~celi nadviazať spolupr 
aJ s Vašou redakciou, leb 
myslíme že regionálne perio
diká môžu pri ochrane života 
veľmi Pomôcť informovaním. 
Máme vyše 2000 sympatizan
tov Po celom Slovensku a in-

jeho nástupcu padla na toto 
drobné žieňa. 

čo má VDPZ tento rok za se
bou, čo chystá, nám prezradila 
pri šálke kávy, 

- Družstvo absolvovalo v tomto 
roku tri výjazdy k požiarom. 
čas, keď "kohút nezaspieva", 
venuje cvičeniu a overovaniu 
naučeného v súťažiach. 

V máji sa mužské družstvo zú
častnilo súťaže o Pohár primá-

formovaním vo Vašom perio
diku by pribudlo určite viacej 
ľudí, ktorí by brali ohľad na 
ostatný život vôkol nás. 

Preto Vám posielame materiá
' ktoré Vás veríme zaujmú a 

budú zdrojom nových infor
mácií. Môžete z nich čerepaf 
pri publikovaní a v prípade 
záujmu Vám budeme posielať 
materiály pravidelne. Hlavne 
časopis DIEGO náš vnútorný 
spravodaj, ktorý posielame 
všetkým našim členom. 

Vami, VO 

prípadné u 
na našu org 

s 

periodiku, prajeme Vám krás
ne dni plné Lásky, Šťastia a 

Radosti s úsmevom 
Ladislav Ďurkovič, v.r. 

predseda 

Kontakt sprostredkovávame, z 
materiálov, ktoré sme dostali 
vyberieme a uvereJnJme aj 
keď nám, typickým "mäsož

vcom" je ťažko prijateľné 

mäso. S ostatným súh
lasíme a postupne zverejníme. 

redakcia 
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torá Brátislávy á námetovélio 
cvičenia na budovu SNR v sú
činnosti s profesionálnymi 
zbormi z Bratislavy a Viedne. 

Začiatkom júna obsadil Dobro
voľný požiarny zbor (DPZ) z 
Devínskej 1. miesto v súťaži IV. 
obvodu o Dzurilovu sekerku. 

Súťaž mladých požiarnikov -
mestské kolo - prinieslo druž
stvu z ONV 4. miesto. V mes
tskom kole DPZ muži obsadi
li 3. miesto. 

Mladí požiarnici reprezentovali 
ONV 1. júna v Žiline. V oblas
tnom kole hry Plameň obsadi-

li 7. miesto. Vekovo patrili k 
najmladším a skúsenosti iba 
zbierajú. Súťaž mohli absolvo
vať aj vďaka sponzorom: p. Ju
rek, Staša, Vitáloš, Matušek, 
ktorým ďakujú. 

A čo chystajú? 

- Už tretí ročník požiarnej súťa-

že o Putovný pohár starostu 
ONV bude 28. augusta na prie
stranstve Na hriadkach. Pozva
ných je aj 12 družstiev z Bra
tislavy a 3 z Viedne. Príďte sa 
pozrieť. 

pk 

Niekoľko rád pre kúpanie 

Zistite, ako deti vedia plóvať. 

Rozderte deti na plavcov a neplovcov. 

Pred kúpa nim preverte o vyčistite dno. 

Skontrolujte zdravotný stav deti. 

Zabezpečte program pre deti, ktoré so nekúpojú. 

Nevstupujte naraz do vody, nomočte so postupne. 

L_--------------------------------~~APa~~ 

pri zópoloch ucho a stredného ucha, dievčatá ....... 
počas menštruácie. L---Ne-kc-'p-em_•_s_a,-ke-ď-sa_n_e_cll-im-e-zd_ra_v_•',m_ó_m_e_ko-še-r, ____ ~-~· ť). 

Plavky sú len na kúpanie a plavecký výcvik, 
nepoužfvama ich na iný účel. Po každom kúpo ni 
ich treba prep/óchof a vysušiť. 

No verejnom kúpalisku označte deti farebnými 
čiapočkami. 



............................. --------------------~f-----------------------------------------------
~ 

VancCaCstvo? Nevšímavosť? Len nevedomosť? 
Ani jedna Štátna prírodná rezer
vácia na území Bratislavy nero
bí Štátnej ochrane prírody také 
problémy a starosti ako SPR 
Devínska Kobyla a jej severná 

Vandalstvo? Nevšímavosť? Ale
bo "len" nevedomosť návštevní-

Nad južným okrajom Devínskej 
Novej Vsi vyčnieva už z diaľky 
nápadný kopec, ktorého meno 
plne vystihuje jeho charakter -
Sandberg, čo v preklade zna
mená pieskový kopec. 

Táto najvýznamnejšia paleonto
logická lokalita na Slovensku 
bola už v roku 1964 vyhlásená 
za chránenú v kategórií "Chrá
nené nálezisko", od roku 1986 
je súčasťou Štátnej prírodnej 
rezervácie "Devínska Kobyla". 

Do povedomia geológov a pa
leontológov vošla táto lokalita 
už v minulom storočí, keď sa 
začalo s ťažbou piesku. Dnes 
ju poznajú nielen geológovia, 
ale aj milovníci prírody a široká 
verejnosť. Je jedinečným dôka
zom toho, že sa tu v dávnej 
minulosti, asi pred 14 - 16 mi
liónmi rokov rozprestieralo mo
re. Vysoké, už z diaľky viditeľ
né pieskové steny, v ktorých 
ešte aj dnes môžeme vidieť 

kov? Pri vstupe do rezervácie sú 
predsa tabule s textom, upozor
ňujúce, o ak~ lokalitu sa jedná. 
Na hranici SPR, ale aj popri 

náučnom a značkovanom chod
níku sú tabule so štátnymi znak
mi. Na kritických miestach boli 
donedávna zábrany z drevených 

úlomky rôznych lastúrnikov, 
ulitníkov, prípadne inej morskej 
fauny, iste nenechajú nikoho na 
pochybách. Skalnatý breh neo
génneho mora tvorili vápence 
druhohorného veku, ktorých 

povrch je na mnohých miestach 
rozvŕtaný lastúrnikmi rodu Lit
hodomus alebo hubkami Vioa, 
ktoré žili v plytkom teplom mo
ri, na iných miestach sú zase 
na skalnatom podklade prichy
tené ustrice, ktorých hrubé 
schránky vytvárajú miestami sú
vislé ustricové lavice, alebo trsy 
vápnitých rias - litotamnií. Star
šie nálezy - najmä z obdobia 
ťažby piesku, svedčia o tom, že 
toto more obývali aj väčšie ži
vočíchy, napr. veľryby, tulene, 
korytnačky, našli sa tu žraločie 
zuby aj zuby kostnatých rýb. 
Vzácne sa našli aj zvyšky su
chozemskej fauny, ktoré boli 
riekami splavené do mora. Me
dzi najvzácnejšie a najpozoru
hodnejšie patria nálezy opice 

kolov. Výsledok? Tabule zniče
né - špeciálne so štátnymi 
znakmi, drevená zábrana, ktorej 
dobudovanie stálo desiatky ti
síc korún, je rozobraná, celá re
zervácia je rozbrázdená množ
stvom chodníkov. A z význa
mnej paleontologickej lokality, 
na ktorú sa chodia pozerať aj 
geológia zo zahraničia, si malí 
šarvanci urobili "šmykľavku". 

Lenže nie je to len devastácia 
prírody. Steny starého lomu nie 
sú celkom stabilné a najmä po 
prudkých lejakoch sa uvoľňujú 
často veľké bloky pieskovco
vých lavíc a padajú dolu. A ma
mička s dvoma malými deťmi (3 
- 4 roky) sa spokojne prechá
dza po okraji takejto steny. 
Druhá mamička zase spokojne 
postaví kočík na okraj kamen
nej sute a druhé dieťa pobieha 
medzi popadanými balvanmi. 
Kto ponesie zodpovednosť za 
to, ak sa tu prihodí nejaké neš
ťastie? Zábrany a tabule predsa 
nie sú len na ochranu rezervá-

Pliopithecus antiquus (GER
VAIS) a antropoidnej opice Si
vapithecus darvini (ABEL), ale 
tiež kosti tapíra Tapirus telleri 
(HOFMANN), chobotnatca Dei
notherium levius (JOURDAN) a 
mnohých kopytníkov. Väčšina 
týchto nálezov je uložená vo 
Viedenskom prírodovednom 
múzeu, novšie nálezy sú sú
časťou zbierok Slovenského 
národného múzea v Bratislave. 

Táto svetoznáma lokalita ska
menelín, kde bolo zistených vy
še 300 druhov fosílnych orga
nizmov, je zároveň typová lo
kalita pre podstupeň "devín". 

Ale nie je to len neživá príroda, 
ktorá upútava návštevníkov. V 
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ne na
chádza útočisko množstvo bre
húľ a včelárikov, ktoré si tu vy
hlbujú hniezda, v skalnatých 
stenách zase hniezdia dravce a 
sovy. Na slnkom vyhriatych 
skalách môžeme vidieť jašteri
cu zelenú, jaštericu múrovú, ak 
máme šťastie, aj užovku hlad
kú, v blízkom lese užovku stro
movú - nášho najväčšieho ha
da alebo užovku obyčajnú. 

cie, ale aj na ochranu návštev
níkov. 

..Katarína Puškárová 
SAZP - pob. Bratislava 

Okolité stráne sú porastené 
mnohými vzácnymi a chránený
mi druhmi rastlín, z ktorých na
jznámejšie sú hlaváčik jarný, 
poniklec lúčny, poniklec veľký, 
kosatec nízky, rôzne druhy 
vstavačov a pod. 

Štátna prírodná rezervácia "De
vínska Kobyla", ktorej súčasťou 
je Sandberg, je ukážkou prepo
jenia živej a neživej prírody. Je 
to jedna z najznámejších, a čo 
sa týka druhovej rozmanitosti, 
jedna z najbohatších botanik
kých aj zoologických lokalít. 
Záleží len od nás, návštevní
kov, či sa jej bohatstvo podarí 
uchrániť aj do budúcnosti a či 
impozantné pieskové steny, 

ktoré pomaly 
ale aj vplyvom nedisciplinova
ných návštevníkov, budeme 
môcť obdivovať aj o niekoľko 
rokov. 

Katarína Puškárová 

SAŽP - pob. Bratislava 

Musím sa priznať, že som bol 

príjemne pre_kvapený, keď som 
otvoril 11. č1slo Devexu. Boha
té ohlasy na predchádzajúci 
článok "Samostatné mesto" 
ukázali, že nie všetkým obča
nom je starosť o veci verejné 
cudzia. Rozhodnutie o prípad
nom odčlenení Devínskej Novej 
Vsi od Bratislavy je rozhodnu
tím takým závažným, že je 
predtým potrebná široká disku
sia. V rámci tejto diskusie sa 
pokúsim poukázať na bezpros
tredné príčiny, ktoré viedli 
predstaviteľov samosprávy v 
oNV k tomu, aby sa začali zao
berať touto myšlienkou. 

Poslednou kvapkou v pohári sa 
stal pripravovaný nový zákon o 
Bratislave presadzovaný primá
torom Bratislavy. Treba pove
dať otvorene, že v prípade pri
jatia tohto zákona nebudú mat 
obyvatelia ONV, ani nimi zvole
ní zástupcovia, absolútne žia
den vplyv na dianie v ONV. Zá
kon predpokladá vytvorenie 
centrálnej mestskej časti z do
terajších mestských častí Staré 
mesto, Petržalka, Ružinov, No
vé mesto a Karlova Ves. Pos
lanci z tejto centrálnej mes-

Z ARCH(VU 
tskej časti by mali v poslanek
kom zbore absolútnu väčšinu a 
mohli by presadiť akékoľvek 

rozhodnutie na úkor okrajových 
mestských častí. 

Okrem pripravovaného zákona 

je však aj ďalší dôvod, prečo sa 
začalo uvažovať o možností od
členenia sa od Bratislavy. Kom
petencie medzi orgánmi samos
právy mesta a mestských častí 
určuje štatút mesta Bratislavy. 
V poslednom období sa opako
vane stalo, že orgány samos
právy mesta poškodili záujmy 
obyvateľov ONV a porušili pri
tom svoj vlastný Štatút. Najviac 
to občania pocítili pri obmedze
ní MHD. Toto obmedzenie sa 
pripravovalo už od februá
ra 1994. Keďže predložený náv
rh obmedzenia dopravy diskri
minoval obyvateľov ONV, mies
tne zastupiteľstvo ONV s ním 
nesúhlasilo. Pri takomto nesúh
lasnom stanovisku našej mes
tskej častí je uznesenie mes-

~(O)ľJjťJ~9ľ~lr ~ ~~lli~ll~lr 
Verejná správa 

Mesto Cleveland je veľkosťou i 
štruktúrou osídlenia porovna
teľné s Bratislavou. Samotné, 
husto osídlené mesto - cen
trum má 21 častí na čele so 
starostom, pričom každá mes
tská časf má v mestskej rade 
po jednom zástupcovi. 25 
predmestí Clevelandu vytvára 
aglomeráciu "Veľký Cleveland". 
Tieto časti sú samostatnými 
obcami spolupracujúcimi s 
mestom Cleveland na báze 
zmluvných dohôd. V čele kaž
dej obce je starosta a miestne 
zastupiteľstvo, ktoré majú roz
siahlejšie kompetencie ako u 
ná~. ~tarosta môže napríklad 
~vazmf previnilca priamo svo
Jim rozhodnutím do 7 dní. Na
jväčším príjmom obce sú dane 
z. príjmov obyvateľstva, pričom 
t1eto sa delia do miesta bydlis
ka občana a do miesta zames
tnania. 

Pri našom pobyte sme mali tú 
~est ~yf priamo privítaní a 
~častn1 rokovania: senátu štátu 
~IO v Columbuse, mestskej 

~a Y v Clevelande i župného 
ur~du okresu Cuyahoga v Cle
~:~~de. Navštívili sme i zasa
W Y. kongresu a senátu vo 

6:shmgtonskom Capitole. 
stou nášho pobytu v Colum-

buse nás sprevádzal senátor Si
natra z Clevelandu. Osobitne 
srdečné bolo prijatie na radnici 
v lndependence starostom. 

Rozsiahla diskusia s týmto 
"profesionálom" vo funkcii bola 
veľmi užitočná najmä preto, že 
sme mohli verne porovnávať je
ho postavenie a právomocí s 
našími. Napriek pomerne mla
dému veku pôsobil dojmom 
skúseného komunálneho politi
ka. 

Občania lndependence ho mali 
v neobyčajnej úcte. Zdôveril sa 
nám, že je to asi preto, že na 
funkciu starostu sa seriózne 
pripravoval od svojich 12-tích 
rokov, kedy si predsavzal, že 
bude starostom. Len sme si 
povzdychli. 

Priestory kongresov, senátov a 
radníc sú v Amerike riešené veľ
koryso s nádychom noblesnos
ti. Jediné, čo im chýba a čo zá
vidia Európe, je patina histórie. 

štruktúra samosprávy mesta 
Cleveland je veľmi jednoduchá, 
starosta a 21-členná mestská 
rada, ktorí rozhodujú prostred
níctvom rozpočtu a všeobecne 
záväzných nariadení, ktoré sú 

tského zastupiteľstva platné 
iba keď zaň hlasuje viac ako 
3/5 poslancov. To sa nepodari
lo dosiahnuť, preto vo februári 
doprava obmedzená nebola. 
Nasledovali rokovania medzi 
samosprávou ONV, Magistrá
tom Bratislavy a Dopravným 
podnikom. Napriek ústretovým 
návrhom zo strany ONV k do
hode nedošlo. Jediným ústup
kom zo strany Dopravného 
podniku bolo upustenie od zá
meru, aby sa autobus č. 101 
stal iba ",špičkovým" spojom. 
Obmedzenie dopravy sa znovu 
dostalo na rokovanie mestské
ho zastupiteľstva. Napriek to
mu, že opätovne nebola do
siahnutá 3/5 väčšina, boli v ap
ríli obmedzenia realizované. 
Tým došlo jednoznačne k poru
šeniu štatútu zo strany mes
tského zastupiteľstva. Medzi
tým sme sa dozvedeli od Dop
ravného podniku, že v septem
bri nás čaká ďalšie obmedzenie 
dopravy. 

Ďalšie porušenie štatútu a ig
norovanie záujmov obyvateľov 

mestských častí nedalo na se
ba dlho čakaf. Svoju neutešenú 
finančnú situáciu, keď sa neus
tále zvyšuje dlh mesta Bratisla
vy, sa mestské zastupiteľstvo 

rozhodlo riešiť na úkor mes-

schvaľované všeobecným kon
zensom, čiže musia dospieť k 
zhode, čo niekedy trvá aj nie
koľko rokov, počas ktorých sa 
o problematike diskutuje. Ma
gistrát má 12 výkonných odde
lení. Mestská rada sa schádza 
každý pondelok. Jej zasadnutie 
vedie prezident, ktorého si vo
lia spomedzi seba na 4 roky. 
Zasadnutia mestskej rady sa 
musia zúčastňovať starosta 
mesta, prednosta Magistrátu a 
vedúci oddelení. Prichádzajú 
naň i skupiny občanov s petič
nými žiadosťami a jednotliví 
občania. Pri našej návšteve bo
lo v zasadacej miestnosti prib
ližne 250 ľudí. Veľkolepá zasa
dačka bola komplexne zreno
vovaná v r. 1976 s nákladom 
okolo 500 000 dolárov. Staros
tom Clevelandu je momentálne 
černoch menom White, čo v 
preklade znamená biely. 

Mesto má najpodstatnejší prí
jem z daní z príjmov, daní z 
majetkov a daní z podnikov, 
pričom dostáva ešte aj účelové 
štátne dotácie na údržbu ciest, 
kanalizáciu a výstavbu bytov. 
Dane dostáva mesto prostred
níctvom daňového okresného 
úradu. Zvýšenie miestnych daní 
je možné len "referendom ob
čanov". Dane sa vyberajú 2x 
ročne, pričom najviac daní pri
chádza z obchodu a priemyslu. 
Na predmestiach sú vyššie da-
ne z nehnuteľností, ktorých po
diel je kategorizovaný. Menšie 
dane sa platia za rodinné domy 
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tských častí. Jednostranným 
rozhodnutím - znovu v rozpore 
so štatútom - odňalo mes
tským častiam značnú časf ich 
príjmov. ONV týmto rozhodnu
tím príde takmer o štvrtinu svo
jich príjmov. Dôsledky zatiaľ 
občania nepocítili, ale ak sa si
tuácia nezmení, tak bude nutné 
o túto štvrtinu obmedziť aj vý
davky, a to sa už občanov ci
teľne dotkne. 

Toto sú príklady existujúcich 
rozporov medzi orgánmi sa
mosprávy mesta Bratislavy a 
mestskej časti ONV. Je logické, 
že mestské zastupiteľstvo pre
sadzuje záujmy mesta ako cel
ku a miestne zastupiteľstvo 

ONV presadzuje záujmy obča
nov ONV. Ak sa však medzi tý
mito orgánmi nedosiahne rov
nováha, ak sa stratí možnosť 
zástupcov mestskej časti ov
plyvňovať rozhodnutia mes
tského zastupiteľstva, týkajúce 
sa ONV, ak bude ONV na peri
férii záujmov centra Bratislavy, 
tak sa tou perifériou aj skutoč
ne stane. 

Ing. Ján Žatko 

poslanec Miestneho 
zastupiteľstva 

ONV 

v hodnote pod 140 000 dolá
rov, najvyššie za vily v hodnote 
nad 1 milión dolárov. Župný 
úrad registruje všetky prevody 
nehnuteľností, od ktorých sa 
odvíjajú dane, pričom každé 3 
roky sa ceny týchto majetkov 
prehodnocujú. Ich priemerný 
rast za toto obdobie je 4 až 6 
%. Zvláštne daňové úľavy majú 
napr. občania nad 65 rokov s 
ročným príjmom nižším ako 16 
500 dolárov, handicapovaní ob
čania a poľnohospodári, ak 
majú aktívny business. Okres 
je podelený na 1 05 výberčích 
územných jednotiek. Zaujíma
vosťou je, že župný úrad s da
ňovými prostriedkami vykonáva 
finančné operácie, čo je zdro
jom ďalších príjmov. 

Ak vlastník domu nemôže platiť 
daň, uvalí sa na dom hypotéka, 
za ktorú ručí federálna vláda, 
ktorá garantuje dožitie v rodin
nom dome. Urad vyberá ďalšie 
dane najmä z predaja cigariet, 
alkoholu a poplatky za psov. 
Daň z pridanej hodnoty vyberá 
štát. V štáte OHIO je len jedna 
cestná komunikácia, za použí
vanie ktorej sa platí cestná 
daň. 

Približne prerozdelenie daní vy
beraných župným úradom je 60 
% na školstvo, 20 % na verej
noprospešné služby a inštitúcie 
a 20 % rozvoj obcí. 

M Jurčák 



Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 l l 991 Miestneho zastupiteľstva 

Podľa zákona SNR § 1 O ods. 
3 zákona č. 1/1955 o štátnej 
ochrane prírody, Mestské 
stredisko ochrany prírody 
Bratislava zabezpečuje kom
plexný prieskum celého úze
mia pri rieke Morave. Lokalita 
je navrhovaná ako chránené 
územie a je potrebné zabez
pečiť, aby prírodné bohatstvo 
predmetnej lokality mestskej 
časti nebolo ničené. 

§ 1 
úvodné ustanovenie 

Nariadenie určuje všetkým 
obyvateľom a návštevníkom 
celého územia ľavobrežnej 
inundácie (priľahlé územie) 
Moravy od Devína do Devín
skeho Jazera (v minulosti za 
ženijnými zátarasmi) povin
nosť chrániť prírodné prostre
die ako celok. Ide o celé úze-

mie pozd rieky Moravy v ka
tastri Devínska Nová Ves, oh
raničené riekou, cestou 
11/505 z Devína, hranicami 
súkromných záhrad, rodin
ných domov na lstrijskej uli
ci, ulici Na Kaštieli, rybníkom 
a cestou popri JRD Devín 
(Devínska Nová Ves) smerom 
do Zohoru (pozri príloha oz
načenie 59). 

§2 
Podmienky ochrany 

územia 

V predmetnom území sa za
kazuje: 

(1) Prieskum a ťažba neras
tných surovín. 

(2) Zmena doterajších kultúr. 
(3) Hospodárske využívanie 

územia (mimo poľnohos
podárskej a lesnej pôdy). 

(4) Stavebné práce a zemné 

mestskej časti Devínska Nová Ves o ochrane prírody v priľahlom území rieky Moravy 

práce. 
(5) Táborenie, stanovanie, 

parkovanie, kladenie ohňa 
mimo vyhradené ohniská, 
zriaďovanie športových 

plôch. 
(6) Chodenie mimo spevne

ných ciest a rybárskych 
chodníkov. 

(7) Znečisťovanie chráneného 
územia. 

(8) Porušovanie estetického 
vzhľadu územia reklamný
mi, informačnými a podob
nými tabuľami. 

(9) Poľovanie (bez povolenia), 
zabíjanie, chytanie, zber a 
plašenie živočíchov. 

(1 O) Lov rýb bez rybárskeho 
lístka. 

(11 )Ničenie, poškodzovanie, 
trhanie chránených rastlín 
a ich častí. 

(12)Voľný pohyb domácich 
zvierat (voľný pohyb psov 
len s náhubkom). 

(13)Vjazd motorovými vozidla
mi. 

§3 
Výnimky 

Výnimky z tohto nariadenia 

môže povoliť starosta po 
predchádzajúcom prerokova
ní s orgánom ochrany príro
dy. 

§4 
Trestné sankcie 

Porušenie ustanovení tohto 
nariadenia sa posudzuje pre 
fyzickú osobu ako priestupok 
proti verejnému poriadku 
(podľa zákona č. 524/90 Zb.), 
ktorým možno uložiť pokutu 
vo výške do 5.000,- Sk, po
kiaľ toto konanie nie je tres
tným činom. Právnická osoba 
sa postihuje podľa zákona 
SNR č. 377/90 Zb. o hlavnom 
meste SR Bratislavy pokutou 
do výšky 200.000,- Sk. Poku
ta bude riešená v blokovom 
konaní. 

§5 
Účinnosť 

Nariadenie nadobúda plat
nosť dňom schválenia a účin
nosť 15 dní po zverejnení. 
Platnosť nariadenia končí 

územia. 

Ing. Vladimír Mráz v.r. 
prednosta 

lng.Marián Jurčák v.r. 
starosta 

Zásady s 

Dodatok č. 1 

Zásady poskytovania prenájmu nebytových priestorov a pozemkov 
na území mestskej časti Devínska Nová Ves pre rok 1994 

čl. i 
Nebytové priestory 

i Nájomné z nebytových priestorov v správe alebo majetku Mg 
o"evínska Nová Ves (bez pripočítania cien služieb) na území MC 
Dev. Nová Ves sa stanovuje s prihliadnutím na druh aktivity a 
výhodnosť plochy. 
2. Nájomné sa stanovuje v rozsahu vymedzenom tabuľkou: 

Druh aktivity Lokalita Sadzba Sk/m2/rok 
a) Poskytovanie zdravotníckych 
služieb, zdravot. zariadenia 
predškolské a školské zar., 
verejnoprospešné služby ob., 
osvetová činnosť, tel. vých., v 
samosprávne orgány, ......... celé územie MC max. 250,-

b) Obchod a služby 
kancelárske priestory 
..... Lín. cventrum min. i .000,
..... VÚZ S.Králika min. 600,
..... Kostolné, 
Podhorské, Stred min. 600,
..... ostat.úz.MČ min. 500,-

c) Výrobné,dielenské 
a skladové priestory ..... Kostolné, 
Podhorské, Stred min. 600,
ostatné územie MC min. 400,-

3. Sadzba za prenájom nebytových priestorov na ďalšie obdobie 
sa stanoví do konca roka 1994. 

4. Prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností v správevMČ sa 
riadi článkom 3, 4 a 5 "Zásad hospodárenia s majetkom MC ... " zo 
dňa 16.1.1992. 

ll. 
Pozemky v 

1. Nájomné z pozemkov v správe alebo vo vlastníctve MC Dev. 
Nová Ves sa dojednáva s prihliadnutím na atraktivitu a výhodnosť 
polohy, prípadne na dočasný alebo trvalý postih územia prírodným 

a s majetkom jej zvereným do správy 

živlom alebo skutočnosťou obmedzujúcou kvalitu prostredia. 
2. Nájomné sa stanovuje v rozsahu určenom tabuľkou: 

Druh využitia Lokalita Sadzba Sk/m2/rok 
Záhrady,sady,vinice zátopové 
poľnohosp.pôdny fond oblasti*) 2,
plochy devas-
tované skládkami 
odpadov,ťažby a p. 
**) 2-
ostatné územie MČ 5,-

Zastavaná plocha: v 
- rodinné domy a prilie- celé úz. MC 50,
hajúce drobné stavby 

- záhradné a rekreačné 
stavby (hosp.domy) celé úz. MČ 25,-

- stavby dočasné 
(prechodné Eisnerova 2000,
Kostolné-
Podhorské 1500,-
ostatné: 
-intravilán 1200,-
-extravilán 100,-

- stavby trvalé 
(stav.povolenie) Eisnerova 300,
- garáže Kostolné-
Podhorské 200,-
ostatné: 
-intravilán 100,-
-extravilán 50,-

3. Sadzba za prenájom pozemkov na ďalšie obdobie sa stanoví do 
konca roka 1994. 

4. Prenájom pozemkov v správe MČ Devínska Nová yes sa riadi 
článkom 3, 4 a 5 "Zásad hospodárenia s majetkom MC ... " zo dňa 
16.1.1992. 

5. Tento doplnok nadobúda platnosť dňa 28. 4. 1994 a účinnosť od 
28. 4. 1994. 

*) parcela č. i 628, 1629 k. ú. Dev. Nová Ves 

Ing. Marián Jurčá];< 
starosta MC 

**) pre pozemky kultivované nájomcom počas prvých 5 rokov 
- -

Vybrali sme z archívu tohtoročných festivalov 
Slovenskej národnej piesne a Festivalu chorvátskej kultúry 
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Vysoká kvalita, 
dlhodobá záruka 

Vaše auto pôtrebuje nový lak? 
-Nemecké náterové hmotySTANDOX/cikryl 

Talianska striekacia kabína NOVA VERTA 
(dosušovanie pri6Q"C) 
~Slovenská firrna PRESSKAM (Devínska Nová Ves) 

najnár.očnejšie požiadavky na 
Vášho vozidla. 

Odtieň? Miešacie zariadenie vo firme PRESSKAM Vám 
namieša práve ten, ktorý potrebujete. {30 tisíc odtieňov). 

Navštívte autoservis PRESSKAM 
Vápenka 4 - Devínska Nová Ves 
tel.: 769-600 fax.: 769-605 

akoby mala viac ener-
Jt~: /1/? _/__ gie, lebo r_ah~ie preni~á 
'"/' ť./Vaa cez bunecne membra-

ny. S takto upravenou 
# t..-i vodou sa získali dobré 

CteCt výsledky, napr. pri jej 

Mnohí bádatelia z via
cerých krajín sveta tvr
dia, že rýchle ochlade
ná prevarená voda je 
liečivým nápojom. 
Opierajú sa o skutoč-
nosť, že v rýchlo 
ochladenej prevarenej 
vode je rozpustených 
omnoho menej plynov 
než vo vode neprevare
nej. Mnohokrát opako
vané pokusy ukázali, 
že ak sa z vody od
stránia plyny, zväčší sa 
jej povrchové napätie, 
zmení sa elektrická vo
divosť a zväčšia sa vä
zobné sily medzi mole
kulami. Takáto voda 

použití ako preventív
neho a liečivého pros
triedku proti angíne a 
kataru horných dýcha
cích ciest. Používa sa 
vo forme každodenných 
inhalácií nosohltana. 
Odplynená voda má aj 
protizápalové účinky, 
čo sa dá priaznivo vyu
žiť pri liečení niekto
rých kožných ochorení. 

Ako si možno takúto 
"povzbudzujúcu" vodu 
pripraviť? Jednodu
cho - stačí, ak obyčaj
nú vodu zohrajete do 
varu a potom ju rýchlo 
ochladíte. A už ju aj 
môžeme používať. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol- Kúpa 
02- Pradaj 
03- Voľné miesta (ponúka, hľadá) 
04- Služby (ponúka hľadá) 
05- Byty 
06- Nehnuteľnosti 
07- Rozličné 

(~~O_l ---"-.. • K_.ú-"'-pa_·• ~-e.../J 
• Kúpim akcie Chirana Stará 
Turá. Tel.: 775 275 

• Kúpim veľký tmavý perinák 
alebo dva malé 

tel.: 777 826 

• Predám písací stroj ZETA -
plne funkčný - 600,-, fotoaparát 
ZENIT nový, vhodný pre 
začínajúcich fotografov 
1 100,- Tel.: 775 275 

• Predám dojnú kozu. 
Tel.: 775 861 

• Predám 1 OO M Rab ic - šírka 
95 cm a počítač Didaktik 
Kompakt diskety. Cena 
dohodou. Tel.: 770 115 -
18.00 - 20.00 hod. 

• Predám kozie mlieko v ONV. 
Tel.: 779 761 

• Predám hlboký kočík 
{trojkombinácia - tmavomodrý -
menčester), zachovaný. 
Darujem k nemu hlboký kočík 
na balkón. 

Tel.: 777 808 

• Predám detský bicykel, málo 
používaný. 

Tel.: 777 808 

• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005 

" Preklady z a do ANGLIČTINY. 
Počítačové spracovanie. 
databázové služby. Dr. Milan 
Hudeček. 

tel./fax./modem:777 389 

~ Potlač na reklamné 
predmety - zpafovače. perá, 
popolníky, PE- tašky a iné 
zabezpečí DEVEX. 

Tel./fax:775 275 

• Vymením 3 izb. 
nadštandardne vybavený 
družst. byt. Za väčší, alebo 
dom. V ONV. 

Tel.: 775 420 

vydaúate~sl(:e,slúžlJy.
. . l(:ni1iy, ča§opi.$W•·' 

11QIJilTfJ, ljall~tiťry,.. .· 
,·· prósj:u?ktyi ibrQžt1fu# · 

· ~c#etl6gy 

.. Ú~čiaienské sr~Jyi_·, 

.··'·.·hlaviifkové papiere, 
.firenJné papiere, 

o;.iitk;y, pros_p~kty; 
· letqky 

pótl(Lt reklamnOCh ·. 
predTn.etov - perá., 

zq.pa(óváče, tasky ... 

PE; výt,obkY ::tasky, 
recid.:.s potlačOui.ljez 

potlače 

EA$IN(;·zahrq.nič1lých 
autorri.Obilov -

kor:?ficierttf,l8·~ l,Of> 
. :porJľ:cr.:.ťtk()nt4c:Jeťc··•·•······ 

Z(tbezpečenif?' 
v~t1Coplos1leJr.é1Clämy 
rta'úzernLS.lQven~kej .· 

· republiky 

v 

Z alúzie 
fi GAVO ,... ponúka 

švédske hliníkové 
žalúzie. Rýchla 
dodávka. nízke ceny. 

Tel.:366 081 

~~v~ft,ft® ~ťal 
~ftťal~@~ťal~? 

Ä chcete pritom uieirif pri 
kúpe nejakú korunu a čas? 

Navštívte ~' 
INiovoveská 14, z dvora -

nad poštou. Môžete si 
vybraf zo širokej ponuky 

kempingových potrieb 
firmy Technolen. 

Stany, ®í'lifllnli2ľ7, spacie 
vaky ••• 

:· ... '.- .... ····.:.· .. :. :.· .. ···· 

Pe>~et .. ubehň.1ltyC:hikHe>fuetrov: 9$ 7':3tl. . 
· · bez Go· · · 

- stanovená cena. na základ~ :~na.le~k.eJ].p 
pos.11dku: 21. 725,~ ,Sk.<v:rátane.:]):PB 
' .. - .. - .· ... ; __ .·_ .. . . :, .· :·:: .. \ .. ··,_·· .. ··.·· . .: ·::.·, .. ·,· .. ·.: .. ···: 

···8už~~e.>iiJ,fe>l"n:lŔ.qie: p;e>$~jJJ1e: p.: f6t\~ 

Plijimame s nástupom 
pracovníkov do robotníckej profesie: 

ihneď. 

- dvoch žeriavnikov - mužov na mostové žeriavy, s 
Platným osvedčením skupiny A 2 

""jedného pracovníka -muža na vysokozdvižný vozík 

Požadované vzdelanie: základné, prax minimálne .3 
roky, plat zmluvný. 

Ďalej prijmeme: 

- jednu administratívnu silu s aktívnou znalosťou 
nemčiny. 

Vzdelanie: vš. alebo usa. prax. min. 3 roky. zmluvný 
plat. 

Zálljemci, hláste sa· na adrese: Presskam; s.r.o: 
Vápenka 4, 841 07 Devínska Nová ves. alebo 
telefonicky: 07/769 590, 769 340, fax: 769 705 u 
vedúcej ekonomického oddelenia. 

Najskôr 

73, J ( 

-- !j 11/01 

potom ... 

~nzer~ia: cenník: 1 znak 0,65 Sk. 1/8 strany 450 Sk. 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk. 1 strana 3900 Sk. 
cenam treba pripočítaf 25 "'o DPH. Príplatky: 1 str. + 100 %. 2 - 5 str. + 50%. 

~ravy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %. celoročné uverejnenie - 30 %. 
onuka detských vecí - bezplatne. 

Inzertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 
- 10.00

; 14.30 
- 18."0

, So: 8.00 
- 11.

00 
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eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOT A 

- To je zaujímavé - na to matka 
- babke bol suchý, dedovi tiež, 
mne aj otcovi ••. , a pre teba je 
naraz mokrý. 

Ako proti zapareniu 
- To je divné, - hovorí dedko, -
predsa nemôže byf 
dvadsafosem hodín! 
- No pravdaže, keď sa dívaš na 
tep lomer! 

- Otec, aj voly sa ženia? 
- Iba voly, syn môj, iba 
voly! 

- Kto je absolútne sprostý? 
- Ten, kto sa jediný zúčastní 
súfaže a obsadí až tretie 
miesto. 

Vojak píše babičke na 
Oravu: "Stará mama, mám 
sa dobre. .Je nás na izbe 
12 Slovákov a 6 Čechov. 
Babička odpovedala: "Si 
šikovný .Jurko, zopár dní 
na vojne a už tolko 
zajatcov." 

- Tak, už ste rozvedený, pán 
Komár? 
~ Rozvedený nie, ale vdovec. 
Moju manželku prešlo v Prahe 
auto. 
- Nuž veru, Praha je Praha! 

"Kde máte Tonka?" 
zaujíma sa návšteva. 
"Ale ved lh v izbe, hrá sa s 
britvou.• 
Host' pootvorí dvere, 
nakukne a hovorí: "Krásny 
chlapček ••• , a aký je 
červený!" 

- Včera som si dal v krčme tri 
chody. 
·- Nehovor, a aké? 
- Príchod, pivo a odchod. 

- Ako sa ty voláš synak? 
- .Ja som František Asisi. 
- Ale ved' ten už dávno 
umrel. 

Ale mňa tak volajú. 
Nedávno, ked' som smrdel, 
otecko mi povedal: 
"František, asi si sa po ••• 

Z chýb v minulosti opakujeme 
tie, ktoré sa nám ... 
(dokončenie v tajničke) . 

Kto to pozná ; vie, ako doká
že znepríjemnil letné rado
vánky. Vyskytuje sa častej

šie u ľudí, ktorí sa hojnejšie 
potia, u obéznych, ale aj pri 
nosení nepriedušných synte
tických materiálov. Zapare
niny sa objavujú na mies
tach, kde sa o seba trú kož
né plochy pri obmedzenom 
odparovaní potu. Prvé príz
naky sa hlásia pálením a 
sčervenaním kože. Potom sa 
objavujú kožné trhlinky, 
mokvajúce puchieriky . Na
j lepšou prevenciou je časté 
umývanie postihnutých 
miest vlažnou vodou, jemne, 
ale dôkladne ich vysušíme 
mäkkým uterákom a zasype
me vhodným zásypom. Zo 

Vodoroyne: Al Predložka -
hluchý po nemecky - oáza v 
Somálsku. - 8/ Letom vošiel -
stfpnuto. - Cl Dvor zariadený 

Môžem si premenil' 
meno, aj ked' je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
slovenské? 
- Môžete, ak máte vážnu 
príčinu. Ako sa voláte? 
-.Jano Ťahá. 
- To nie je také zlé meno. 

Čerta nie. Ked' ma 
volajú k telefónu a pýtajú 
sa~ _Kto tam, a ja poviem: 
Tu Tahá, vždy mi povedia: 
tak zatvorte dvere. 

- Ako sa povie mesiac po 
maďarsky? 
- Slnko, čo má v noci službu. 

"A požiadal t'a o ruku?" 
pýta sa jedna priatelka 
druhej. 

O ruku ešte nie", 
povzdychne si kamarátka, 
"ale inak .o všetko 
ostatné." 

- Ten uterák je mokrý, - kričí 
Janko z kúpeľne. 

Objednávací lístok 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

~-r--r-~~~~--~~~~~~--J-~ 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: - - --- ---------------- - PSČ 

D~um= ---------~-----------------------

Na konci roka vylosujeme troch predpatiterov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrfročné red latné 16 Kčs podpis (pečiatka) predplatitera 

šatníka vylúčime ponožky zo 
syntetických materiálov, sil
nejšie ženy dajú prednost 
podprsenkám z čistej bav
lny . Keď sa už vytvorili mok
vajúce zapareniny, ošetruje
me ich obkladmi z 3 perc. 
roztoku bórovej vody, alebo 
slabého roztoku manganis
tanu draselného (hyperman
gán). Suché zapareniny stačí 
potrief jemným detským ole
jom. V lekárr'\ach však bude 
už i dosf vhodných a účin

ných prostriedkov na úpor
nejšie prípady, stačí sa po
rad if a vybraf si taký, s kto
rým aj letné horúčavy preži
jete bez tejto nepríjemnosti. 

ako obytný priestor - pojem 
duše u starých Egypfanov -
dosť z latinčiny. - Dl Malý ret -
oroč (mn . čís . ) - chovanie. - E/ 
Príslušník starogréckeho 
kmer'\a - čachre, intrigy (z 
hebrej.) - odparovacia spojka. 
- F/ Podstata veci - bohatstvo. 
- GI Prisvojuj si - hatená -
dopravný prostriedok. H/ 
Nasýtený plynný uhľovodík -
prútená ohrada - napi sa po 
Ledle. - 1/ Kúpeľ (z turečtiny) -
SPZ Trnavy - triedil. - J/ 
Písomne prisľúbim - sokovia. -
K/ Záporová častica - stred 
tajničky - bývalý jednotkový 
obchod.-

Zyjsle: 1 l Začiatok 
tajničky. - 2/ Nízka debna 
bez veka, lieska - časf preteku. 

3/ Látka pôsobiaca 
zmenšenie nádorov - druh vína. 

4/ Mravouk kórejské 
mužské meno - nám patriaci. -· 
5/ Predpona vzfahujúca sa na 
Boha - juhoafrické územie -
sečná zbrar'\. 6/ Chem. 
značka hliníka zábavný 
podnik egyptská bohyr'\a 
zeme. - 71 Rozum - metrická 
stopa, antidaktil ŠPZ 
Rimavskej Soboty. - 8/ Zlý 
duch - maďarské ženské meno 
- značka žiletiek. - 9/ Meno 
Chačaturjana - ktorá - rieka v 
Rusku. 1 O/ Značka 
autovozidiel plakala si 
(básn.). - 11 l Ovanula - napi lo. 
- 12/ Koni~c tajničky. 

Pomôcky: C/ Satis. 1/ 
Hamam. - 3/ Retín . - 5/ Natal.-

d 
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38.- 39. týždeň 

. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

U jedných morské vlny, 
u druhých vody riek, ja
zier, kúpalísk odplavili 
čas prázdnin a dovole
niek. čas pokoja vystrie
dal každodenný zhon. 
Deti "zarezávajú"v škol
ských laviciach, dospe
lých očakávajú búrlivé 
dni rozhodovania v pred
kole druhej vlny kupóno
vej privatizácie, starosti 
s rastom cien, volieb. 

Koniec augusta zazna
menáva nabývalý kľud. 
Vrece so sľubmi sa zrej
me roztrhne až dnešným 
dr'\om a radový volič, či 
MlK - majiteľ investič
ných kupónov, bude mať 
čo robif, aby sa zoriento
val. Ako ľahko bolo roz
hodovať pred štyrmi rok
mi. 
Nesplnené sľuby a oča
kávania otvorili oči, ale 
svetla nepriniesli. Rozho
dova! sa bude zložité. 
Dištancoval sa, však zna
mená ponúknuf šancu 
iným. Dôležitejšie bude 
sledovaf sľuby, analyzo
vat, porovnávať, vyberať 
a .. . trafif sa do čierne
ho. Ten čas strávený po
zornosfou sa však vypla
tí. Aby sme sa nevyvýjali 
desafročia, či storočia, 
pomaly, v rozhádaných 
atmosférach ... Prirodzene 
ide o peniaze. Záleží kto 
a ako bude s balíkom na
kladaf . Radi by sme dali 
dobrú radu . Keby to bolo 
také jednoduché. 
Vera prezieravosti v 
dr'\och nasledujúcich želá 

vydavateľ 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

?.9.199'1 !Coénik= IV. Cislo= 17 

Na prázdniny a dovolenky zostali iba spomienky 

Príležitosť 
pre 
mládež 

Základná umelecká 
škola E . Suchoňa na 
Dolinského ul. l v Bra
tislave - Dúbravke ot
vára v novom školskom 
roku 1994/95 triedu v 
tanečnom odbore trie
dy moderného - spolo
čenského tanca pod od
borným vedením taneč
nej majsterky p. Jarky 

Jozef Studenič tri kolá pred koncom sezóny 
na 1 mieste. Cltejte na strane 5 

Šidelskej. Informácie 
na t.č. 764 387 alebo 
na horeuvedenej adre
se. 

Cena= 2 .50 

. ' SpoDlalo-
vací prah 

V minulom roku boli z dôvo
du bezpečnosti cestnej pre
mávky na uliciach P. Horova a 
l. Bukovčana vybudované spo
maľovacie prahy. Na ul. P. 
Horova na základe ročných 
skúseností z cestnej premávky 
vznikla potreba vybudovať eš
te jeden . Jeho umiestnen ie 
bude v mieste prechodu pre 
peších k ZŠ P. Ho rova, keďže 
tento prechod je značne vyu
žívaný obyvateľmi MČ ONV. 
Výstavba spomaľovacieho pra
hu začala 15.8.1 994 a ukon
čená bude 31 .8.1994. Školáci 
budú mať cestu do školy od 
septembra bezpečnejšiu . Zá
roveň bude slúžiť aj ako pre
chod pre peších. 

POZVÁNKA 

Pozývame Vás 
na stretnutie s 

Ivanom ŠIMKOM 
a ďaľšími kan
didátmi na fun
kcie poslancov 
do NR SR za 

KDH dňa 16.9.94 
o 19.00 vo veľkej 

sále 
ISTRACENTRA 

lstrijská 2 
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zo zasadnutia Miestnej ra-
dy 4.8.1994 

Miestna rada 

- súhlasila s predÍžením doprav
ných liniek zachádzajúcich k ob
chodnému domu Saratov (61, 61-
S, 63) po Dom kultúry v Dúbravke, 
s predÍžením intervalov týchto li
niek o 1 minútu- od 5.9.1994 

nesúhlasila so zmenou trasova
nia linky č. 121 smerom do Devín
skej cez Volkswagen 

schválila uvoľnenie príspevku vo 
výške 9 068 Sk pre 562 detí k za
čiatku školského roka - žiakom 
prvého ročníka v MČ ONV na ná
kup učebníc 

-.schválila členov odbornej komi
Sie pre vyhodnotenie súťaže na 
projektové stvárnenie námestia J. 
Kostru zo zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva 18.8.1994 

Miestne zastupiteľstvo MČ DNV 

berie na vedomie informáciu o 
riešení podnetov MČ ONV na poru
šenie štatútu mestskou prokuratú
rou 

ukladá MR MČ ONV vypracovať 
stanov1sko k odpovedi Mestskej 
prokuratúry 

odporúča starostovi MČ ONV ko
nať v zmysle stanoviska MR MČ 

Miestne zastupiteľstvo MČ DNV 

schvaľuje rozpočet MČ ONV pre 
rok 1994 v celkovej výške príj
mov 42 951 tis. Sk, v celkovej výš
ke výdavkov 42 951 tis Sk 

ukladá miestnemu kontrolórovi vy
konať revíziu priznaní Dane z neh
nuteľností a prijať potrebný návrh 
opatrení s predložením Správy na
sledujúcemu zasadnutiu MZ 

ukl~dá prednostovi MÚ, predse
dovi ekonomickej komisie a mies
tnemu_ kontrolórovi preveriť plnenie 
rozpoctu bytového a energetické
ho hospodárstva za 1. polrok 1994 

odporúča starostovi MČ ONV zvo
lať mimoriadne zasadnutie MZ Mč 
ONV s predmetom rokovania byto
vého a energetického hospodár
stva MČ ONV 

žiada ly C-Term predložiť návrh 
~patrení na vysporiadanie podl 
zností MČ ONV voči Školskej sprá
ve Bratislava IV 

berie na vedomie informáciu o 
stave a čerpaní mimorozpočtových 
fondov MČ ONV k 31.7.1994 

schvafuje harmonogram organi
začno . technického zabezpeče
nia volieb do NR SR a verejného 
hlasovania občanov Mč ONV na 
území MČ ONV 

schvafuje výšku odmeny pre čle
nov volebných komisií miestneho 
hlasovania občanov MČ ONV vo 
výške 700,- Sk 

zvoláva verejné zhromaždenie 
občanov k problematike miestneho 
hlasovania občanov na 6.9.1994 

ukladá miestnej rade vypracovať 
návrh organizačno - technického 
zabezpečenia a následne vyhod-

notiť závery z tohto zhromažden~· a··· 

splnomocňuje miestnu radu na 
zvolanie prípadných dalších ve
rejných zhromaždeni k tejto prob-
lematike , 

schvafuje súhrnný protokol o lik
vidácii príspevkovej organizácie 
'Detské jasle lstrijská 22', predlo
žený likvidátorom Detských jaslí 
Ing. Cvečkom 

schvaľuje zánik príspevkovej or
ganizácie zriadenej MČ ONV 'Det
ské jasle lstrijská 22' k termí
nu 15.7.1994 na základe vykona
nej likvidácie 

konštatuje, že cenová ponuka 
ZST a.s. pre kúpu vyťaženej jamy 
v sume 600,- Sk/m je pre MC 
ONV nereálna 

ukladá architektke MČ ONV pre
veriť vlastnícky vzťah ZST a.s. k 
časti vyťaženej jamy ponúkanej na 
odpredaj 

ukladá architektke MČ požadovať 
od orgánov štátnej správy v ob
lasti životného prostredia dôsled
né dodržiavanie právnych noriem 
v oblasti životného prostredia vo 
vyťaženej jame ZST a.s. 

Miestne zastupiteľstvo MČ ONV 
schvaľuje odpísanie a vyradenie 
nasledujúceho majetku z eviden
cie MČ ONV: 

hmotný investičný majetok fax 
Panasonic KX F90B v účtovnej 
hodnote 29 980,- Sk 

drobný hmotný investičný majetok 
- autorádio Munchen s panelom v 
účtovnej hodnote 3 120,- Sk 

schvafuje úhradu penále vo výš
ke 62,69 Sk z fondu rezerv MČ 
ONV 

nemá záujem o účasť na pripra
vovanom projekte založenia Ko
munálnej investičnej spoločnosti 

má záujem o zverenie správy cin
torína na území MČ ONV do sprá
vy MČ ONV 

ukladá architektke MČ ONV pre
šetriť vlastnícke vzťahy pozemkov 
v lokalite Kostolný kopec 

nesúhlasí s návrhom Dodatku 
štatútu č. 7 Hl. m. SR Bratislavy z 
dôvodu nedostatku finančných 
prostnedkov na zabezpečenie 
činností CO, ktoré z návrhu Do
datku č. 7 pre MČ ONV vyplývajú 

žiada primátora Hl. m. SR, aby 
predkladal legislatívne návrhy 
kompletne, vrátane dôvodovej 
správy, finančných dopadov a fi
nančného zabezpečenia 

schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobek
ne záväzného nariadenia MČ ONV 
č .. 5/1994 o spôsobe vykonania 
m1estneho hlasovania s účinnos
ťou od 15.9.1994 

~;~kladá pre_dnostovi MÚ zverejniť 
u plné. znen1e VZN o spôsobe vy
konania miestneho hlasovania ob
čanov vyhláseného MZ MČ ONV 

schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 6/1994 mestskej 
časti Devínska Nová Ves o vydá
vaní záväzného stanoviska k za
čatiu, rozšíreniu a zmene podni
kateľskej činnosti právnických a 
fyzických osôb podnikajúcich na 
území MČ ONV. 

vm 
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EKONOMICKÁ ANALÝZA 
PRÍPADNÉHO ODLÚČENIA 

MČ ONV OD HL. M. SR BRATISLAVY 

111. časť - VÝDAVKY 

Rozpočet Hl. m. SR Bratislavy 
pre rok 1994 vo výdavkovej 
časti je postavený na výš
ke 2 456 732 tis. Sk. Z tejto 
čiastky reprezentujú neinvestič
né výdavky 1 761 523 tis. Sk a 
investičné výdavky 695 209 tis. 
Sk. Celomestský rozpočet uva
žuje vo výdavkovej časti s do
tovaním právnických osôb zalo
žených mestom celkovou su
mou 683 400 tis. Sk, z čoho 
uvažuje s krytím MHD dotáciou 
zo štátneho rozpočtu su
mou 414 mil. Sk, dotáciou MHD 
z rozpočtu mesta sumou 200 
mil. Sk a zvyšná časť cca 69,5 
mil. Sk je určená na krytie 
neuhradených záväzkov z r. 
1993. Predbežný rozpočet MČ 
ONV pre rok 1994 je vo výdav
kovej časti postavený vo výš
ke 38 586,5 tis. Sk, z čoho 
neinvestičné výdavky reprezen
tujú 19 051,5 tis. Sk a investí
ci~ 19 535 tis. Sk. Rozpočet 
MC ONV uvažuje s poskytnutím 
úveru v celkovej výške cca 3 
mil. Sk. 

V prípade odlúčenia MČ ONV 
od Hl. m. SR sa v súčasnosti 
javí najväčším problémom za
bezpečenie dopravy. 

Funkcionári MČ ONV vykonali 
prieskum v obciach s približne 
rovnakou skladbou obyvateľ
stva ako i ich počtom (Pezinok, 
Senec, Modra, Stupava). Tento 
prieskum bol zameraný hlavne 
na fungovanie samosprávy a 
zabezpečenie výkonu funkcií 
prislúchajúcich samostatným 
obciam. 

Z pohľadu zabezpečenia dop
ravy v týchto obciach je táto 
funkcia vecou štátu. 

Dopravu zabezpečujú Závody 
SAD (Slov. autob. doprava), pri
čom dotovanie tejto prepravy 
prebieha priamo medzi preprav
ccm a štátom. Obec do zabez
pečenia tejto funkcie nevstupu
je. 

V Hl. m. SR predstavuje zabez
pečenie MHD celomestskú fun
kciu, ktorú zabezpečuje Hl. m. 
SR prostredníctvom Dopravné
ho podniku a.s., ktorého jedi
ným akcionárom je Hl. m. SR 
Bratislava. Rozpočet Hl. m. SR 
Bratislavy pre r. 1994 predpok
ladá nasledovné krytie výdav
kov spojených s MHD zabezpe
čujúcou Bratislavu. 

1. vlastné tržby vrátane výno
sov: 450 mil. Sk 
v tom: dotácie zo SR: 414 il. 

Sk 
dotácia z rozpočtu mesta: 1 OO 

mil. Sk 
Výnosy celkom: 964 mil. Sk 

Náhrady celkom: 1 055 mil. Sk 
Schodok: - 91 mil. Sk 

Takto uvedený rozpočtový nák
lad pokryje v celom Hl. m. SR 
47 500 tis. vozokilometrov, pri
čom ekonomicky reprezentuje 
krytie 1 prepraveného vozokilo
metra čiastka 22,21- Sk. 

Miestny úrad pri hodnotení 
dnešného obi_emu dopravy ob
sluhujúcej MC ONV získal na
sledovné údaje: 

1. Počet liniek zabezpečujúcich 
dnešný stav MHD v MČ ONV: 
4 (61, 61-S, 101, 121) 

2. Ročný objem prepravných 
vozokilometrov: 2 198.340 

3. Typ autobusov a ich počet: 

- 61 LIAZ 4 vozidlá, dÍžka lin
ky 20,6 km 

INTERVAL: 16 min. 

- 61-S kÍbový 3 vozidlá, dÍžka 
linky 13,0 km 

INTERVAL: 16 min. 

- 1 01 kÍbový 4 krídla, dÍžka lin
ky 38,7 km 

INTERVAL - špička 9,8 min., 
mimo 23,8 min. 

- 121 k bový 13 vozidiel, dÍžka 
linky 38,0 km 

INTERVAL: 6,8 min. 

4. Ročná potreba finančného 
krytia dnešného sta-
vu: 48.825.131,- Sk 

5. Predpokladaná dotácia k 
doprave zo štátneho rozpoč
tu: 19 mil. Sk 

6. Predpokladané tržby od oby
vateľstva: 20 mil. Sk 

7. Scho5lok (hradenie z rozpoč
tu MC): - 9,5 mil. Sk 

Negatívnym dopadom z jestvu
júceho stavu sa javí nutnosť 
"prikupovania" si mestských li
niek v Hl. m. SR Bratislave. V 
každom prípade však ekono
mická situácia v Hl. m. SR Bra
tislave ako i v samostatných 
obciach predpokladá prechod 
na tzv. "ekonomické preprav
né", rovnajúce sa skutočným 

prepravným nákladom. 

-VM-

Od vÝplaw 
k v' late. 
L________._.~~~~~~-···--·-·~---~~~_._1 

Využili Sf!le skutočnost, že 
vedúci Uradu Minister· 
stva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR Ing. 
Ján Žatko je obyvateľ na
šej mestskej časti a požiada
li sme ho o rozhovor. 

Žijeme v dobe, ked' Zl· 

vetná úroveň velkej väč
šiny obyvateľstva stále 
klesá. Rodiny ZBJU od 
výplaty k výplate. Kedy 
sa situácia konečne 

zmení? 

Situácia sa zmení, keď na
stane oživenie ekonomiky. Už 
dnes by sme boli v oveľa 
lepšej situácii, keby pred 
dvoma rokmi nedošlo prak
ticky k zabrzdeniu privatizá
cie. V Česku privatizácia 
zabrzdená nebola a sociálna 
situácia je tam oveľa lepšia 
ako u nás. Stačí porovnať 
priemerný mesačný zárobok -
ten je až o 20 % vyšší ako u 
nás, stačí porovnať sociálne 
dávky alebo dôchodky. Eko
nomická reforma bola u nás 
pribrzdená s odôvodnením 
že je pre nás sociálne neú~ 
nosná. Prax ukázala opak, 
sociálne neúnosné je prešľa
povanie na mieste. 

]t súvislosti s blížiacim sa 

dňom volieb do NR SR a orga-
nizovaním miestneho hlasova-
nia obyvateľov, ktoré sa usku-
točni v jednom termíne, a to 
30.9. a 1.1 0.1994, Vám o zna-
mujeme, že zoznamy voličov na 
voľby do NR SR boli vyvesené 
nasledovným spôsobom: 
1/ voli?i bývajúci v starej časti 

Devmskej Novej Vsi na hro-
f!ladný~h výveskách podľa 
uzemnych celkov: 

Kolónia v kine Devín /J.Joná-
ša a Dev.Jazero/, 
oblasť Slovinca v obchode 
Textil na Hradištnej ulici, 

Grba v obchode Potraviny na 
lstrijskej ulici 

l ':'o~iči bývajÚci na nových 
s•d!iskách, majú zoznamy 
voličov vyvesené vo vcho-
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Oživenie ekonomiky je 
vecou hospodárskych re
zortov. Úlohou vášho mi· 
nisterstva je, aby obyva· 
tei'Stvo t'aikú situáciu ai 
tak nepocit'ovalo. 

Práve preto teraz intenzívne 
pracujeme na reforme celého 
systému sociálneho zabezpe
čenia. Doterajší je totiž pre 
našich daňových poplatníkov 
príliš drahý a neefektívny. 

Čo to znamená? 

Štát musí v sociálnej oblasti 
pomáhať iba tým, čo sú nie z 
vlastnej viny na pomoc štátu 

doch do domu. 

Voličom do NR SR je každý ob-
čan bývajúci v ONV starší ako 
18 rokov so štátnym občian-
stvom Slovenskej republiky. 

Prípadné nepresnosti v zozna-
moch treba nahlásiť do re k la-
mačnej kancelárie na MÚ ONV, 
prvé poschodie, číslo dverí 6. 

Zoznamy obyvateľov, oprávne-
ných zúčastniť sa miestneho 
hlasovania občanov /v referen-
de/, sú vyvesené na MÚ ONV, 
kde môžu občania do nich na-
hliadnut 

Miestneho hlasovania je opráv-
nený zúčastniť sa každý občan 
s trvalým bydliskom v Devínskej 
Novej Vsi starší 18 rokov. 

~~~~~2'l? ~rad, _Správa katastra Bratislava-mesto 
as Devmska Nová Ves 

K 
M 

Oznam 
~=~ :y:lásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu Katastrálny 
ka No ;~lislave, Správa katastra Bratislava-mesto a Mestská časť Devín-

p 
ú 
s v es oznamujú, že v dňoch 

12. - 14. septembra 1994 v čase od 8.00 do 15.00 hod. 

a vo vstupn · ietkach. V rom vestibule lstra Ce~!ra, lstrij~ká ul~2 v~koná konanie 0 ná-
s 
m 
t 
p 
eľnosu ak á~c1_tohto konan1a mozu vlastn1c1, drz~tel1a, nájomníci nehnu-
odať nám' ot:] lne oprávnené osoby, nazerať do katastrálneho operátu a 

1e y, ktoré budú preverené a vybavené. 
Riadite( správy katastra Bratislava- mesto 

Ing. Rudolf Streck 
Starosta MC In .Marán g Jurčák 

v.r. 
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odkázaní. Nie je normálne, 
aby sociálne dávky platené z 
daní občanov dostávali rodi
ny s niekoľkodesaftisícovými 

príjmami, alebo tí, ktorí ne
majú záujem získať si' príjmy 
vlastnou prácou. 

Môžete uviest' nejaký 
priklad? 

Je to napríklad adresné 
poskytovanie prídavkov na 
deti alebo podpory v neza
mestnanosti. 

Za zákon o prídavkoch 
na deti Vás však obyva
telia DNY, kde žije vela 
detí, asi velmi nepoch· 
vália. Viacerí z nich už 
prídavky na deti nebudú 
dostávat'. 

Nebudú ich dostávať rodiny 
s príjmom väčším ako dvoj
násobok životného minima a 
tých je iba 12 %. ostatné ro-

diny sú na tento príjem viac 
odkázané. Treba si však uve
domiť, že pôvodne malo byf 
obmedzenie ešte oveľa dras
tickejšie. Bývalá vláda naplá
novala v tohtoročnom roz
počte na prídavky na deti iba 
6,6 miliárd Sk. To by bolo 
naozaj sociálne neúnosné, a 
preto sme zabezpečili zvýše
nie tejto sumy na 1 O miliárd 
Sk. 

Medzi sociálne ohrozená 
skupiny obyvatei'Stva by 
sme mohli zaradit' aj dô· 
chodcov. 

Áno, máte pravdu. Čiastoč
ne sa ich situácia zlepší od 
1.9.1994 zvýšením dôchod
kov. Na rozdiel od nedávnej 
minulosti, keď bolo zvyšova
nie realizované až s niekoľ
komesačným oneskorením po 
naplnení zákonných podmie
nok, teraz bol zákon pripra
vený a schválený v predsti
hu. Pravidelnú a hlavne 
včasnú valorizáciu dôchod
kov považujeme za veľmi dô
ležitú a aj preto bol upravený 
zákon, aby mohla v budúk
nosti zvyšovať dôchodky vlá
da svojim nariadením. To je 
totiž o niekoľko mesiacov 
rýchlejšie ako doterajší spô
sob zmenou zákona. Je na
šou povinnosťou voči dô
chodcom snažiť sa o zlepše
nie ich životných podmienok. 

r 

Rozdelenie hlasovacích okrskov v MČ DNV 

Volebný 
okrsok Volebná miestnos! Ulice patriace do volebného okrsku 

1 Kino DEVÍN Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecova, Bystrická, llová, Kre-
mencová, Tehelňa, Tehliarska, Mečíková, J.Jonáša, Janšákova, 
Záhradná 

2 Základná škola 
Charkovská ul.1 Na Vyhliadke, Samova, Spádová, ul. 1.mája, Vápenka, Na 

Grbe, Novoveská · rodinné domy, Delená, Kosatcová, Magnezi 
to vá, Mlynská, Brežná, Bridlicová, Vápencová, Záveterná, 
Charkovská 

3 Kultúrne stredisko 
lstrijská 4 lstrijská - rodinné d?my, Na Kaštieli, ~a Mýte, Eisnerova 1, 

Slovmec, Pod Upovym, Primoravská, Zeleziarska, Na Hriadkach, 
Na Skale, Nám. 6. apríla, Podhorská, Pieskovcová 

4 Základná škola 
Charkovská ul.1 lstrijská 2-18, Kalištná, Novoveská 10-18, Uhrovecká, Hradištná 

5 Základná škola l. 
Bukovčana 1 l. Bukovčana 1-30 

6 Základná škola l. 
Bukovčana 3 J.Poničana 1,3,5, 7 ,9, 11,13,15 M.Marečka 1,3,5,7 ,9, 18,20,22 

7 Materská škola 
M. Marečka 20 Eisnerova 3, 5, 7 ,9, 11,13, 15,17,19,21 M.Mareč 

ka 2,4,6,8,10,12,14,16 

8 Základná škola 
P.Horova 16 J.Smreka 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 J. Smreka 22,24,26 

9 Materská škola 
J.Smreka 8 Š.Králika 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 J.Smreka 22,24,26 

10 Základná škola 
P.Horova 16 P.Horova 1,5,7 ,9, 10, 11, 12, 13, 15,17, 18, 19, P.Horova 20,21,23,28 

11 Materská škola 
M. Marečka 16 Eisnerova 38,40,42,44 J.Smreka 1,3,5,7,9,11 

--~~-· 
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Marián Majer 
Alžbeta Noskovičová 
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@@I"Jo im@I"J&í WeiJ®: 
Peter Leitmann 

Alena Mňačková 

Odišli z našich radov: 

Fridrich Mikletič 
Mária Lišková 

Mária Matušková 

[i::!]([l&\0 Ďllili2J00@[jj]t\0~ 
70 - roční: 

František Šubín 
Mária Repáňová 

Mária šteffeková 
80 - roční: 

Anna Maronová 
Alžbeta Šimoničová 
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Pod'akovanie 
Pani učiteľka Marta Krajčíra

vá učí v Základnej škole v De
vínskej Novej Vsi už 25 rokov. 
Pri tomto vzácnom jubileu jej 
v mene rodičov detí, ktoré 
učila a učí, čo najsrdečnejšie 
ďakujeme za jej vykonanú 
prácu a do ďalšej želáme veľa 
zdravia a úspechov pri výcho
ve detí, ktorým sa s veľkou 
láskou venuje. 

Za radu rodičov 

R. Hany 

KONKURZ 

Detský folklórny 
s úbor CJ®[bJJDD:ľm 

vyhlasuje konkurz do 
tanečnej, speváckej 
a hudobnej zložky 

súboru pre deti od 5 
rokov. 

Konkurz bude v 
pondelok 12.9.1994 
od 17.00 do 19.00 
hod. vo veľkej sále 
ISTRACENTRA 

(lstrijská 2). 

r 

l T il' 

cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z-6 

l O. 9. - Jozef ZÍMA 19. 3 O koncert - veľká sála 

11.9.- DISKOTÉKA 17.00- 21.00 veľká sála 

17.9.- MÓDNA PREHLIADKA 17.00 veľká sála 

23.9. -DISKOTÉKA 18.00 - 22.00 veľká sála 

2 5. 9. - MAJSTER N 16. 3 O detské divadelné 
predstavenie 

Zadarmo do kina !!! 
Môže sa dostať každý od O - 100 rokov, kto príde v kostýme 

zvieraťa do kina na film 

KNIHA D2UNGLE 
do kina Devín 

v čase od 23. do 29. septembra 

Prvých 5 zvieratiek má na každé predstavenie vstup 
voľný 

POPOLUDNIE PRE DETI 
V KINE DEVÍN 

spolu s kreslením detí pred kinom a losovaním rôznych 
cien z vydavateľstva EGMONT 

bude 23. septembra o 16.00 hod. 

PRrOTE OO KINA OEVI'N 

N ce:z;COllb VJLcdlrmtl~ce 
Meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 

7.9. -Marianna, 8.9. -
Miriama, 9.9. -Martina, 

10.9. Oleg, 11.9. -Bystrík, 
12.9. -Mária, 13.9. -

Ctibor, 14.9.- Ľudomil, 
15.9. -Jolana, 16.9. -

Ľudmila, 17.9. -Olympia, 
18.9. -Eugénia, 19.9. -

Konštantín, 20.9. -
Ľuboslav, Ľuboslava 

Celovečerné 
predstavenia: vo štv., 
so., ne. o 19.45 hod. 

1.9.- VOYEUR TAL. MN 18,-

3.-4.9. - NEVĎAČNÍ 
RUKOJEMNÍCI USA MP 

8.9.- MUŽ BEZ TVÁRE USA 
MP 

10.-1 i .9. -ZACHRÁŇTE 
WILLYHO!! USA MP 

15.9. -NEBO A ZEM USA 
MN 15,-

17.-18.9.- MÔJ OTEC 
HRDINA USA MP 

22.9. - MILIÔNOVÝ ŠEK 
USA MP 

23.-29.9. - každý deň o 
17.15 a o 19.45 hod. 
premiéra amerického 

kresleného filmu Walta 
Disneyho 

KNIHA DŽUNGLE 

Mládežnícke 
predstavenia: v so. a 

ne. o 17.15 hod. 

3.-4. - NEVĎAČNÍ 
RUKOJEMNÍCI USA 

10.-11. - ZACHRÁŇTE 
WILLYHO USA 

'l 7 .-18. TOM A JERRY VO 
FILME USA 

23.-29. viď premiéra filmu 

KNIHA DŽUNGLE 

tel.: 775 104 

Medzinárodné automobilové preteky do vrchu 
SLOVAKIA '94- MATADOR PEZINOK- BABA 

MoTORISTICKÁ LAHôDKA 
Bola to skutočne paráda a 

motoristická lahôdka pre oko 
diváka vidieť 52 špičkových 
európskych pretekárov, ich 
tátošov zvládať 4 050 metro
vú traf Pezinok - Baba v so
botu a nedeľu 13. - 14. au
gusta i 994. 

Vizitku od Dipl. Ing. Toni 
Kesslera z Nemecka, jedné
ho z pozorovateľov medziná
rodnej automobilovej federá
cie som dostal ešte päf dní 
pred pretekmi na veži Zách
ranného systému SLOVAKIA v 
Lamači. Snaha organizátorov 
zaradiť tieto preteky do me
dzinárodného kalendára Maj
strovstiev Európy priviedla na 
Slovensko, na traf pretekov, 
ale aj do Devínskej Novej Vsi 
medzinárodnych športových 
komisárov a pozorovateľov 
Jozepha BESOUHO z Ando
ry, Michaela ADANTA z Bel
gicka, Maxa BONNERA z 
Nemecka. Myslím, že odchá
dzali spokojní. S organizá
ciou pretekov, traťou, vykon
mi vozidiel i pretekárov, spo
ločenskou úrovňou celého 
podujatia. 

Preteky, uskutočňované v 
rámci majstrovstiev SR, maj
strovstiev Rakúska, Medziná
rodného Alpsko - Dunajského 
pohára a ako porovnávacie 
preteky majstrovstiev_ Európy 
odštartoval Ivan GASPARO· 
VIČ, predseda NR SR. Na 
štarte i medzi divákmi sme 
však videli aj Mikuláša DZU· 
RINDU ministra dopravy, 
spojov a_ V.§!rejnych prác ~R. 
Milana CICA predsedu Us
tavného súdu a ďalších hostí. 
Netrúfam si odhadnúť koľko 

Ako každé 
V minulom čísle sme písali o 

príprave dvoch členov repre
zentačného družstva tenisu vo
zíčkárov v ONV. Vojto Lednár a 
Miro Rybár z ŠK Morava sa 
pripravovali a ... nedostatok fi
nančnych prostriedkov (ale aj 
trochu prehnanej skromnosti) 
nedožičili štart v anglickom 
Nottinghame Vojtovi. Odcesto
val iba Miro a partnera mu robil 
P~ter Bódy z Bratislavy. Aj na
pnek tomu, že Miro z piatich 
zápasov 3 vyhral (partnerovi sa 
nedarilo), na svetovú špičku 
na~e družstvo nemalo. Spome
dz.' 28 družstiev skončili štyri 
Pnečky od konca. Už v týchto 
dňoch však chlapci z ŠK Mora
va usilovne trénujú aby v sep
tembri v Budapešt{ ako klubo
vé družstvo pretrhlo tradičnú 
smolu začínajúcich. 

pk 

tisíc divákov lemovalo traf 
pretekov vedúcu prekrásnym 
údolím Malých Karpát. 

Z 50 pretekárov bolo 22 zah
raničných z Rakúska, Nemek
ka, Maďarska, Čiech. Teda 
nielen kvalitné športové po
dujatie, ale aj vhodná repre
zentácia Slovenska. 

Aj Devínskej Novej Vsi. 
Na trati sme okrem hlavného 
organizátora, pretekára a du-

še pretekov Doda Studeniča 
vid~_li jeho syna Andreja, žar
ka Simkoviča, Mariana Rajno
hu. Ten nápis na vozidlách 
MOTORSPORT - STUAD D. N. 
Ves si všimol vari každý. 

Víťazov bolo mnoho. Jazdci 
súťažili v piatich skupinách -
od produkčných vozov tried 
od 1 300 do 3 000 cm3 až po 
skupinu voľných formúl. 

Najlepší čas dosiahol Paul 
STEINDL z Rakús
ka (3:42.962), v skupine voľ-

Kolo l. 
MUŽlA 
ONV- TRNÁVKAt~O~~\ol! 

MUŽI B 
SVÄTÝ JUR 'B'- D.N.VES 5:0 
STAR$í DORAST 
D.N.VES- VAJNORY 3:3 
MLAD$í DORAST 
D.N. VES- VAJNORY 1:1 
Kolo ll. 
MUŽlA 
VINOHRADY -D.N.VES 2:1 
MUŽI B 
D.N.VES- D. LUŽNÁ 5:1 
STAR$í DORAST 
TRNÁVKA- D.N.VES 4:1 
MLAD$í DORAST 
TRNÁVKA D.N. VES 6:0 

ms. 
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nych formúl na vozidle PRC 
Lola BMW. V skupine produk
čných vozov bol prvý János 
KUNK z Maďarska na vozid
le Ford Escort Cosword a 
druhé miesto obsadil Dodo 
Studenič na vozidle VW 
Golf GT l. Vo svojej triede A 2 
000 však Dodo už stál na 
prvom stupni víťazov. 

Jeho syn Andrej na Škode 
Favorit 1 300 obsadil v sku
pine 8. miesto, vo svojej trie
de A 1 300 už 2. miesto. 

V triede A 1 600 obsadil 
prvé miesto na vozidle Lada 
Samara Žarko ŠIMKOVIČ z 
Devínskej a v skupine pro-

dukčnych vozidiel N 2 000 
Marián RA.JNOHA z Racing 
Team STUAD 7. miesto. 

A to sme skoro zabudli na 
predjazdca, tiež z Devínskej 
Jána Ludviga na Renaulte, 
ktorému ku štartu na pret&ky 
chyba homologizácia vozidla 
v SR. 

Hodnotení bolo vera. Jazdec 
Jozef Krečmer z Čiech sa 
vyjadril stručne: organizácia 
na jednotku, trať pripravená 
ako nikde na pretekoch - su-

Majstrovstvá Bratislavy 
družstiev: 
1. Faust • A • 
2. Strelec ONV 'A' 
3. Dúbravka 
4. Doprastav • A' 
5. Strelec ONV 'B' 
6. Faust • B • 
7. Doprastav' • B ' 
8. Faust juniori 

Body ONV 'A': Balog 6, 
Jurčáková 5, Verner 4. 
ONV 'B' : Zlochová 4, 
Šimon 2, Jurčák Mir. 1, 5 

TENIS 

mládežníckych 

23,5 
20,0 
16,5 
15,5. 
10,5 
9,0 
8,0 
6,0 

Lobodáš 5, 

štefani 3, 

mj 

Za účasti 29 starních žiakov sa na kurtoch TK LOB 
ONV odohral celoštátny ltrnaj. 

Finále dv!lffl: 
Varsanyi (Inter) - Maláček (Slovan) 6:2, 6:1 
Alfiildy z TK LOB ONV prehral až v senilnále. Jeho 
výsledky: 

per špičková, spoločenská 
úroveň vynikajúca. Ostatní 
len pritakávali alebo pridáva
li, chválili. 

A Dodo Studenič? Na tlačov
ke sedel unavený a ... poďa
koval za úspech podujatia 
všetkým organizačným pra
covníkom. 

Dva týždne po BABE, ako 
zvyknú v skratke tieto medzi
národné preteky nazývať, 
som prišiel odovzdať vozidlo 
Motorsportu Dodovi Studeni
čovi a poďakovať za možnosť 
absolvovať dovolenku (vlas
tné vozidlo "vybuchlo" v tú 
najnepravejšiu chvíľu). To sa 
práve Dodo vrátil z pretekov 
Majstrovstiev Európy zóny, 
Alpsko - Dunajského pohára, 
medzinárodných majstrov
stiev Rakúska a Slovinska v 
Gorjanči. Nebudem vás napí
nať. Obsadil prvé miesto. 

A po týchto pretekoch sa 
usadil na 1. mieste v rám
ci Alpsko - Dunajského pohá
ra i v rámci majstrovstiev Eu
rópy v zóne. 

Do konca tohtoročnej sezóny 
chýbajú ešte tri závody - v 
Nemecku, Rakúsku a vo Zvo
lene. 

"Trúfaš si vydržať na prvej 
priečke?", pýtam sa nezdvori
lo. 

"Uvidíme." 
Bola to veľmi stručná odpo
veď. 

Držíme palce. A vari aj vďa
ka za reprezentáciu Sloven
ska, Bratislavy, Devínskej 
Novej Vsi. 

P. Krug 

Alfiildy - Barák (Právnik) 
Alfiildy - Zrelák (Spoje) 
Alfiildy - Draškovič (Teris Aréna) 
Alfiildy - Varsanyi 

Výsledky ďalšieh hráčov TK LOB ONV: 

6:1, 6:3 
7:6, 3:6, 6:4 
6:1, 6:2 
4:6, 1:6 

Blaškovič (ONV) - Párik (DNV) 6:1, 6:1 
Blaškovič • Školek (Šamoríl) 6:0, 6:0 
Blaškovič • Maláček 1:6, 4:6 
Výsledky štvortier: 
Maláček (Slovan), Varsányi Onter) - vilazi turnaja. 
Výsledky hráčok ONV: 
Alfiildy (ONV), Šesták (Matchbal) - Kardoš, Nžňanský 
(Lokomotíva) 6:0, 6:1 
Párik (ONV), Horský (Aréna) - Biic (Matchball), Zrelák 
(Spoje) 4:6, 2:6 

Senilinále: 
Maláček, Varsan~ - Alfiildy, Šesták 6:0, 6:4 

mj 

KURZ TENISU 
Tenisový klub LOB, Devínska 
Nová Ves usporiada tenisový 
kurz detí ročníkov nar. 1986, 
1987, 1988. 
Zahájenie kurzu: 3.9.1994 o 9. 00 

hod. 

Miesto: Tenisové kurty TK LOB 
Potrebná výstroj: raketa, šport. 
oblečenie a obuv, ten. loptička 
Zápisné: SK 250,- (za 18 hod.) 



od 23.7. do 26.8.1994 

nov, ktorí riadne potúžení alko
holom nevedeli nájsť cestu do
mov a v nočných hodinách spali 
na trávnikoch a v jarkoch. Tých
to občanov hliadky zobudili a 
odoslali dospať noc domov. Bo
lo ich spolu 19. Hliadky boli ús
pešné aj pri zadržaní páchateľov 
trestnej činnosti. Dňa 1.8. boli 

Počas tohto obdobia bolo zis- zadržaní a odovzdaní miestne
tených 74 porušení VZN č. 5/91 mu oddeleniu PZ traja brigádni
o zákaze parkovania náklad- ci, ktorí si chceli privyrobiť krá
ných vozidiel. V piatich prípa- dežou medených káblov, 1 0.8. 
doch bola uložená bloková po- zase bol zadržaný mladý muž, 
kuta. V ostatných prípadoch ktorému chýbali staré časy a 
boli priestupky vyriešené ozná- vlámal sa do škôlky na Kalištnej 
mením o priestupku na miestny ulici. Možno hľadal spomienky 
úrad. Ďalej boli uložené tri bio- na detstvo. 18.8. boli pre zmenu 
kové pokuty majiteľom psov, zadržaní traja milovníci sladkostí 
ktorí mali týchto voľne puste- s krabicou keksov, ktorú údajne 
ných v priestranstvách, kde je našli v kríkoch pri potravinách 
voľný pohyb psov zakázaný. na lstrijskej ulici. Tieto sladkosti 
Blokovými pokutami boli vyrie- si mohli ďalej vychutnávať na 
šení aj pohodlní milovníci prí- miestnom oddelení PZ. Dňa 
rodných krás. Títo boli pristih- 21.8. o 0.30 hod. bola privolaná 
nutí v lokalite Sandberg na svo- hliadka do baru Passat v lokalite 
jich motorových vozidlách. V BAZ, kde mala riešiť prípad na-

ktoré náš trestný zákon vysvet- odovzdané miestnemu oddele-
ľuje ako trestný čin. Vo všet- niu PZ na doriešenie. 
kých prípadoch boli osoby Msp 

-------··-~---~· 

Na ci.n;tcn{n,e. ~. be. Plamene sa rýchlo rozšírili i 
na okolité hroby a cestičky me

Nezodpovednosťou by sa dal 
nazvať čin neznámeho obča
na (-ky) z DNV, ktorý (-a) dal (-a) 
21.8.1994 nerozumne na jeden 
hrob na cintoríne v DNV horiacu 
sviečku - nechránenú medzi 
trsy suchej trávy na tomto hro-

Slovenské gajdošské zdru
ženie z Devínskej Novej Vsi 
(lstracentrum) sa zúčastnilo 
11. medzinárodného dudák
keho festivalu v Strakoni
ciach. 

Reprezentanti Devínskej M. 
Rusko - vedúci súboru, M. 

dzi nimi. (Ako vieme, v tomto 
období panovali na našom úze
mí tropické horúčavy.) Plamene 
a kúdoly dymu sa našťastie po
darilo skoro spozorovať a po
žiar zlikvidovať (krhlami s vo
dou). 

rp 

Bičan, P. Kopf, M. Králik, 
R. Šimkovič a K. Brániková 
- speváčka medzi štyristo 
účastníkmi zaujali najmä in
terpretáciou slovenskej ru
dovej hudby gajdošov zo 
16. a 17. storočia. 

O úspešnosti vystúpení 
združenia svedčí aj pozván
ka na nasledujúci festival v 
roku 1996. 

r poslednom čase sa aj rozšírila padnutia. Napokon sa z tohto 
nová zábava miestnych obča- napadnutia vykľulo vydieranie, 

-=~~~~~--~----------------------------

or 

73. ) r 
~ ~ /JjJ 

otom ... 
Na otázky DEVínskeho EXpresu dnes odpovedajú Ing. Ro
land VrTKO predseda predstavenstva a.s. BR/FS a Róbert DIT
TRICH podpredseda 

TW>lf ® fi!Jro n ~® c~J~f(J n ~!(p ~ ~ 
Jl~l!J!~ !J?)J ~~~~~)Cb~~~lt~ ej 

v druhej vlne kupónovej privatizácie 

Čo znamená skratka Ako? 
II:UUIFS? 

- Bytový rozvojový investičný 

fond Slovenska je združenie ľu
dí, ktorí chcú spoločne riešiť 
zanedbané otázky bývania. 

- Združením prostriedkov z dru
hej vlny kupónovej privatizácie 
bude fond riešiť bytové problé
my svojich akcionárov 

6 

Akými formami? 

- Asi 68 % ľudí nie je spokoj
ných so svojim bývaním. Na 
1000 obyvateľov chýba cca 1 OO 
bytov. Z týchto, aj keď nie cel
kom presných údajov vyplýva, 
že problém tu je a treba hľadať 
riešenia. A akými formami práve 
BRIFS? Výstavbou bytov, rodin
ných domov, zabezpečovaním 
rekonštrukcií (aj neobývateľ
ných) bytov a rodinných domov 
na úroveň štandardných, posky
tovaním pomoci pri výstavbe a 
rekonštrukcii, poskytovaním a 
preberaním záruk na pôžičky 
akcionárov, poskytovanie fina
nčnej pomoci pri odkupovaní 
bytov, sprostredkovanie núdzo
vého ubytovania akcionárom ... 

Bytovému rozvojovému inves
tičnému fondu Slovenska oso
bitne záleží na riešení bytových 
problémov mladých rodín. 

To je také jednoduché? 

- Najúčinnejší spôsob pomoci 
mladej rodine je spojenie rodin
ných prostriedkov. Ak deti, ro
dičia, starí rodičia, prosto rodi
na, investujú do Bytového roz
vojového investičného fondu 
Slovenska, zvýšia rodinný po
diel v jednom fonde, zvýšia 
predpokladanú úspešnosť in
vestovania. 

Aký význam má Bytový 
rozvojový investičný fond 
Slovenska pre toho, čo už 
býva a chce d'alej riešiť 
bytovú situáciu? 

- BRIFS umožní svojim akcioná
rom riešiť zakúpenie, rekon
štrukciu, predaj, prenájom by
tu ... 

Kde berie na to odvahu 

a ••• ? 

- Aj výrobcovia a dodávatelia 
stavebných materiálov a vnútor
ných zariadení bytov pochopili 
význam zámerov Bytového roz
vojového investičného fondu 
Slovenska a akcionárom BRIFS 
poskytnú výrazné zľavy. A to je 
vlastne jeden z dôvodov inves
tovať svoju kupónovú knižku do 
BRIFSu. 

Čím je zaujímavý Bytový 
rozvojový investičný fond 
Slovenska pre tých, čo 
maJu vyriešenú bytovú 
otázku? 

- Vysokokvalifikovaný tím ľudí, 
ktorí majú skúsenosti už z prvej 
vlny kupónovej privatizácie za
ručuje, že hodnota Vašich in
vestovaných bodov bude stále 
rásť, už len z hľadiska úzkej na
viazanosti na riešenie práve by
tových otázok. 

Zároveň treba pripomenúť, že 
BRIFS má charakter rastovo -
dividendového fondu. To zna
mená, že určité percento výno
sov bude fond vyplácať formou 
dividend. 

Kde vás možno nájsť? 

- Záujemcovia získajú informá
cie na telefónnych čís
lach: 214 992, 214 972, 215 
861, klapky 41 a 43 alebo pria
mo v Devínskej Novej Vsi prie
storoch DEVEXu, na Novoves
kej 14 (z dvora) 
po - štvrtok: 8.00 - 10.00 
piatok: 8.00 - 10.00 a 14.00 -
16.00 
sobota, nedeľa: 8.00 - 1 0.00 

čo bude zberným a informač
ným miestom pre občanov DNV. 

Zhováral sa -pk-

Milá mládež, Slovenky, Slováci 
Novozakladajúci sa "Zmiešaný zbor" ako nosíte[ slovenskej 
národnej a fudovej piesne volá všetkych milovníkov piesní, 
chlapcov i dievčence vo veku od 12 rokov do 30 rokov pre 
možnosť koncertného účinkovania na rôznych festivaloch aj 
za hranicami našej vlasti. 

Keďže spevácky zbor bude pod umelecko - profesionálnym 
vedením jednotlivych hlasov, je predpoklad dosahovania a 
zvyšovania jeho umeleckej úrovne. 

Taktiež jednotlivé talenty v speve pripravíme na vyšší stupeň 
kultúrnoumeleckého vzdelávania. 

Všetci záujemci príďte do 
ISTRACENTRA. lstrijská 4 
každý utorok v čase od 19. hod. do 21. hod. v auguste 1994 
od 18. hod. do 20. hod. v septembri 1994. 

Informovať sa môžete u pani J. Zúbkovej, dirigentke zborua u 
p. M. Mačákovej, odbornej asistentke zboru. Využite túto šan 
eu. ktorá sa Vám poskytuje pre obohatenie kultúrnoduc~ovnej 
orientácie Vášho života. Rodičia neváhajte a pošlite svoJe de 
ti. 
Toto kultúrnovychovné vzdelávanie pre členov zboru je bez 
platné. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol- Kúpa 
02- Pradaj 
03- Voľné miesta (ponúka, hľadá) 
04- Služby (ponúka hľadá) 
05- Byty 
06- Nehnuteľnosti 
07- Rozličné 

• Predám zánovný 
elektricky mangel. šírka 

valca 85 cm za 2 000 Sk. 
Tel.: 789 276. 

• Predám výhodne drevenú 
dvojkrídlovú garážovú 
bránu. V 200 cm. S 220 
cm/krídlo. lávková, náter 
LUXOL PALISANDER. 

Tel.: 789 276 

• Predám zachovalý 
plynový sporák 
MORA 821 s elektrickou 

trúbou. Cena podfa dohody. 
Tel.: 778 679. 

• Montáž. oprava a 
elektrických bojlerov. 

J. Zúbková 

Zalu zle 
-: ponúka 

hliníkové 
žalúzie. Rýchla 
dodávka. nfzke ceny. 

Tel.:366081 

• Opravujeme chladničky, 
mrazmčky, montáže chlad. 
zariadení. elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

• TV servis Baláž - Oprava 
televízorov Na Grbe 53 

tel./zázn. 776 963 

• Potlač na reklamné 
predmety - zapafovače. perá. 
popolníky, PE - tašky a iné 
zabezpečí DEVEX 

tel./fax: 775 175 

Tel.: 239 527.220 005 ['-··. :..::._:..::._:..::._e-:_:..::._ __ ~'-'--~J·. 07 - Rozličné 
• Preklady z a do ANGLIČTINY 
Počítačové spracovanie. 
databázové služby. Dr. Milan 
Hudeček. 

tel./fax./modem:777 389 

" Firma MEDIÁN oprava 
automatických pračiek 

tel.: 777 095 

Odstúpim z rodinných 
dôvodov kompletne 
vybavený, zabehnutý 
but i k v DN V za najvyšši u 
ponuku. Tel.: 839 717 po 
20.00. 

JP({)) illlllll Jk é8l 

~n llll~fl~ 1b 

vydavateľské služby ~ 
knihy, časopisy, 
noviny, bulletiny, 

prospekty, brožúry, 
katalógy 

tlačiarenské služby -
hlavičkové papiere, 
firemné papiere, 

vizitky, prospekty, 
letáky 

potlač reklamných 
redrnetov ~ perá, 

zapaľovače, tašky; .. 

PE výrobky - tašky, 
vrecia: s potlačou i 

bez potlače 

LEASING 
zahraničných 
automobilov -

koeficient 1,18 >-
1,06 podľa 
akontácie 

zabezpečenie 
veľkoplošnej 

reklamy na úze111í 
Slovenskej 
republiky 

DENOVA m.p., Devinslca Nová Ves 
poskytuje nasledovné služby: 

1. Zapožičanie miešačiek, staveb. vrátku 
2. Zapožičanie kompresora so strojníkom 
3. Zemné práce s UNC 061 a UN 053 so strojníkom 
4. Kontajnerová preprava vozidlom Liaz RN 24, 

spojená s likvidáciou odpadu 
5. Nákladná doprava Liaz 150 - sklápač 

T 148 - sklápač 
Avia Furgon 
Avia fekál 
Avia kropiaca 

cenník: 1 znak 0.65 Sk. 1/8 strany 450 Sk. 1/4 str. 980 Sk. 1/2 str. 1970 Sk. 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25 % DPH. Ptriplatlcy: 1 str. + 100 %, 2 - 5 str. + 50%. 
Zfavy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %. celoročné uverejnenie - 30 "'o. 
Ponuka detských vecí - bezplatne. 

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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KORENIE ŽIVOTA GJRJBAJR(ČJIJETA cez prázdniny 

. Podnikateľ príde domov a žena 
·sa ho pýta: 
- Som tvoja drahá? 

Pravdaže miláčik, a po 
úprave cien budeš ešte 
drahšia. 

Počul si, že Dežo v 
,Tatrách otvoril obchod? 
- Počul som, ale povedali, 
,že ho pri tom chytili! 
l 

Aký je rozdiel medzi 
:historikmi a dôchodcami? 
;- Historici sa hrabú v archívoch 
:a dôchodcovia v kontajneroch . 

- To je dnes drahota! Raz 
za čas idem do kaviarne 
na raňajky a stovka je 
fuč! 
.:.. . Sto korún?! A čo ste 
všetko mali? 
.,.. Tri rumy, dve pivá a 
jeden rožok. 

Len čo sa zavreli brány škôl 
a deti sa rozbehli na práz
dniny, na Devínskom hrade 
prebiehali 5 . júla 1994 Cyri
lometodské dni. Po celý ten
to sviatočný der'\ sa spievalo 
a tancovalo. Začalo sa prog
ramom detských folklórnych 
súborov. Medzi mnohými vy
stúpil aj Detský folklórny sú
bor "Grbarčieta". 

Od 16. do 23. júla 1994 sa 
čast detí Detského folklór
neho súboru "Grbarčieta" 
spolu s deťmi z Chorvátske
ho Grobu zúčastnila na týž
dennom rekreačno - jazyko
vom tábore detí z chorvát
skych rodín na Myjave . Vďa
ka mladým a sympatickým 
chorvátskym učiteľkám Anne 
a Ivane zo Záhrebu sa deti 
denne venovali výuke chor
vátskeho jazyka. 

Mladšie deti si hravou for
mou osvojovali konverzáciu 
a starší bez problémov kon
verzovali . Hlavne tie deti, 
ktorým sa chorvátština 
prostredníctvom starých ro
dičov dostáva do uší denno 
- denne. Ostatný voľný čas 
využívali na spoznávanie 
krásneho okolia Myjavy. Mi
lou sprievodkyr'\ou na výle
toch, ako aj na iných kultúr
nych podujatiach, bola 
koordinátorka voľného času 
p . Betka. 

Prácu s deťmi sme hravo 
zvládli vďaka príjemnej at
mosfére, ochotným a obeta
vým vedúcim . Chcem poz
draviť a poďakovať mojim 
priateľom p . Feliczite Hrži
čovej a Gabimu Kocákovi z 
Chorvátskeho Grobu, s kto
ryml spolupracovať je ra
dosť . Niet nad dobré medzi-

Povedzte pán hlavný, rešpektuje 
vas orchester želanie hostí? 
Samozrejme! Tak im povedzte, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mamička a ešte dlho 

budeme hladovať? 
, No, ešte asi tak mesiac. 
• A potom? 
" Potom si na to zvykneme. 

. [JJŕJ@il&J (JJil®@ilDfiJ 
J··j:.··~·· 

~~~~býva zvykom, a v minulosti 
::$ai·vôbec nemohlo stať, aby tla
: Či1iher'\ opustili noviny, či časo
fp:]~ · s bielou plochou. Nám sa 
['~~i'podarilo a v minulom čísle 
,;1'J ~~' titulnej strane namiesto tex-
:~.·dj-J · I-

~~··t!:J;·.,;'charakterizujúceho číslo -
•'ro';f.:J'.f 

i. /razdninové a dovolenkové 
;~z~Vpjčíslo - zívala biela polacha. 
f~ť}jt.ateľom sa ospravedlr'\ujeme. 
f-.'tf:!\;··) 

~"7;;-w· redakcia j{··=::· 
·rt .• :~·.·. 
:, .. ~. ' 
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ll 
, .• :: .. Objednávací lístok 

t ;~~~jednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
l,. .'1•··.··. 

ll 

.~ :'~Mťmo a priezvisko (firma): 
:) .;~, f~-~-' 
D. 1:A'aresa: __________ __:_ ______________ PSČ _________ _ 
~, ~ Jť:~;{ 

;, ~~~-Dátum: 
~;:~~~~·=.. ------------------------------------
~ )~1\1': 
'1.:)111., 

,: ~\Na konci roka vylosujeme troch predpatiteľov o zaujímavé ceny. 
14·>~;; 
:, ';~pena jedného čísla: 2,50 Kčs 

'! 'ŕ<štvrťročné podpis (pečiatka) predplatitera 

ľudské vzťahy. 

Za organizovanie pobytu 
patrí vďaka ing . J . Cvečkovi 
a J. Krajčírovi. l keď sme 
na Myjave pobudli iba týž
der'\, myslím, že deti budú 
na tento pobyt dlho spomí
nať. 

V budúcom programe, ktorý 
plánujem uskutočniť , by 
som chcela uplatniť pozna
tky z choreografického ško
lenia v Chorvátsku . Že som 
sa ako jediná zo Slovenska 
dostala medzi 180-ich účas
tníkov z Kanady, Nórska, 
Nového Zélandu, Nemecka , 
Talianska, Maďarska, sa-
mozrejme, Chorvátska a 
ďalších priamo do kolísky 
chorvátskeho folklóru , vďa
čím najmä sponzorom z 
Berlína a Chorvátska. 

N. Krajčírová 

aby ... (dokončenie- v tajničke) . 

Vodorovne: A/ Začiatok 
tajničky. B/ Citoslovce 
tíšenia grécky národný 
radikálny zväz v skr. 
vznášanie sa vzduchom 
mesto v Indii. - Cl Mytologický 
krásavec výpustok na 
spojenie konštrukcií - prerývy. 

Dl Panenská pOda 
klepaním naostri. - E/ Mesto v 
USA - hydromuskovit - [.udovít 
domácky. F/ Puto po 
chorvátsky - preto - javor 
(botanicky). G/ Rodové 
tradície islamských národov -
urob novým - rieka v Kongu. -
H/ Vzťahujúce sa na let -
jemná farebná krieda. - ll 
Značka rumunských áut 
hrešilo - súhlas. - J/ Koniec 
tajničky. -

Zyjsle: 1/ Nakladala do pácu. 
- 2/ Cudzí názov Dunaja -
rakúsky skladateľ so skr. mena 
na konci. - 3/ Štylista. - 4/ 
Drevená ohrada dámsky 
klobúčik . - 5/ Vysmievať sa. -
6/ Krájala - čuv. - 7/ Druh 
minerálu protiklad. 8/ 
Besedovala. - 9/ Hrkla - rieka 
v Rusku. - 1 O/ Octan etylnatý. 
- 11/ Citoslovce prekvapenia -
dve Ely. 12/ Detská 
obrázková skladačka . -

Pomôcky: E/ Orin. - 2/ Eder 
H. - 9/ Usor. -

r•' ·:~DEVínsky EXpres - dy_?jt~ždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 
· ,, 8 41 0 7 Brat1_slava, Kah.~tna 9, tel./fax: 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXPRES, 
· 8 41 0 7 Bratislava. Kahstná 9 - osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX. Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z 

dvora !za poštou). Uzávierka č ísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. 
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40.- 41. týždeň 

.. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

O týžder'\ nás čakajú dva 
dni vážnych rozhodnutí -
voľby do Národnej rady SR 
a referendum o odlúčení 
od hlavného mesta. 

K referendu sme prinášali 
všetky dostupné informá
cie. Kto bude nespokojný, 
nech hľadá dôvody, kto 
bude spokojný, nemusí 
znamenať, že vyhral. Iba 
čas ukáže múdrosť našich 
rozhodnutí. 

Voľby. 

Slovensko svojou nestabi
lizovanou vnútropolitickou 
situáciou stráca denne veľ
mi veľa. Škoda, že sa učí
me (dúfam) na vlastných 
chybách . 

Heslá môžu byť aj ľúbivé . 
Vera ľudí dokáže voliť na
pohľad pohodlnú cestu (viď 
predkolo druhej vlny kupó
novej privatizácie a dô
chodcovia). 

Náš systém vnímania hod
nôt je príliš poznačený 
predchádzajúcimi rokmi. 

Rozhodujúce sú výsledky. 
Ponuky podporené skúse
nosťami. Nielen doma. 

Na nikoho cudzieho sa 
spoliehať nemôžeme. Sve
tová banka je tvrdá fina
nčná inštitúcia, ktorá na 
všetkom musí zarobiť. čo 
m~žeme, urobme preto sa
mL Kto nás dokáže takto 
viest, tomu dajme svoj 
hlas. 

Pozorne počúvajme . Kto, 
prečo, a p rečo práve tak 
s ľubuje. 

Váš vydavateľ 

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

23-9-199LI lCcénik= IV. Cislc= 18 Cena= 2.50 

" 

SláVU()Sť s 
priatelini 

Na sútoku Moravy a Dunaja, 
pod hradom Devín sa v nede
ľu 18.9. stretli ľudia z oboch 
strán hranice na rakúsko - slo-

Oznámenie o 
vyhlásení hla· 
sovania obča· 
nov MČ DNY 

Dr'\om 30 .8.1994 Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti 
Devínska Nová Ves vyhlasuje 
na základe jeho uznesenia č. 
103/6/94 miestne hlasovanie 
občanov na dni 30.9.1994 a 
1.10.1994. 

Obyvateľom sa na rozhodnu-
tie predkladá nasledovná 
otázka: 

"Schvaľujete odlúčenie mes
tskej časti Devínska Nová Ves 
od hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy?" 

Hlasovanie sa uskutoční v 
dr'\ och 30. septembra a 1. ok
tóbra 1994 v čase volieb do 
Národnej rady SR . 

venských slávnostiach pod 
výstižným názvom Sme suse
dia, buďme priateľmi. 

K obnoveniu niekdajších dob
rých susedských vzťahov pris
pelo nielen stretnutie vyše trid
siatich starostov susediacich 
slovenských a rakúskych obcí a 
miest, bohatá ponuka progra
mov, predovšetkým však 
srdečná atmosféra. 

Od budúceho roku bude Ra
kúsko členom Európskej únie a 
bolo by potrebné vybudovať 
ďalšie priechody. Hovorilo sa o 
mostoch v Devínskej Novej Vsi, 
Vysokej a Moravskom Jáne. Či 
a kedy budú realizované, nám 
prinesie budúcnosť. 

Kandidáti 
do NR SR vo volebnom kraji 
hl. mesta SR Bratislavy z 
Devínskej Novej Vsi 

Milan Jeck, Peter Ebringer, 
Ing. Marián Nemčík, Joze1 
Škädl, Vladimír Baranovič -
za SPŽ na kandidátskej 
listine DS, Ing. Ján Žatko -
za KDH, Alojz Moravec - za 
SNS, Ing. Marián Jurčák za 
HZDS na kandidátskej 
listine koalície HZDS a 
Roľníckej st rany Slovenska. 

Spolu 
to dokážeme 
Poznáte osobne poslanca, ktorý 
zastupuje Vaše záujmy v parla
mente? Prejavili poslanci zvolení v 
posledných voľbách záujem o Va
še problémy? Mali ste možnosť 
stretnút sa s nimi aj mimo voleb
nej kampane? 

Ja Vám tú možnosť ponúkam. Ak máte záujem o vzájomnú 
spoluprácu, varte kandidáta č. 16 na kandidátke Kresťan
skodemokratického hnutia. 

Ján žatko, 
vedúci Úradu Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

Cl) KD H KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ 
HNUTIE 

Platená inzercia 



Z uznesení Miestneho zastu
piteľstva mestskej časti De
vínska Nová Ves, zo 14. 
septembra 11994 

Miestne zastupiteľstvo MČ 
ONV 

schvaluje rozpočet správy 
bytového hospodárstva pre ll. 
polrok 1994 

odporúča starostovi MČ 
ONV uzatvoriť Dodatok č. 2 
Mandátnej zmluvy na správu 
bytového hospodárstva s cel
kovou výškou obstarávateľ
skej odmeny 958 330,- Sk 
vrátane DPH, na obdobie do 
30.4. i 995 

schvaluje úpravu rozpočtu 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves pre rok i 994 v časti ll. 
oddiel 8, "Investorská a inži
nierska činnosť" v položke 
Opletalova ll. stavba na 6 
794 tis. Sk, v položke Opleta
lova l. stavba na i 630 tis. 
Sk a v položke TKR 700 tis. 
Sk 

schvaluje pre nadchádzajú
ce komunálne vol'by v MČ 
ONV 3 volebné obvody s cel
kovým počtom poslancov 29, 
z toho pre l. volebný obvod -
stará časť ONV 1 O poslancov 
pre ll. volebný obvod - Kos
tolné 9 poslancov pre 111. vo
lebný obvod - Podhorské 10 
poslancov 

i. schvaluje zámer od pre- ' 
dať nehnuteľnosti - parcely 
č. 3537, 3538 a 3776 - záh
rady, k. ú. Devínska Nová 
Ves minimálne za cenu 650,
Sk/m2 

2. ukladá architektke MČ 
ONV zvolať všetkých záujem
cov na miestnu obhliadku a 
požiadať ich do termí
nu i5.iO.i994 o vyjadrenie 
ponuky 

3. ukladá architektke MČ 
ONV predložiť konečný návrh 
vybraných záujemcov mies
tnemu zastupiteľstvu 

trvá 
na dodržaní súčasných hra
níc mestských častí hl. m. 
SR Bratislavy 

z mestského zastupjteľstva 
Mestské zastupiteľstvo hl. m. 

3R Bratislavy na svojom mimo
·iadnom zasadnutí dňa 7. sep
embra i 994 o. i. schválilo uz
lesenie č. 7i 5, ktorým určilo 
)Očet poslancov Mestského 
:astupiteľstva na volebné ob
jobie i 994 - i 998 volených v 
ednotlivých mestských čas
iach takto: 

blebný Mestská časť 
bvod č. 

Počet poslanoov 
mestského zastupitelstva 

l. Staré Mesto 8 
~- Ružinov 12 
3. Vrakuňa 3 
l. Podunajské Biskupice 4 
5. Nové Mesto 7 
l. Rača 4 
1. Vajnory 1 
3. Karlova Ves 4 
l. Dúbravka 7 
IO. Lamač i 
11. Devín 1 

i 2. Devínska Nová Ves 3 
i 3. Záhorská Bystrica i 
14. Petržalka 2i 
15. Jarovce i 
i6. Rusovce i 
i7. Čuňovo 1 

Počet poslancov pre Devínsku 
Novú Ves je spravodlivým vy
jadrením podielu obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi na celko
vom počte obyvatel'ov hl. m. SR 
Bratislavy. Poslanci Mestského 
zastupitel'stva tentokrát zmenili 
návrh Magistrátu, ktorý uvažo
val len s dvoma poslancami pre 
Devínsku Novú Ves a odstránili 
tak jeden z diskriminačných 
prvkov voči obyvateľom Devín
skej Novej Vsi. 

mj 

akto k nám prichádzali susedia z Rakúska v nedeľu 18.9.94 
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r analýza% 
u ného odlúčenia 
ska Nová Ves od hl. m. 

IV. časť - Výdavky 

Nadväzujúc na predchádzajúci 
článok v časti výdavkov, s kto
rými by sa musela mestská časť 
ONV v prípade odlúčenia vy
sporiadať a zabezpečiť plnenie 
týchto funkcií, uvádzame: 

1. Celomestská funkcia 
verejného 

V dnešnom stave túto funkciu 
zabezpečuje hlavné mesto SR 
Bratislava s celoročným pláno
vaným rozpočtovým krytím vo 
výške 70 mil. Sk. 

Z týchto prostriedkov je na 
priamy odber, (tzn. verejné a 
slávnostné osvetlenie, vyčlene
ných 40,5 mil. Sk. Zvyšok je ur
čený na permanentnú úd
ržbu (19 mil.), repasačný prog
ram (3,9 mil. Sk) a rekonštruk
cie (6,6 mil. Sk). Výkon tejto 
funkcie zabezpečuje Správa po
zemných komunikácií. 

Rpčné náklady na prevádzku v 
MC ONV predstavujú cca i 055 
tis. Sk, z čoho na údržbu je vy
členených cca 340 tis. Sk. 

2. Celomestská funkcia 
a údržba komuniká· 

l. a ll. triedy. 

Túto funkciu za celé mesto 
Bratislava zabezpečuje Správa 
pozemných komunikácií. Roz
počet hl. m. SR vyčleňuje pre 
jej zabezpečenie cca 273 mil. 
Sk. Z tejto čiastky je urče
ných 50 mil. Sk na čistenie a 
zimnú údržbu, 20 mil. Sk na op
ravy a rekonštrukcie, 75 mil. Sk 
na cestné práce a dopravné 
značenia a cca 31 mil. Sk na 
správu organizácie. 

Podiel MČ ONV na týchto vý
davkoch vychádzajúc z r. 1993 
predstavuje cca 1 ,5 mil. Sk. Z 
týchto prostriedkov cca 380 tis. 
Sk reprezentuje čistenie komu
nikácií, 720 tis. údržba doprav
nej zelene a 480 tis. Sk údržba 
komunikácií. 

3. Celomestská funkcia 
Mestského požiarneho 
zboru 

Celkové výdavky pre zabezpe
čenie tejto funkcie v hl. m. SR 
Bratislave predstavuje čias
tka 48,7 mil. Sk. Z týchto pros
triedkov predstavujú plánované 
investície 2 mil. Sk. 

V MČ ONV zabezpečuje požiar
nu ochranu príspevková organi
zácia "Verejný dobrovoľný po
žiarny zbor" na báze dobrovoľ
nosti s celkovým rozpočtovým 
krytím z rozpočtu MČ ONV 260 
tis. Sk. 

Funkciu je možné zabezpečiť 
týmto zborom, za predpokladu 
jej technického dovybavenia a 

vyčlenenia investičných pros
triedkov z rozpočtu MČ ONV v 
celkovom objeme cca 800 tis. 
Sk. 

4. Celomestská funkcia 
bezpečnosti - Mestská 
lícia 

Výdavky za celé hl. m. SR pre 
rok i 994 reprezentuje čias
tka 52,4 mil. Sk. 

Z tohto objemu na investície je 
určených celkom 450 tis. Sk. 

Predpokladaná potreba krytia 
tejto funkcie z rozpočtu MČ 
DNV je cca 2 mil. Sk ročne. 

5. Starostlivosť o aclmO'!'V 
dôchodcov a penzióny 

Mestský rozpočet kryje výdav
ky 5 domovov dôchodcov v cel
kovom ročnom objeme 47,3 mil. 
Sk. Vzhľadom na to, že MČ 
ONV nemá obdobné zariadenia 
na svojom území, potreba fina
nčného krytia z rozpočtu MČ 
ONV závisí na počte obyvate
l'ov, ktorí by boli umiestnení v 
týchto zariadeniach. 

6. Správa cintorínov 

Funkciu správy cintorínov za
bezpečuje v hl. m. SR správca -
fy. Marianum. 

Hospodárenie správcu pred
pokladá vyrovnanosť výnosov a 
nákladov v celkovom objeme 
cca 33 mil. Sk. Túto funkciu 
vieme zabezpečiť vlastnou prís
pevkovou organizáciou Denova 
bez podstatného zvýšenia prís
pevku vzhľadom na to, že krytie 
má zabezpečiť výnos z prenáj
mu hrobových miest. 

Z celkovej analýzy a bilancie 
predpoklaqaných príjmov a vý
davkov MC ONV v prípade jej 
odlúčenia nám vyplynú nasle
dovné závery: 

1. Príjmy celkom 47 259 tis. Sk 

2. Výdavky celkom 73 500 tis. 
Sk 

Schodok - 26 24 i tis. Sk 

3. Krytie schodku 

tržbami z HMD + 20 000 tis. Sk 

4. Schodok celkom - 6 241 tis. 
Sk 

Uvedená analýza sa nezaobe
rala správou bytov_ého a ener
getického fondu MC ONV vzhľa
dom na to, že hospodárenie za 
tento fond je i v dnešnom stave 
vedené oddelene a predpokladá 
vyrovnanosť nákladov a výno
sov. 

-VM-

V sobotu 17 .9. pri výjazde z 
Devínskej sa naskytol nezvy
čajný pohľad na protiľahl~ po
le. Stoh slamy v ~l~menoch. 
Popoludní zostalo uz 1ba tlo. 

ch 

Prečo je n~ hlavnej ulici _cez 
Devín predp1sa_ná_ 40 km rych~ 
!osť, keď cez t1e Jamy sa neda 
ísť ani tých 40? 

GV 

Rodičia, vete, čo robia vaše 
deti? 

Dňa i 5.9. i 994 o 8.00 vyletel z 
okna bytu na ul. P. Horova 9 
na 7. poschodí, z bytu, na bal
kóne ktorého sú odložené 
modré dvere od auta, smota
nový krém. Dopadol na meter 
od chodca. Tentoraz ešte net-

Od výplaty 
výplate 

rafil. Ako to dopadne nabudú
ce? 

K bocianom 
Ochranári v okrese Dolný Krtíš 

premiestnili niekoľko hniezd 
bociana bieleho z rizikových 
miest (na stípoch elektrického 
vedenia) na iné, bezpečnejšie 
miesta. Potiaľto správa z tlače. 

A čo my? Dokedy sa budeme 
nečinne dívať na prázdn,e staré 
betónové telegrafné stlpy, na 
ktorých nemôžu zahniezdiť ďal
šie páry bociana bieleho iba 
preto, že nemajú upravené 
svoje vrcholce tak, aby na nich 
mohli zahniezdiť ďalšie bocia
nie páry? Je to až tak zloži
té ... upevniť na prázdny bet9-
nový nefunkčný telegrafný stlp 
ružicu z poohýbaného železné-

ho drôtu, bez pomoci auta s 
hydraulickou zdvíhacou ploši
nou, alebo - dáme za tým rad
šej tri bodky ?!!!. .. 

rp 

Už rastú 

Neklamným znakom jesene sú 

Morava týchto dní. 

aj plné košíky hubárov. Po 
daždivých a teplých dňoch ví
dať nielen hubárov nosiacich 
suchohríby a dubáky zo Záho
ria, ale aj v okolí Devínskej 
možno nazbierať bedle, pečiar
ky a zopár suchohríbov. 

foto rp 
-· ---~----~------·-------- ·--------

- Znovu sme zaviedli mož
nosť poskytnutia nenávratnej 
dotácie na novovytvorené 

" pracovné miesto, a to až do 

novoutvorené a ak absolvent 
alebo mladistvý nie je vede
ný v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie. 

b-------------------------------~ 
~-- výšky 90 000,- Sk. 

Zmeny sa vraj dotýkajú 
aj verejnoprospešných 
prác? 

Pokračujeme v rozhovore s Ing. Jánom Žat
kom, vedúcim úradu Ministerstva práce, so
ciálnych vecí a rodiny SR 

V posledných mesiacoch 
:znovu začal rást' počet 
nezamestnaných. 

Súčasný rast počtu neza
mestnaných má dve príčiny. 
Prvá je sezónna a opakuje 
sa každý rok v tomto čase. 
Je to veľký prílev absolven
tov škôl, ktorý by sa mal v 
septembri skončiť. Druhou 
príčinou sú nie príliš šťastné 
opatrenia bývalej vlády v ob
lasti politiky zamestnanosti. 
Aj napriek týmto skutočnos
tiam sa nám podarilo, aj za 
to krátke funkčné obdo
bie 1/2 roka, zvrátiť nepriaz
nivú situáciu. Veď napríklad 
za obdobie január až júl 
i 993 vzrástol počet neza
mestnaných o 79 098, za ja
nuár až júl 1994 iba o 2 343. 
Za to isté obdobie roku 1993 
klesol počet voľných miest o 
6 579, kým v roku 1994 stú
p~! o 3 709. Prognózy býva
leJ vlády hovorili o tom že 
priemerná miera nezame~tna
nosti v tomto roku bu
de 17 % a ku koncu ro
ku 1994 bude nezamestna
nosť 20 %. V skutočnosti sa 
nám Podarilo udržať mieru 
nez_amestnanosti pod i 5 % a 
môzeme sa ľuďom zaručiť, že 
predpokladané hrozivé čísla 
sa ani zďaleka nenaplnia. 

Kri~izujete chybné opat
renta bývalej vlády, ale 
nke~ovedali ste nič kon-

retne. 

Za chybný krok považujem 
zrušenie dotácií na vytvorenie 
nových pracovných miest. 
Prejavilo sa to tým, že iba 
1/4 výdavkov na nezamestna
nosť bola čerpaná na aktívnu 
politiku zamestnanosti - nové 
pracovné miesta, verejnop
rospešné práce, rekvalifiká
cia. Až 3/4 prostriedkov boli 
vyplatené na podpory v neza
mestnanosti. 

Ďalším nešťastným krokom 
bolo zrušenie zvýhodnenia 
zamestnávateľov pri zames
tnaní absolventov škôl od 
1.1.1994. Preto máme dnes 
najviac nezamestnaných ab
solventov škôl na úradoch 
práce v histórii. 

Prečo ste sa nesnažili 
tieto chybné kroky na
praviť? 

Už sme ich napravili. Podľa 
nášho názoru je pre štát, ale 
aj pre nezamestnaných uži
točnejšie zamestnať ich, ako 
pasívne im vyplácať podporu. 
Od augusta tohto roku platí 
nová legislatívna úprava, kto
rá kladie oveľa väčší dôraz 
na aktívnu politiku zamestna
nosti. 

Aké konkrétne možnosti 
dáva napríklad podnika· 
telbm? 

Najdôležitejšie zmeny sú tie
to: 
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- Zvýšili sme hornú hranicu 
poskytnutia bezúročnej pô
žičky zo 60 000,- Sk na 200 
000,- Sk na jedno pracovné 
miesto. 

- Dobu splatnosti bezúročnej 
pôžičky sme predÍžili z 2 na 
5 rokov. 

Aké sú podmienky pos· 
kytnutia dotácie alebo 
pôžičky? 

Tie sa výrazne nezmenili. 
Zamestnávateľ môže požia
dať o niektorý z týchto dru
hov príspevkov obvodný úrad 
práce v tom územnom obvo
de, kde bude pracovné mies
to vytvorené. Dôležité je, 
aby požiadal o príspevok eš
te pred vytvorením pracovné
ho miesta a nie až dodatoč
ne. O poskytnutí príspevku a 
o jeho výške rozhoduje ok
resný úrad práce v spoluprá
ci so správnym výborom 
Fondu zamestnanosti. Vychá
dza pritom najmä z objemu 
finančných prostriedkov ur
čených na podporu spolo
čensky účelných pracovných 
miest, počtu žiadateľov, kri
térií na čerpanie finančných 
prostriedkov na aktívnu poli
tiku zamestnanosti v okrese. 

A čo podpora zamestná· 
vania absolventov? 

Tu nastala veľmi výrazná 
zmena. Ak totiž zamestnáva
teľ zamestná absolventa ško
ly alebo mladistvého do 18 
rokov po predchádzajúcej 
dohode s úradom práce, mô
že dostať príspevok aj vtedy, 
ak pracovné miesto nie je 

Tu nastali dve podstatné 
zmeny. PredÍžila sa možná 
dÍka verejnoprospešných 
prác, počas ktorej prepláca 
úrad práce mzdu takto za
mestnaného pracovníka zo 6 
na 9 mesiacov. Navyše úrad 
práce okrem mzdy prepláca 
aj poistné zamestnanca. 
Očakávame, že na základe 
tohto opatren ia budú najmä 
obce viac využívať túto for
mu podpory štátu. 

Čo by ste na záver od· 
kázali obyvatelbm Devín· 
skej Novej Vsi? 

Výraznou črtou programu 
Kresťan sk od emo kra ti c kého 
hnutia, ktorého som členom, 
je dôraz na individualitu. 
Chceme umožniť jednotlivco
vi, aby sa mohol postarať o 
seba a svoju rodinu. Iba ak 
to z objektívnych dôvodov 
nedokáže, nastupuje pomoc 
štátu. Preto sme presadili, 
že o dotáciu alebo pôžičku 
sa môže uchádzať i ten ob
čan, ktorý sa rozhodne vyko
návať samostatnú zárobkovú 
činnosť a nemusí byt pritom 
evidovaný na úrade práce. 
Stačí, keď v čase uzatvára
nia dohody s úradom práce 
preukáže, že nie je v pracov
nom pomere a podal si žia
dosť o vydanie živnostenské
ho oprávnenia. Ako bývalého 
riaditeľa Obvodného úradu 
práce Bratislava IV. by ma 
potešilo, keby túto možnosť 
využilo čo najviac obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi. 

r 



ObÚ Bratislava IV - Dev. 
Nová Ves 

Pavel Kodýdek a 
Ria Hegyiová 

Vladimír Bončo a 
Jarmila Hurbaničová 

Gustav Schmiedl a 
Angelika Bukovská 

~m~fi ]mlillfillm-tlll{1Jfig 
70 - rokov: 

štefan Slezák 
Cecília Hippíková 
Rozália Miklíková 

Rudolf Hoffman 
Rozália Poláková 

Veronika Schreková 
Viliam Toman 

Justína Vlašičová 

75 - rokov: 
Zita Maretová 

Ján Honek 
Mária Havlová 

Ružena Sitáriková 
Ján Vlašič 

Lýdia Meszarosová 
František UlbricM 

80 - rokov: 
František Milošovič 

Mária Martanovičová 
Martin danáči 

Františka Šimkovičová 

85 - rokov: 
Františka Dunajská 

(Odišli z našich radov: l 
Renáta Radvanská 

Jozefína Kostolanská 

V Klube dôchodcov 
oslávili narodeniny 

Sctueková Veronika 
Šimoničová Alžbeta 

Poláková Kamila 
Danihelová Júlia 
Tollová Antónia 

Fabšičová Jozefína 
Belešová Alžbeta 

Groschmitová Mária 
Grožaj štefan 

JD)JEJNr(Q)WA 1ITffio ~o 
od 19.9.1994 
presťahovaná 

z Hradištnej 39 
na EISNEROVA 1 

(Nová kotolňa. pri tuneli) 
tel. : 778 692 

IST A T 
cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z-6 

23.9. - DISKOTÉKA PRE MLÁDEŽ 

25.9. - MAJSTER "N" 

18.00 

16.30 

Detské divadelné predstavenie 

8.10. - MÓDNA PREHLIADKA 17 .OO 

Viac ako 300 občanov sa zišlo v 
utorok 6.9.1994 vo veľkej sále 
lstracentra na verejnom zhro
maždení, ktorého úlohou bolo 
vysvetliť možnosti riešenia odlú
čenia ONV od hlavného mesta. 

Nedostatočná informovanosť 
občanov, ale aj neochota prijať 
iný ako svoj názor roztrieštila 

prvú polovicu stretnutia. Mnohí 
nepochopili, že pri odlúčení nej
de o získanie okamžitých výhod, 
ale o minimálne zachovanie sú
časných. 

Najvypuklejšie otázky - (ich ce-

ny) dopravy, zdravotníctva, tele
tónovania, školstva, bytového 
hospodárstva, sa podľa môjho 
názoru dali predrokovať s kom
petentnými podnikmi či organi
záciami a z dohôd ponúknuté 
výsledky by zjednodušili vysvet
ľovanie i rozhodovanie. 

Najúčinnejší by bol jednoduchý 

Informácie: 775 190 

ľudový jazyk a jasné položenie 
plusov a mínusov na váhu roz
hodnutia. A pritom každý chcel 
počuť konečné odpovede hneď. 
S tým bolo treba počítať. Aj na
jdôležitejšie momenty prípadné
ho odlúčenia ovplyvňujúce roz
delenie: psychologický, ekono
mický a kompetenčný bolo vari 
treba zoradiť podľa dôležitosti 

občanov a podľa 

toho im venovať náležitú pozor
nosť. 

Snaha poslancov vysvetliť však 
pokračuje 22. septembrom ďal
ším verejným zhromaždením, na 
ktoré je pozvaný aj primátor hl. 

mesta Bratislavy P. Kresánek. 
(Stretnutie bude pred vyjdením 
tohto čísla.) 

Verme, že bude pokojnejšie a 
občania sa dozvedia viac dôvo
dov pre objektívne vyjadrenie 
svojej vôle. 

pk 

Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

24.9. - Ľuboš, Ľubor, 25.9. 
- Vladislav, 26.9. - Edita, 
27.9. Cyprián, 28.9. -
Václav, 29.9.- Michal, 

Michaela, 30.9. -Jarolím, 
1.10.- Arnold, 2.10. 

Levoslav, 3.1 O. - Stela, 
4.1 O. - František, 5.1 O. 

Viera, 6.1 O. - Natália, 
7.1 O. -Eliška 

Celovečerné 
predstawenie 110 ŠTV, SO, 

NE o 19.45 hod.: 

Vzhľadom na voľby (pre 
príslušnú časť obce sú v 

objekte kina) sa 1.1 O. 
nepremieta a preto v NE 

2.1 O. rozširujeme 
predstavenia takto: 

americkú veselohru 
"Studená jazda" 

premietame 
o 15.45, o 17.45 a o 19.45 

hod. 

6.1 O. Traja mušketieri 
USA mp 12 

8.-9.1 O. Senzačný únos 
USA mp 12 

1 3. 1 O. !Philadelphia 
USA mp 12 

14.-20.1 O. opäť premiera 
amerického filmu "Vlk" 

- premietame každý deň 
o 17:15 a 19.45 hod. 

22.-23.1 O. Šišaté hlawy 11 

New Yorku USA mp 12 

27.1 O. V dráhe strely 
USA mn 15 

29.-30.1 O. Nebezpečná 
rýchlost' USA mn 12 

Predstavenia pre mladých: v 
SO a NE o 17.15 hod. 

8.-9.1 O. Senzačný únos 

22.-23.1 O. Šišaté hlavy 11 

New Yorku 

29.1 O. Jurský park 

30.1 O. Nebezpečná 
rýchlost' 

Miestne zastupitef'stvo Devínska Nová Ves vyhlasuje úplné znenie všeobecne záväzného 
nariadenia MC Devínska Nová Ves č. 511994 o spôsobe vykonania miestneho hlasovania 

vyhláseného zastupítef'stvom mes časti Devínska Nová 
vyplýva z doplnku schváleného Miestnym zastupitef'stvom Devínska Nová Ves zo dňa 
18.8.1994. 

Vybrali sme .. 
l väz éh n iade 9 1111 

mestskej časti Devínska Nová Ves 
o spôsobe vykonania miestneho hlasovania občanov vyhláseného MZ MČ ONV 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves podľa 15 ods. 2 písm. aJ zákona č. 37711990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo dňa 23.6.1994 na tomto Všeo

becne záväznom nariadení (dalej len nariadenie): 

§1 
Vylásenie hlasovania 

1.1 Hlasovanie občanov /dalej len "referendum"/ sa vyhla
suje miestnym zastupiteľstvom 1/ a oznámi na úradných 
tabuliach Miestneho úradu mestskej časti najneskôr 30 
dní pred konaním referenda. 

2./ V oznámení o vyhlásení referenda sa uvedie: 
a/ na návrh koho sa referendum vyhlasuje 
b/ aké otázky sa obyvateľom predkladajú na rozhodnu
tie 
cl dni konania referenda 
dl deň vyhlásenia referenda. 

3/ Prílohou oznámenia je rozdelenie hlasovacích okrskov 
v mestskej časti s určením hlasovacích miestností. 

§2 
Dni konania referenda 

1.1 Referendum sa koná v tom istom čase na celom území 
mestskej časti. 

2./ Referendum sa koná v dvoch po sebe nasledujúcich 
dňoch. V prvom dni sa hlasovanie začne vykonávať o 
14.00 hodine a skončí sa o 22.00 hodine. v druhom dni 
sa hlasovanie vykonáva v čase od 7.00 hodiny do 
14.00 hodiny. 

3./ Referendum sa môže konať v čase volieb do Národnej 
rady SR alebo do miestnej samosprávy. 

§3 
Právo hlasovať 

1./ Právo hlasovať v referende má každý obyvateľ mes
ts_kej časti, ktorý má podla zákona SNR o voľbách do 
miestnych samospráv právo voliť orgány samosprávy 
mestskej časti Devínska Nová Ves. 

2./ Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referen
de sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona. 

§4 
Okrsky na konanie referenda 

1.1 Na hlasovanie a na sčítanie hlasov sa vytvárajú okrsky 
f'Ja konanie referenda. 

2./ Uzemie okrsku a miestnosť na hlasovanie určí starosta 
mestskej časti. 

3.1 Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia 
volebného zákona o volebných okrskoch. V prípade. že 
s~ referendum koná v čase volieb do NR SR alebo do 
~1estnej samosprávy. môže starosta rozhodnúť o tom. 

l 
eb o~r~ky pre vykonanie referenda budú zhodné s vo

e nym1 okrskami. 

§5 
Zoznam oprávnených obyvatefov 

Vyhodnotenie zoznamov oprávnených obyvateľov mes
tskej časti na hlasovanie v referende /dalej len "zoz
nam" zabezpečí Miestny úrad mestskej časti. O zozna
moch platia primerane ustanovenia volebného zákona o 
zozname voličov. Zoznam bude vyložený na úradných 
tabuliach mestskej časti aspoň 10 dní pred konaním re
ferenda. 

§6 
Orgány pre vykonanie referenda 

1./ Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov 
sa vytvárajú komisie takto: 
al ústredná komisia pre referendum v mestskej časti 
Ql okrskové komisie pre referendum pre každý okrsok 

2./ Clenom komisie môže byť len oprávnený obyvateľ mes
tskej časti. 

3./ Člen komisie sa ujíma funkcie zložením sľubu v tomto 
znení: "Sľubujem na svoju čes{. že budem funkciu člena 
komisie vykonávať svedomite. nestranne a čestne a 
budem sa pritom spravovať výlučne zákonmi a inými 
právnymi predpismi." 

4./ Komisia je spôsobilá sa uznášať. ak je prítomná nad
polovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je 
prijaté ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina všet
kých jej členov. Uznesenie je prijaté ak sa zaň vyslovi
la nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k 
rovnosti hlasov. považuje sa návrh za zamietnutý. 

1.1 
2./ 

3./ 

4./ 

5./ 

6./ 

' §7 
Ustredná komisia 

Ústredná komisia má 7 členov. 
Členov ústrednej komisie menuje starosta mestskej 
časti z radov občanov zaručujúcich nestrannosť a od
t:?orný výkon funkcie. 
Clenom ústrednej komisie nesmie byť poslanec mies
tneho zastupiteľstva alebo starosta mestskej časti. 
Clenom ústrednej komisie je vždy prednosta miestneho 
úradu. 
Spolu s menovaním členov ústrednej komisie vymenuje 
starosta mestskej časti aj jej predsedu a podpredsedu. 
Prednosta miestneho úradu vyčlení zo zamestnancov 
úradu potrebný počet pracovníkov na zabezpečenie 
plnenia jej úloh. · 
Prvé zasadnutie ústrednej komisie zvolá starosta mes
tskej časti aspoň 20 dní predo dňom konania referen
da. 
Ústredná komisia: 
al dozerá na dodržiavanie predpisov platných pre príp

ravu a konanie referenda. 
b/ rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových ko

misií. 



cl zisťuje výsledky hlasovania v referende. 
dl odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania starostovi 

mestskej časti. 
el plní ďalšie úlohy organizačného a kontrolného cha

rakteru pri príprave a priebehu referenda. 

§8 
Okrskové komisie 

1.1 Okrsková komisia má aspoň 5 členov. 
2./ Členov okrskovej komisie menuje starosta mestskej 

časti z radov občanov zaručujúcich nestrannosť a od
borný výkon funkcie. 

3./ Spolu s menovaním členov okrskovej komisie vymenuje 
starosta mestskej časti aj jej predsedu a podpredsedu. 

4./ Prvé zasadnutie okrskovej komisie zvolá ústredná ko
misia aspoň 10 dní predo dňom konania referenda. 

5.1 Okrsková komisia: 
al zabezpečuje riadny a plynulý priebeh hlasovania. 
b/ vykonáva sčítanie odovzdaných hlasov. 
cl vyhotovuje a odovzdá zápisnicu o priebehu a výs

ledkoch hlasovania v okrsku ústrednej komisii. 
dl plní ďalšie úlohy organizačného charakteru pri príp

rave a priebehu hlasovania. 

§9 
Hlasovací lístok 

1.1 Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 
al dni konania referenda. 
bl otázka s dvoma odpoveďami - áno a nie, 
cl poučenie o spôsobe hlasovania. 

2./ Každý lístok musí byť opatrený otlačkom pečiatky ús
trednej komisie a pečiatky starostu mestskej časti. 

3./ Oprávnená osoba dostane hlasovací lístok v miestnosti 
určenej na hlasovanie pred hlasovaním. 

§10 

O okrskoch, hlasovacích miestnostiach a o povinnosti 
mať pri sebe preukaz totožnosti osvedčujúci bydlisko v 
mestskej časti bude občanov informovať miestny úrad 
spôsobom obvyklým. 

§11 
Spôsob hlasovania 

1./ Hlasuje sa osobne. Zastúpenie sa nepripúšťa. 
2./ Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Hlasujúci 

zakrúžkovaním vyznačí jeho odpoveď na položenú 
otázku a prečiarknutím znehodnotí druhú na lístku vy
značenú možnosť odpovede. Hlasovací lístok je platný 
aj v prípade. ak je jednoznačne vyznačený jeden pre
jav vôle. Hlasovanie je tajné. 

§12 

1.1 Hlasovanie je neplatné. ak bola odovzdaná listina. ktorá 
nie je hlasovacím lístkom. 

2./ Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na viac 
častí alebo upravený inak ako je prípustné. 

3./ O platností hlasovania a hlasovacieho lístku s koneč
nou platnosťou rozhodne okrsková komisia. 

§13 

O priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov. poriadku 
pri hlasovaní, prerušení a ukončení hlasovania platia 
primerane ustanovenia volebného zákona. 

§14 
Zisfovanie výsledkov 

1.1 Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková 
komisia prípady neplatného hlasovania a zistí: 
al počet odovzdaných hlasovacích lístkov. 
bl počet neplatných a vylúčených hlasovacích lístkov. 
cl počet platných hlasovacích lístkov. 

dl počet hlasov áno a počet hlasov nie ku každej otáz
ke. 

2./ Pre sčítanie hlasov platia primerané ustanovenia voleb
ného zákona. 

§15 
Zápisnica okrskovej komisie 

1.1 Okrsková komisia vyhotoví o priebehu a výsledkoch 
hlasovania v okrsku zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prí
tomní členovia komisie. 

2./ Zápisnica obsahuje: 
al čas začatia a skončenia hlasovania. 
b/ počet zapísaných oprávnených osôb do zoznamu na 

hlasovanie. 
cl počet odovzdaných hlasovacích lístkov. 
dl počet platných a počet neplatných hlasovacích lís

tkov. 
el počet hlasov áno a počet hlasov nie ku každej z 

otázok. 
3./ K zápisnici priloži komisia správu o jej predložených 

sťažnostiach a spôsoboch riešenia. 
4./ Komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zozna

my na hlasovanie a odovzdá ich do úschovy miestnemu 
úradu. 

§16 
Zápisnica ústrednej komisie 

1.1 ústredná komisia preskúma zápisnice okrskových ko
misií a na ich základe určí výsledky hlasovania v refe
rende. 

2./ Ústredná komisia vyhotoví o priebehu a výsledkoch 
hlasovania zápisnicu. ktorú podpíšu všetci prítomní čle
novia komisie. 

3./ V zápisnici sa uvedie: 
al počet okrskov a počet okrskových komisií. ktoré 

odovzdali zápisnice o výsledku hlasovania, 
b/ počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch 

pre hlasovanie. 
cl počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch 

pre hlasovanie. ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 
dl počet odovzdaných hlasovacích lístkov. 
el počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov. 
ff počet hlasov áno a počet hlasov nie ku každej 

otázke. 

4./ K zápisnici priloži komisia správu o jej predložených 
sťažnostiach a spôsoboch ich riešenia. 

5.1 Bez zbytočného odkladu zverejní komisia prostredník
tvom miestneho rozhlasu výsledky hlasovania v refe
rende. 

§17 
Vyhlásenie výsledkov 

Vyhlásenie výsledku referenda obsahuje: 
al dni konania referenda. 
b/ počet zúčastnených oprávnených osôb. 
cl počet hlasov áno a počet hlasov nie, 
dl konštatovanie. ktorý návrh bol v referende prijatý. 

§18 
Za materiálové a technické zabezpečenie priebehu refe

renda zodpovedá miestny úrad. 

§19 
O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia vo

lebného zákona a súvisiacich predpisov. 

§20 
Všetky výdavky spojené s prípravou. vykonaním a zisťova

ním výsledkov referenda sa uhrádzajú z rozpočtu mes
tskej časti. 

§21 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 9. 1994. 

V týchto dňoch bola vyhodnotená projekčná súťaž na stvárne
nie plochy rozprestierajúcej sa v ťažisku troch obytných súbo
rov Kostolné - Podhorské - stará obec. Porota pri hodnotení 
vychádzala z požiadavok na vytvorenie mestotvorného prvku s 
funkciami, ktoré v mestskej časti najviac chýbajú. Jednotlivé 
návrhy možno stručne hodnotiť takto: 

Súťažný návrh 1: Pro-linea 

Námestie - ako vstupná brána do 
centra starej zástavby, vyvrchole
nie líniového centra. Spojenie 2 
priestorov námestia pešou láv
kou. Umiestnenie aktivít: malé 
trhovisko, väčšie obchodné akti
vity, obchody, služby, zdravotné 
služby, verejné WC, park, letný 
amfiteáter. 

Priestorové riešenie: Uzatvorené 
riešenie s dominantou lávky a 
dvojpodlažného polyfunkčného 
objektu. Doplnkové zariadenia 
statickej dopravy po obvode ná
mestia, pešie komunikácie v hlav
ných ťahoch pohybu - diagonálne 
medzi sídliskom a starou zástav
bou. 

Celkový dojem: funkčné členenie 
plôch je logické a riešenie vzťa
hov v kolíznych bodoch čiastočne 
eliminované. V schematičnosti fa
vej strany (Podhorské) chýba 
zmäkčujúci prvok prepojenia ze
lene cintorína na oblasť podhor
skej lúky. 

Súťažný návrh 2: Stančíková - de
sign 

Porušovanie Všeobecno záväz
ných nariadení (VZN) sa stalo 
akoby zábavou obyvateľstva. 
Za posledné obdobie bolo zis
tených 78 priestupkov proti 
VZN. Skoro vo všetkých prípa
doch si budú musieť priestup
covia zdôvodňovať svoju ľahos
tajnosť k nariadeniam starostu 
priamo v priestoroch miestneho 
úradu. Asi im bude lepšie na 
duši, keď takýmto spôsobom 
pomôžu doplniť pokladnicu O. 
N. Vsi. Blokovými pokutami bo
li riešení aj nesmierne pozorní 
vodiči, ktorí sa tak pozorne ve
nujú cestnej premávke, že si 
nestihnú všimnúť dve za sebou 
nasledujúce dopravné značky 
(obchádzka a zákaz vjazdu). 
Asi je benzín dosť lacný, lebo 
títo vodiči majú ešte aj peniaze 
na blokové pokuty. Spolu bolo 
vybraných 2 750,- Sk za prie
stupky proti vyhláške 99/89. 
Pokladnica mesta a D. N. Vsi 
sa zasa potešila. 

Dňa 30.8. v nočných hodinách 
si jeden pán nevedel poradiť s 
vchodovými dvermi do bytu. 
Nebolo by na tom nič zvláštne, 
~eby si tento občan nebol zmý
lil dvere a nerozbíjal vchodové 
dvere do pivničných priestorov. 
Svoju stratu orientácie musel 
potom vysvetliť na HoPZ SR v 
ONV, kam ho hliadka odpreva
dila. 

Námestie - centrálny park, "živé 
námestie". Priestor je v návrhu 
ponímaný ako forma všetkých dru
hov spoločenských i súkromných 
stretnutí. Otvorený amfiteáter, hry 
detí, stretnutia mládeže, dospe
lých pri organizovaných i súkrom
ných stretnutiach, bohaté vybave
nie doplnkov drobnej architektúry, 
zelene, vodných plôch, atrakcií, 
zameraných na aktívne formy od
počinku, čo vytvára z námestia ži
vý priestor. Aj trhovisko a poži
čovne športových a hracích pot
rieb plnia popri obchodnej i spo
ločenskú funkciu c napr. obchod
ná kolonáda pred obj. 50. 

Priestorové riešenie - flexibilné, 
počas konania veľkých akcií je 
možné i využitie plochy vozovky, 
pri odklonení dopravy, ktorá je 
povrchovo stvárnená ako námes
tie a evokuje u vodičov stálu po
zornosť pri prejazde. 

Celkový dojem: Prírodné formy 
zmäkčujú strohosť KBV, otvárajú 
diaľkové pohľady na kostol sv. 
Ducha, ktorú vnímame ako domi
nantu tohto priestoru. Funkčné 
členenie je podriadené forme fud-

Rieka Morava je lákadlom ry
bárov. Nájdu sa však aj takí, 
ktorí by chceli ušetriť peniaze aj 
tam, kde je to nežiaduce. Dňa 
3.9. boli vykázaní z rybačky tiež 
rybári, ktorým sa zdalo, že pop
latky za povolenky sú iba pre 
tých, ktorí niečo chytia a nie 
tým, ktorí sú chytení. 

že občania zarábajúci si vykrá
daním vozidiel nepracujú iba v 
noci, sa presvedčila hliadka tiež 
3.9. o 12.20 hod., našla totiž 
Olcit s rozbitým oknom. Z vo
zidla, samozrejme, už chýbalo 
autorádio, ktoré si možno jeho 
majiteľ bude môcť kúpiť späť na 
niektorej bratislavskej burze. 

Aj poplatky za predaj na trho
visku sa zdajú byť niektorým 
občanom zbytočné. Nemôžu byť 
potom prekvapení, keď im hlia
dka MsP zakáže predaj, ako sa 
to stalo napríklad 5.9. na ul. M. 
Marečka. 

Opekanie špekáčkov na ohni 
alebo pečenie zemiakov v pah
rebe býva príjemné spestrenie 
všedných dní. Neplatilo to však 
10.9., keď si za svoje ohnisko 
niekto vybral stoh na poli pri 
železničnej trati. Uhasenie tohto 
požiaru si vyžiadalo výjazd via
cerých požiarnych vozidiel. v 
nočných hodinách sa o hasenie 
zvyškov požiaru starali aj po
žiarnici z Denovy. 

bm 
MsP 
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skej mierky a potrieb. 

Súťažný návrh 3: Ing. arch. Dede
ček V., CSc. 

Námestie - nová dominanta síd
liska. Svojim riešením sa jednoz
načne priraďuje k hmote sídliska, 
vytvára novú dominantu - viacú
čelovú halu. K tejto smeruje vyús
tenie kompozičnej osi Eisnerovej 
ulice. Pred objektom 50 je navrh
nutá bohatá obchodná vybave
nosť - tržnica s nadstavbou. Ve
rejný park je obmedzený na vý
sadbu aleje v nadväznosti na ze
leň cintorína. Objekty: tržnica, 2-
podl. garáže, obchodné jednotky, 
viacúčelová hala (1 300 miest), 
letné divadlo, kino (1 000 miest), 
3 spojovacie mostné objekty. 
Návrh rieši širšie súvislosti - čias
točnou sanáciou pôvodnej výs
tavby starej obce a výstavbou so
ciálnych bytov - mimo tangované 
územie. 

Priestorové riešenie: Priestor je 
intenzívne využitý zástavbou pod
nikateľských aktivít a kult. spolo
čenskej haly s amfiteátrom a dop
lnkovými zariadeniami statickej 
dopravy. 

Celkový dojem: Riešenie pôsobí 
monumentálnym dojmom a vytvá
ra novú dominantu priestoru. 
Svojim riešením je jednoznačne 
prvkom sídlištnej architektúry s 
klasickým poňatím architektúry. 

Súťažný návrh č. 4: Ing. arch. 
Stec, CSc. 

FUTBAL 
3. kolo 
MUŽI A 
ONV - Lamač 

MUŽI B 

o : 1 

Štart - ONV 1 : 2 
Góly: Záhumenský, Weidinger, 

STARŠÍ DORAST 
ONV - Malacky 
Góly: Run á k 4 

MLADŠÍ DORAST 
ONV - Malacky 
Góly: Pleška, vlastný 

STARŠÍ ŽIACI A 
Trnávka - ONV 

MLADŠÍ ŽIACI B 
Hanuliakovo - ONV 
kontumačne 

4. kolo 
MUŽI A 
VTJ Bratislava - ONV 

MUŽI B 
ONV - Pezinok B 

6 

2 2 

9 : o 

0:3 

4 : o 

4 : 2 

Góly: Štastný 2, Záhumenský, 
Weidinger 

STARŠÍ DORAST 
Stupava - ONV 3 : o 

n 
Námestie - ako reprezentatívny 

prepoj novej zástavby a pôvodnej 
obce. Nosné objekty: budovaný 
objekt obchodu a služieb, trho
visko, park, spojovací oblúk - ex
po, kult. zariadenie - javiskový 
komplex. Dva priestory - veľké a 
malé námestie - prepojené sym
bolikou brány je možné prepojiť a 
pri výluke dopravy organizovať 
väčšie spoločenské akcie na spo
jenom priestranstve. 

ob
~ké-
Ide 

ran-
3j a 
i lov, 
en ia 

Priestorové riešenie: Je založené 
na aditívnom usporiadaní voľných 
a obostavaných priestorov, aby 
sa tieto plochy mohli využívať sa
mostatne i kombinovane. Archi
tektúra objektov je atraktívna tva
rom i doriešením detailu prostre
dia drobnou architektúrou a zele
ňou. 

sk ať 

lele
atis-

nu, 

Celkový dojem: Symbolická ar- a. 
chitektúra vstupného oblúku, 
priestorové rozvrhnutie aktivít, 
bezkolíznosť vzťahov a jasná kon
cepcia vytvára z námestia pôso
bivú promenádu a živý priestor. 

cnej 
tkur-
i sp 
tak
chá
l Od-Porota prisúdila prvé miesto náv

rhu č. 4 - autor Ing. arch. Peter 
Stec, CSc. a kol. - druhé miesto 
návrhu č. 2 Ing. arch. Helena 
Stančíková a kol. Pred zadaním 
ďalšieho stupňa projekčnej príp
ravy sú do konca októbra prístup
né návrhy verejnému pripomien
kovaniu obyyatefmi Devínskej No
vej Vsi na Utvare architekta MČ 
DNV. 

MLADŠÍ DORAST 

IE 'll 
arch. !MČ 

Stupava - ONV 1 : 6 
Góly: Kravárik 3, Konečný 2, Pleška 

STARŠÍ ŽIACI A 
ONV - ŠKP O : 12 

MLADŠÍ ŽIACI A 
ONV - Trnávka 

MLADŠÍ ŽIACI B 
ONV - Malacky 

5. kolo 
MUŽI A 
ONV - ŠK jun. 
Gól: Marček 

MUŽI B 
Mier. kolónia - ONV 
wo 

STARŠÍ DORAST 
ONV - Senec 
Góly: Hudec, Runák 

MLADŠÍ DORAST 
ONV - Senec 
Góly: Kravárik 2, Šašík 2, 
Spišiak 

STARŠÍ ŽIACI 

o : o 

o : 2 

1 : 3 

o : 3 

2 : 6 

6 : o 
Konečný, 

MLAD§[ ~IACI A pre lož. na 30.9.1994 
MLADSI ZIACI B 
Stupava - DNV O : 5 
Góly: Rejžek, Mlynár 3, Adam 
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tlačiarenské služby -
hlavičkové papiere, 
firemné papiere, 

vizitky, prospekty, 
letáky 

potlač reklamných 
predmetov - perá, 

zapaľovače, tašky ... 

l PE výrobky - tašky, 
1 

l vrecia: s potlačou i bezj 
potlače 

LEASING zahraničných 
automobilov -

koeficient l, 18 - l, 06 
podľ a akontácie 

zabezpečenie 
veľkoplošnej reklamy , 
na území Slovenskej 

republiky 

02-Predaj 

• Predám 3 kusy oleandre žltej 
farby, 1.5 m vysoké. Adé v inz. 
odd. 

"' Predám hlboký kočík. 
trojkombinácia. bordovej farby a 
buggy kočík. Cena dohodou. 

TeL 779 930 

• Predám elekté ohrievač na 
detské ffaše. nosič na dieťa tzv 
klokan a rôzne topánky 
zahraničné číslov 18 - 23. 

TeL: 776 537 

" Predám ďatlovú palmu. 
TeL: 775 108 

03- VOLNÉ 

• Prijmem brigádničku na predaj 
drogérie TeL: 776 186 

• Ponúkam prácu vhodnú na HPP 
aj VPPinf. 779 657 po 19.00 hod. 

04-SLUŽBY 

" Montáž, oprava a predaj 
elektrických bojlerov 

TeL: 239 527,220 005 

• Preklady z a do ANGLIČTINY 
Počítačové spracovanie. 
databázové služby. Dr. Milan 
Hudeček, 

tel./fax./modem:777 389 

• Firma MEDIÁN oprava 
automatických pračiek 

teL: 777 095 

" Elektroinštalácie. bleskozvody -

\~el.lfax 775 27~(~ montáž. op~~va. T~l~~~ 0}8 __ 
Nové---~~-----·------·-~---------- --1 

"'""• "' auc1nne 
na našom trhu 

'Nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné 
veci', povedal ktosi skúsený. 

Väčšina. našich spotrebiteľov však musí navštíviť západnú 
krajinu, aby sa presvedčili o výhodnosti kupovať spoľahlivé veci, 
kupovať veľké balenia alebo koncentráty. 

S ponukou čistiacich prostriedkov fy Frischer- Frei Way z 
Rakúska prichádza firma UVR Košice, pobočka Bratislava. 

Čistinee prostriedky: 
3 Stern - pre kúpeľne a WC 

SIAM- univerzálny čistiaci prostriedok pre domácnosť 
BULL- špeciálny vysoko účinný odmasťovací prostriedok 
KRISTAL :-čistiaci prostriedok na okná 
BG FLUID - čistiaci prostriedok pre grily a sporáky 
ROYAL prípravok na čistenie kobercov a textílie 
OCEAN - osviežovač vzduchu 
DRACO - prostriedok na ničenie hmyzu 
BRASIL - čistiaci prostriedok na nábytok 
CLEAN.- unjver.zálny či.sti~ci prostriedok spíhajú podmienky 

urcene predp1sm1 na ochranu zdravia. 

Bližšie informácie (a predvedenie výrobkov) 
získate v DEVEXe Novoveská 14 (z dvora) nad 

poštou. 

M. Marečka 6 (pod terasou) 

Posedenie pri dobrej káve, v prijemnom prostredí 
VŠETKO ZA PRIJATELNÉ CENY! 

Pondelok - piatok: 14.00 - 21.00 hod. 
Sobota - nedeľa: 9.30 - 20.00 hod. 

Aik: fPJTľ[iJll@J'ÚXfi íľ!'fJ.i2;;o u((J],!JllfL ~((J], .1],l!Iľlfintff.ftcp;2 

e Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

e TV servis Baláž - Oprava 
televízorov Na Grbe 53 

tel./zázn. 776 963 

e Potlač na reklamné 
predmety - zapafovače, perá, 
popolníky, PE - tašky a iné 
zabezpečí DEVEX 

tel./fax: 775 175 

Žalúzie 
• fi GAVO 
švédske 

- ponúka 
hliníkové 

žalúzie. Rýchla 
dodávka, nízke ceny. 

Tel.:366 081 

e Vymením 3 - izbový byt na 
Záluhách za dva menšie. 

Tel.: 775 855 

e Kúpim 1 - izbový byt z 
osobného vlastníctva. Adr. v 
inz. odd. 

Jozef Šimkovič 

štefana Králika č. 10 
841 07 Bratislava 

Oprava a predaj 
- AUDIO techniky všetkých značiek 

aj hifi !veže, autorádia, 
walkmany, CD, magnetofóny) 

- VIDEO techniky, videá všetkých 
značiek, TV 

- Svietidlá 
Olvorené Po-Pi - 14.00 - 19.00 hod. 

Tel.: 071775 009 

--~---·----

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980Sk. 1/2 -;t;::-197o Sk, 1 stran~39oosk:--
K cenám treba pripočíta{ 25 % DPH. Príplatky: 1 str. + 100 %, 2 - 5 str. + 50%. 
Zľavy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 %. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %, celoročné uverejnenie - 30 %. 
Ponuka detských vecí - bezplatne. 

Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 - 10.oo; 14."o _ 18."o. So: 8.oo _ 11,00 
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Súčasná lu:mštrukcia 
sa skladá z dvoch 

- štátna 

- neštátna, t.j samospráva. 

z hfadiska miestneho možno 
štátnu správu členiť na ústrednú 
(ministerstvá a ostatné ústredné 
orgány štátnej správy) a miestnu 
štátnu správu (obvodné a okresné 
úrady). Státnu správu vykonávajú 
na miestnej úrovni obvodné a ok
resné úrady ako aj špecializované 

miestnej štátnej správy. 
11111esu•.. štátnu v 
súčasnosti 

v oblasti životného prostredia: 
úrady ŽP 

v oblasti školstva: školské správy 

v oblasti správy práce: úrady prá
ce 

v oblasti katastra: katastrálne 
úrady 

v ostatných oblastiach: obvodné 
a okresné úrady. 

Jednotlivé úrady vykonávajú 
správu v obvodoch a v druhom 
stupni v okresoch stanoveným 
územnosprávnym členením štátu. 

V prípade odčlenenia De
vínskej Novej Vsi od Bratislavy, 
pok1af bude zachovaný súčasný 
stav, nebude zmenené v miestnej 
príslušnosti orgánov štátnej sprá
vy nič a pre štátnu správu obce 
zostanú naďalej príslušné súčas
né orgány štátnej správy. 

Miestnu samosprávu vykonávajú 
obce a mestá. Celé územie SR sa 

člení na obce a mestá, teda ne
jestvuje časť teritória, ktorá by ne
bola pod suverenitou obce alebo 
mesta. V prípade odčlenenia MČ 
ONV od Bratislavy bude potrebné 
vyriešiť tieto správno - právne 
následky: 

Prechod práv a povinností z civil
no - právnych vzťahov z MČ na 
novovzniknuté mesto. 

Rozdelenie 
vy medzi nové 
tislavu. 

K dňu odčlenenia začne mesto 
plniť všetky samosprávne funkcie 
a povinnosti a nadobudne suvere
nitu ako každé iné mesto či obec 
v SR. Bude potrebné prebudovať 
úrad na úrad schopný prevziať 
plnenia týchto povinností. Proble
matikou je tiež ďalšia platnosť 
VZN. Táto vec by sa mala vyriešiť 
špeciálnym nariadením nového 
mesta, ktoré bude mať charakter 
recepčnej normy. 

Je potrebné konštatovať, že zme
nou postavenia by sa stratili všet
ky špecifiká vyplývajúce z posta
venia ONV ako časti Bratislavy. 
Pod týmto uhlom bude potrebné 
prehodnotiť najmä platné poplat
kové a daňové nariadenia. 

DNY 

celomes
na 

odlúčenia 
mesta Bratislavy. 

Návrhy na riešenie: 

Čistota komunikácií l. a ll. tr. a 
údržba prícestnej zelene - navrhu-

mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 

jeme zabezpečiť Miestnym podni
kom. 

Starostlivosť o mestské lesy - na
vrhujeme zmluvné zabezpečenie, 
resp. dať do prenájmu alebo pre
dať. 

Likvidácia komunálneho odpadu -
je nevyhnutné pokračovať v zave
dení separovaného zberu komu
nálneho odpadu. MČ ONV vypro
dukuje cca 2.703 t ročne komu
nálneho odpadu, ktorý je možné 
vyseparovaním druhotných suro
vín zredukovať postupne na 50 
percent a viac. 

Likvidáciu komunálneho odpadu 
navrhujeme riešiť spolu s firmou 
OLO a.s., ktorá vyhrala verejnú 
súťaž na zavedenie separovaného 
zberu v Bratislave a zaviazala sa 
vložené prostriedky MČ Devín, 
ONV, Dúbravka a Karlova Ves do 
zavedenia separovaného zberu v 
rámci združenia REO využiť. Mes
to nefinancuje riešenie komunál
neho odpadu. Financujú si ho ob
čania, resp. vlastníci obytných 
domov priamo zmluvami s OLO 
a.s. 

Komisia 
tredia MZ 
DNY 

Návrh riešenia činnosti polície na 
území Devínskej Novej Vsi v prí
pade jej odlúčenia od Bratislavy. 

Pôsobenie Mestskej polície hl. 
m. SR Bratislavy je podriadené 
Magistrátu hl. m. V prípade odlú
čenia ONV od Bratislavy by stani
ca MsP v DNV ukončila svoju čin
nosť. Z hľadiska ochrany verejné
ho poriadku sa ukazuje nevyhnut
né nahradenie práce MsP zriade
ním Obecnej polície. Popri orga
nizačných záležitostiach sú najdô-

ležitejšie otázky personálneho ob
sadenia a materiálno - technické
ho vybavenia Obecnej polície. Ide 
o zabezpečenie zbraní, ochran
ných prostriedkov, spojovacej a 
výpočtovej techniky, automobilov, 
služobných odevov a vybavenia 
kancelárií. 

Tieto prostriedky možno získať 
týmito spôsobmi: 

- prevodom majetku v rámci dele
nia majetku medzi DNV a Bratis
lavou, 

- odkúpením za zostatkovú cenu, 

- nakúpením nového zariadenia. 

Personálne obsadenie Obecnej 
polície je potrebné riešiť konkur
zným prijímaním osôb, ktoré sp 
ňajú predpísané požiadavky a tak
tiež zabezpečením výcviku uchá
dzačov, ktorí doposiaľ tieto pod
mienky nesp ňajú. V prechodnom 
období bude kladený zvýšený ná
por na činnosť Hraničného odde
lenia PZ SR. 

Na činnosť HO PZ SR nemá od
lúčenie ONV od Bratislavy žiadny 
vplyv, pretože túto činnosť neza
bezpečuje mesto, ale štátna sprá
va (Min. vnútra). Všetky úkony, 
ktoré zabezpečuje PZ SR (napr. 
záležitosti občianskych preuka
zov, pasová služba, evidencia 
motorových vozidiel) by v prípade 
odlúčenia ONV od Bratislavy zos
tali pre obyvateľov ONV nezmene
né. Prípadne územnosprávne 
zmeny v budúcnosti budú závisieť 
od toho, aký model regionálneho 
usporiadania prijme NR SR. Odlú
čenie ONV od Bratislavy však ne
má na toto regionálne usporiada
nie žiadny vplyv. 
Komisia 

rejného 

C: vyd_ávaní záv.ä:ného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikaJ'úcich na 
uzem1 mestskeJ cast1 Brat1slava - Devínska Nová Ves ' 

Miestne zastupiteľstvo mes
tskej časti Bratislava - Devín
s~a Nová Ves podl'a 4 ods. 3 
Plsm. d) a h) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zria
dení v znení neskorších predpi
sov a 15 odst. 2 písm. a) zá
kona SNR č. 377/1990 Zb. o 
hlav~om meste Slovenskej re
publiky Bratislava v znení nes
korších predpisov sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom 
nariadení. 

Úvodné ustanovenie 

1.. Toto všeobecne záväzné 
n~nadenie (ďalej len nariade
nie) up~avuje podmienky pre 
vydávanie záväzného stanovis
ka k začatiu, rozšíreniu a zme
ne po~nikateľskej činnosti 
Právntckych a fyzických osôb, 
ktoré vykonávajú alebo majú 

záujem vykonávať podnikateľ
skú činnosť na území mestskej 
časti Bratislava - Devínska No
vá Ves (ďalej len "mestská 
časť"). 

2. Právnická a fyzická osoba, 
ktorá vykonáva, alebo má záu
jem vykonávať podnikateľskú 
činnosť (ďalej len "podnikateľ") 
na území mestskej časti, je po
vinná požiadať starostu mes
tskej časti (ďalej len "starosta") 
o vydanie záväzného stanoviska 
k začatiu, rozšíreniu a zmene 
podnikateľskej činnosti pred za
čatím, rozšírením a zmenou 
podnikateľskej činnosti (ďalej 
len "záväzné stanovisko"). 

3. Záväzné stanovisko vydá 
starosta na základe žiadosti 
podnikateľa spravidla do 30 dní 
od jej podania. 

2 
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Podmienky pre vydanie záväz
ného stanoviska 

1. Pri vydávaní záväzného sta
noviska prihliada starosta na: 

a) zameranie podnikateľskej 
činnosti 

b) potrebu a oprávnený záujem 
obyvateľov mestskej časti o 
uvažovaný druh podnikateľskej 
činnosti na území mestskej 
časti. 

2. Právnická osoba je povinná 
k žiadosti o záväzné stanovisko 
predložiť: 

a) úradne overenú notársku zá
pisnicu, spoločenskú zmluvu, 
prípadne výpis z obchodného 
registra (ak došlo k zápisu do 
neho). 

b) stanovy družstva, ak ide o 
družstevnú právnickú osobu, 

c) list vlastníctva k nehnuteľ
nosti, v ktorej sa má vykonávať 
podnikateľská činnosť (nie star
ší ako 3 mesiace), ak právnická 
osoba je vlastníkom nehnuteľ
nosti, 

d) platnú nájomnú zmluvu 
uzavretú v súlade s 3 ods. 2 
zákona č. 116/1990 Zb. o náj
me a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších 
predpisov, ak právnická osoba 
nie je vlastníkom nehnuteľnosti, 
v ktorej sa má vykonávať pod
nikateľská činnosť, 

e) súhlas prenajímateľa bytu, 
ak sa podnikateľská činnosť 
má vykonávať v byte. 

3. Fyzická osoba je povinná k 
žiadosti o záväzné stanovisko 
predložiť: 

(pokračovanie na strane č.B) 



Všeobecne záväzné nariadenie č.6/1994 
pokračovanie zo str. 6 

a) list vlastníctva k nehnuteľ
nosti, v ktorej sa má vykonávať 
podnikateľská činnosť (nie star
ší ako 3 mesiace), ak podnika
teľ je vlastníkom nehnuteľnosti , 

b) platnú nájomnú zmluvu 
uzavretú v súlade s 3 ods. 2 
zákona č. 116/1990 Zb. o náj
me a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších 
predpisov, ak fyzická osoba nie 
je vlastníkom nehnuteľnosti, v 
ktorej sa má vykonávať podni
kateľská činnosť, 

eeeeeeeeee 
, KORENIE ŽIVOTA 

- Aký je rozdiel medzi hustou 
horou a dôchodkom? 
- Z hustej hory možno vyjsť, z 
dôchodku nie. 

• 
Prišiel pán Komár za pani 
Komárovou a pokorne sa pýta: 

Vierka, môžem sa dnes 
pozerať na televízor? 
- Môžeš, - kývne rukou jeho 
žena, - ale nezapínaj ho! 

• 
Pri manželskej hádke kričí žena 
na muža: 
- To som si radšej mala zobrať 
diabla ako teba! 
On len odvrkne: 
- To by nešlo, manželstvo 
medzi sú rodencam i je u nás 
zakázané. 

• 
- Z čoho žiješ? 
- Z dôchodku. 
- V dvadsiatich rokoch máš 
dôchodok? 
- Ja nie. Matka. 

• 
- Prečo dávajú Záhoráci do 
chladničky prázdnu trašu? 
- Keby prišla návšteva, čo 

nepije. 

• Vymením pekný 3-izb. byt na 
4. posch., hala + loggia na ul. 
J . Jonáša, za menší. Najradšej 
v ONV. Tel. č. 779 862 od 
1a.•• - 2o.•• 

• Vezmem do prenájmu cca 1 OO 
m2 záhrady v ONV za 
dohodnutú úhradu. 
Tel. č. 779 862 od 1a.••- 2o.•• 

c) súhlas prenajímateľa bytu, ak 
sa podnikateľská činnosť má 
vykonávať v byte. 

4 . Záväzné stanovisko je pod
nikateľ povinný mať v mieste 
vykonávania podnikateľskej čin
nosti a na požiadanie ho pred
ložiť kontrolným orgánom k na
hliadnutiu. 
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Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto 
nariadenia vykonávajú oprávne
ní a poverení pracovníci Mies
tneho úradu a útvaru kontroly 
mestskej časti a pracovníci 
Mestskej polície hlavného mes
ta Slovenskej republiky Bratisla
vy. 

2. Právnickej osobe, ktorá po
ruší toto nariadenie, môže sta-

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

1 2 3 4 5 

~ 

rosta ulož i ť pokutu podľa 28 
ods. 2 písm . b) zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších predpisov 
do výšky 200.000,- Sk. 

3. Fyzickej osobe, ktorá poruší 
toto nariadenie, môže byf ulo
žená pokuta podľa 46 zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o prie
stupkoch v znení neskorších 
predpisov do výšky 1.000,- Sk 
(v blokovom konaní do 500,
Sk) . 

4. Ak poruší právnická alebo 
fyzická osoba toto nariadenie, 
postupuje mestská časf pod
ra 58 Zákona č. 455/1994 Z.z. 

4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto nariadenie sa nevzťa-

Vodorovne· Al Koniec 
tajničky - BI Mužské meno -
jednotka penicilínu - rieka vo 

6 7 8 9 10 11 12 

-

huje na príležitostné akcie, kto
ré sa konajú cez sviatky, pri 
slávnostiach, športových podu
jatiach alebo iných podobných 
akciách, pri ktorých sa obvykle 
ponúkajú potraviny a iný tovar, 
ktorý je podnikateľ oprávnený 
predávať. Ustanovenia osobit
ných predpisov zostávajú nez
menené. 

2. Záväzné stanoviská vydané 
pred účinnosťou tohto nariade
nia zostávajú v platnosti. 

3. Podnikateľ, ktorý nemá zá
väzné stanovisko, je povinný 
do 31. decembra 1994 požiadať 
starostu o jeho vydanie. Ak 
dostane záväzné stanovisko zá
porné, je povinný podnikanie 
na území mestskej časti ukon
čiť v 30 dennej lehote. 
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Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda 
účinnosť 5. septembra 1994. 

ŠVajčiarsku. - Cl Nezisťuje váhu -
leopard. - Dl Náhly obrat -
staroegyptský boh Slnka 
naspodu. - El Zdochlina po 
nemecky - obyvateľ severného 
Slovenska drobná ženská 
ozdôbka. - FI Post skriptum (skr) 

začiatok tainičk.y 
chemická značka amerícia. - GI 
Predné tyče na voze - mesto v 
Nigérii - tak po latinsky. - Hl 
Pozdrav na rozlúčku (z latin) -
cudzie mužské meno - štát v 
Prednej Ázii. - ll Osobné zámeno 
- pohyboval sa vo vzduchu -
mesto v Rusku. - Jl Stred 
tajničky. -

Zvisle: 11 Bývalý 
severonemecký spolok 
obchodných miest - poťah. - 21 
Cervenala sa (básn) 
chlapčenské meno. - 31 Mesto vo 
ŠVajčiarsku - čiastočne zlom. - 41 
Hlava $iitov - natrie vápnom. - 51 
Teda - plemeno koňa - nórsky 
prozaik 19. storočia. - 61 ženské 
meno - roľník po nemecky. - 7/ 
Obec pri Veselí na Morave -
ženské meno (26.9). - BI Značka 
elektrospotrebičov - dievčenské 
meno - pre akú príčinu. - 91 
Juhoázijská rastlina - hodnotila. -
101 Chemický prvok ZnRn - biely 
riasnatý obláčik. 111 Druh 
izbového kvetu - ohľaduplnosť. -
121 Lepením uzatvor - hazardná 
kartová hra. -

pqmôcky: El Nip. - Hl Luiz. -
101 Cirus. -
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42.- 4 3. týždeň 

.. . a teraz mäš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

NapÍňajú ma smút
kom porovnávania 
počtu voličov v Bra
tislave a trebárs v Ko 
márne. Čudujem sa 
frfľajúcim Bratislavča
nom na neúspech do
siahnutý ich nevšíma
vosťou, ľahostajnos

ťou, ignorovaním . . . a 
až potom " plačom 
nad rozliatym mlie
kom". Prečo čakať na 
facku a ... "uspokojiť" 
sa ďalším štvorroč
ným frfľaním? 

Nevoliť znamená dať 
šancu 1nym. Škoda, 
že mriohí dokážu mo
bilizovať svoje sily 
často až v stave ohro
zenia svojej existen
cie. Preto tá sila voli
čov - dôchodcov. 

Mrzí ma tiež ľudská 
závisť, čo núti vystr
kujúce osobnosti 
klepnúť po hlave a za
radiť ich do stáda. 

Nuž ... , aj tí, čo ne
volili, mlčiac súhlasili. 

Verme, že predsa sa 
budeme posúvať dop
redu. Sám chcem ve
rif, že skončíme so 
slobodou · opl'úvania, 
hľadanie ciest nebu
deme rušiť škandálmi, 
hádkami, špinou ... 

Ak nenájdeme a ne-
necháme múdrych, 
zostanú nám tí druhí. 

Váš vydavatel' -

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESS KAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

7.10-199'1 lCoénik= IV. Cislc= 19 Cena= 2.50 

K výsledku 
miestneho 

referenda 
Devínska Nová Ves bude z 

vôle jej obyvateľov naďalej 

časťou hlavného mesta Slo
venskej republiky Bratislavy. 
Rozhodlo o tom s definitív
nou platnosťou hlasovanie 
jej obyvateľov . Ukončili sa 
tým debaty a disku·sie o ďal
šom možnom vývoji postave
nia samosprávy a jej orgá
nov. Jednoznačné rozhodnu 
tie v rámci priameho hlaso
vania je záväzné pre všetky 
miestne orgány samosprávy . 
Je smern icou pre ďalší stra
teg ic ký rozvoj . Zároveň je 
vodid lom pre politické strany 
a hnutia, ktoré ho môžu pou
žiť pri zostavovan í kandidá
tok a volebných programov 
na ďalš i e obdobie samosprá
vy . Môžu sa tak plnšie sús
trediť na vecné riešenie 

problémov a potrieb obča

nov. 

Právoplatnos~ referenda, 
potvrdená účasťou voličov , 

dokázala oprávnenosť tohto 
inštitútu . Referend um doká
za lo , že občania chcú o naj
závažnejšíc h problémoch 
rozhodovať priamo sami a 
zobrať tým i zodpovedn osť 

za toto rozhodnutie priamo 
na seba . 

Vážení spoluobčania! 

Ďakujem Vám za účasť na 
referende, ďakujem Vám za 
to, že ste nezostali ľahostaj
ní k veľmi závažnej otázke. 
Ďakujem všetkým, ktorí pre
javili osobnú · zodpovednosť 

za osud mestskej časti a 
hlasovaním vyjadrili svoj ná
zor. 

Ing. Marián Jurčák 
starosta MČ ONV 

Výsledky hlasovania občanov 30.9. a 1.10.1994 

Volebný Zapísaní Vydané Platné Nep latné Hlasy Hlasy Percent. Percent. 
okrsok voliči lístky hlasy hlasy ÁNO NIE účasť ÁNO 

1 1067 565 563 2 89 474 52.95 15.81 
2 1662 1072 1060 12 155 905 64.50 14.62 

3 784 466 461 5 95 366 59.44 20.61 

4 983 512 507 5 79 428 52.09 15.58 

5 1157 628 628 o 104 524 54.28 16.56 

6 889 397 393 4 50 343 44.66 12.72 

7 1877 879 876 3 150 726 46.83 17.12 

8 959 450 446 4 89 357 46.92 19.96 

9 782 362 359 3 61 298 46.29 16.99 

Spolu 10160 5331 5293 38 872 4421 52.47 16.47 



1[)) l~([]) JBNII cC lťfJr 
Z JR~AJDlMl!ClTi; 

Dňa 29.9.1994 zasadala 
Miestna rada MČ DNV, zo zá
verov ktorej vyberáme: 

Miestna rada MČ DNY: 

hodnotila ponuky verejno -
obchodnej súťaže na výstav
bu hromadných garáží. Do 
súťaže bolo predložených 9 
ponúk. Miestna rada uložila 
Útvaru architekta zvolať spo
ločné zasadnutie Komisie 
výstavby a MR MČ DNV k pri
jatiu záverov k výberu víťaza 
súťaže v termíne 6.10.1994 

hodnotila ponuky verejno -
obchodnej súťaže na stvárne
nie Námestia J. Kostru. Do 
súťaže boli predložené 4 po
nuky, z ktorých ako 2. najlep
ší návrh schválila návrh pred
kladateľa p. Stančíkovej, 1. 
cenu MR MČ DNV neudelila 

zobrala na vedomie pre
zentáciu FY SNKTV (Sloven
ská národná kábelová televí
zia) systému MMDS (vzdušné 
vedenie) 

schválila prenájom nebyto
vého priestoru na ul. l. Bu
kovčana pre účely zriadenia 
predajne obuvi sadz
bou 1 000,- Sk/m2/rok na 2 

Väčšina proti 
V čase volieb do NR SR 30.9. 

a 1.1 0.1994 rozhodovali obča
nia mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves v mies
tnom referende o prípadnom 
odlúčení od hlavného mesta 
SR Bratislavy. 

Podnetom na tento krok bolo 
prerozdelenie výnosov z daní v 
neprospech mestských častí, 

pričom DNV prišla takmer o 1 O 
mil. Sk, obmedzenie počtu au
tobusov z a do mestskej časti 
a tiež obavy z ďalších diskri
minačných opatrení voči okra
jovým mestským častiam. 

Miestneho referenda sa v pia
tok a sobotu zúčastni
lo 52,5 % oprávnených voli
čov. Z nich 872 prejavilo vôľu 
osamostatniť sa od hlavného 
mesta SR a 4421 bolo proti. 

Občania Devínskej Novej Vsi 
tak rozhodli zachovať si prís
lušnosť k hlavnému mestu SR 
Bratislave. 

pk 

roky v poradí záujemcov p. 
Hatašová, Stupavská, Begra 

nesúhlasila s prenájmom 
priestranstva na ul. lstrijská 
(pri OBUVI) pre zriadenie 
stánku PNS 

schválila prenájom nebyto
vých priestorov na ul. š. Krá
lika p. Hronskej sadz
bou 650,- Sk/m2/rok na ob
dobie 2 roky s dodržaním 
sortimentu 

uložila miestnemu kontroló
rovi vykonať kontrolu dod
ržiavania podmienok nájom
ných zmlúv v prenajatých ne
bytových priestoroch 

schválila výšku prenájmu 
pre prevádzku železiarstva v 
priestoroch LC sadz
bou 1 200,- Sk/m2/rok na 
dobu 2 roky 

žiada stanicu MsP v MČ 
DNV permanentne kontrolo
vať verejné priestranstvo na 
ul. P. Ho rova 7 (pred predaj
ňou Večierka - Včielka) a pri 
porušovaní VZN o čistote uk
ladať porušovateľom blokové 
pokuty a súčasne žiada maji
tel'a prevádzky zabezpečiť 
okolie dostatočným 

zberných nádob na 

Vyhlásenie výsledkov hlasovania 
občanov MČ DNV 
V dňoch 30. 9. a 1.10.1994 sa v MČ ONV konalo miestne hlasovanie občanov, ktorého sa zú • 
ča slnilo 5331 oprávnených osôb, čo je 52, 47 % všetkých osôb oprávnených zúčastniť sa mies· 
!neho hlasovania. 
Obyvatelia MČ ONV mali vyjadriť svoj názor na otázku: 
'Schvaľujete odlúčenie mestskej časti Devínska Nová Ves od hl. m. SR Bratislavy? 
Súhlas s predložen ou otázkou vyjadrilo 872 občanov hlasom 'ÁNO' , čo je 16,36 % zo zúčas
tnených osôb. 
Nesúhlas s predloženou otázkou vyjadrilo 4421 občanov hlasom 'NIE" , čo je 82, 93 % zo zú
častnených osôb. 
Neplatných hlasov bolo 38, čo je_ O ,71 % zo zúčastnených osôb. 
V miestnom hlasovaní občanov MC ONV nebolo schválené odlúčenie mestskej časti Devínska No
vá Ves od hl. m. SR Bratislavy. 

Ing. štefan Tóth Ing. Marián Jurčák 
predseda ústrednej komisie starosta MČ ONV 

Ku komunálnym vol'bám 
OZNÁMENIE 

V zmysle 11 ods. 8 zákona 
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v 
znení neskorších predpisov, 
starosta mestskej časti Devín
ska Nová Ves Ing. Marián Jur
čák dňa 23.9.1994 vymenoval 
za zapisovatel'ku miestnej vo
lebnej komisie v mestskej časti 
Devínska Nová Ves Ing. Ingrid 
Zaťkovú vedúcu organizačno -
správneho oddelenia Miestneho 
úradu Devínska Nová Ves. 

Kandidátne listiny politických 
strán, politických hnutí a návr
hy nezávislých kandidátov na 
starostu a poslanca mestskej 
časti Devínska Nová Ves, môžu 

politické strany, politické hnu
tia, koalície politických strán a 
hnutí a nezávislí kandidáti po
dávať zapisovatel'ke miestnej 
volebnej komisie mestskej časti 
na Miestnom úrade v Devínskej 
Novej Vsi. 

Termín podania kandidátnych 
listín a návrhov nezávislých 
kandidátov je od 27.9.1994 do 
9.1 0.1994. V tomto termíne je 
ich možné podávať denne v ča
se od 8.00 h do 15.00 h, v so
botu 8.10.1994 od 8.00 h do 
18.00 ha v nedel'u 9.10.1994 v 
čase od 8.00 do 24.00 h v 
miestnosti zapisovateľky mies
tnej volebnej komisie na Mies
tnom úrade v Devínskej Novej 
Vsi č. dverí 6/a. 

Vec: Výpis z 
uznesenia 
Miestneho 

dpredaj 
záhrad 

míne do 
15.10.1994. 

V prípade potre-

V zmysle 11 ods. 4 a 14 ods. 
1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o vol'bách do orgánov samos
právy obcí v znení neskorších 
predpisov, zároveň s podaním 
kandidátnych listín, politické 
strany, politické hnutia a koalí
cie politických strán a hnutí de
legujú dvoch zástupcov a 
dvoch náhradníkov do miestnej 
volebnej komisie v Devínskej 
Novej Vsi. 

zastupitelstva MČ Devín· 
ska Nová Ves 

UMZ 136/94 Miestne zastupi
teľstvo MČ Devínska Nová Ves 
schvaľuje odpredaj nehnuteľ

ností - záhrad na parcelných 
číslach 3537, 3538 a 3776 v 
k.ú. Dev. Nová Ves minimálne 
za cenu 650,- Sk/m2. 

Zároveň mi bolo uložené oboz
námiť všetkých záujemcov s ko
naním verejnej obhliadky dot
knutých pozemkov v termí
ne 5.10.1994 o 13.00 hod., so 
zrazom účastníkov na mieste -
pri pomníku padlých, lokalita 
Pri Rochu (cesta Devín - Devín
ska Nová Ves). 

Ponuky na odkúpenie záhrad s 
upresnením plošnej výmery 
očakávame od záujemcov v ter-
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by konzultácie alebo náhrad
ného termínu kontaktujte sa, 
prosím, na našu pracovníčku 

Ing. Encingerovú. 

Ing. arch. Vargová Eva 

architekt MČ 

Informácie v súvislosti s mož
nosťou podávania kandidátnych 
listín je možné získať i telefo
nicky na č. tel. 777 250. 

človekom až trhne, keď stret
ne v týchto slnečných dňoch 
na stráňach Devínskej Kobyly 
rodinku, kde každý člen stíska 
v ruke kytičku kvetov. Chráne
ných kvetov v chránenej krajin
nej oblasti. 

Na brehoch Moravy možno vi
dieť postávať volavky, ktoré 
nám zostávajú verné po celý 
rok. Okrem ostatných vodných 
vtákov prispievajú ku koloritu 
Devínskej týchto dní. 

rp 
• 

Akí sme? 

Majiteľovi modrej Lady, kto
rá "zdobí" vstup do Devínskej 
Novej Vsi, chýbal benzín. Auto 
odstavil. .. Po príchode už ne
našiel kolesá. Podal trestné 
oznámenie na neznámeho pá
chateľa ... , iba niekoľko dní 
stačilo, aby sa ich rady rozšíri
li. Vrak zrejme skončí v zber
ných surovinách. Podľa VZN 

musí byť do 30 dní odstránený. 
p 

• 
Oznamujem zlodejovi, ktorý mi 

v noci z 29.9. na 30.9.1994 uk
radol z okien rodinného domu 
na Mlynskej ulici ťahavé muš
káty, že najbližšia príležitosť na 
krádež nových muškátov bude 
na jar 1995. 

V prípade záujmu mu poskyt
nem návod na prezimovanie a 
pestovanie v budúcom roku. 
Svoju adresu môže vhodiť do 
schránky domu, z ktorého kra
dol, alebo oznámiť prostredník
tvom DEVEXu. 

• 
me 

Verím, že mu v budúcom roku 
okrášlia okná. Bez dobrej opa
tery to však nepôjde. 

Je iste chvályhodné, že DE
VEX v čísle 18 informoval o 
stretnutí rakúskych a sloven
ských občanov na Devíne v ne-

O.tirkrunú majrtnk u IDN]I 
V septembri 1994 prebrala 

farnosť v Bratislave - Dev. N. 
Vsi do svojho užívania budovy 
a priestory v ONV na lstrijskej 
ul. č. 4, ktoré naši občania 
poznali ako priestory pod 
správou kultúrneho zariadenia 
lstracentrum. Starší obyvatelia 
ONV vedia, že tieto objekty sú 
majetkom farnosti čiže cirkev
ným majetkom. Cirkevný maje
tok nie je majetok farára, ale 
majetok ľudí v cirkvi. Cirkevný 
majetok v ONV tvoril do obdo
bia komunistického panstva 
okrem budov kostola a fary 
pôdny fond (na bývalej pôde je 
okrem drobných výnimiek dnes 
postavené sídlisko - zastavaná 
pôda podľa zákona zostáva · 
štátna bez náhrady pre cirkev), 
ďalej cintorín a spomínané 
priestory na lstrijskej ulici. 

Po tom, ako iniciatívni ľudia z 
našej obce prišli s ponukou 
využitia týchto objektov, vznik
lo združenie "Votum" ktoré v 
~polupráci s miestny~ farským 
uradom bude spravovať tieto 
objekty. Objekty, ktoré prebe
r~f!le, budú sa využívať na ak
tiVIty pedagogické, kultúrne a 
duchovné ("veselá škôlka", ja
zykové kurzy, artterapia, kurzy 
spoločenských tancov, literár
ny klub a pod.). v budúcnosti 
sa pokúsime objekty zreštau
rovať a dobudovať. 

Je~n~u z činnosti je práca s 
malym1 deťmi v priestore nazý-

vanom "malá sála". Kvôli hy
gienickým nárokom pri činnosti 
s deťmi je možné tento priestor 
prenajímať len na činnosť s 
deťmi. Ostatné priestory sú k 
dispozícii na prenajímanie tak 
ako doteraz. Požiadať o ne je 
možné u nového správcu. 

Mrzí ma, že v ONV sa našli 
niektorí občania, ktorí šírili de
zinformácie. Napr., že cirkev 
niekoho vyháňa, nepustí do 
svojich objektov viac iných ľudí 
a pod. Cirkev je súčasťou spo
ločnosti a nemožno ju z nej vy
čleňovať. tudské záujmy a ak
tivity sa vzájomne prelínajú. 

Na otázky 

vedúca útvaru architekta 
MÚ v DNV Ing. arch. Eva 
Vargová 

Budú v Devínskej No
vej Vsi niekedy fontá· 
ny (alebo fontánky}? 

- Fontány, pitné fontánky, 
vyvieračky, vodné plochy a 

3 

deľu dňa 18.9.1994. 

O to menej pochopiteľné je, 
že ten istý DEVEX úspešne 
utajil informácie o veľmi po
dobnom stretnutí v júni tohto 
roku asi 1 O km nad Dev. No
vou Vsou pri Marcheggu. A to 
tam bol na 2 dni aj pontónový 
most, ktorý v Devíne ešte chý
bal. Hoci vydavateľ DEVEXu z 
Miestneho úradu dostal infor
mácie včas, čitateľov neinfor
moval ani vopred, ani spätne. 
A mnohí občania Dev. N. Vsi 
sa dodatočne nesmierne čudo
vali premárnenej možnosti na 
výlety bicyklom do Marcheggu 
či Schlosshofu. 

Matúš Encinger 

Mrzí nás, že nám takáto váž
na informácia unikla. Aj na
priek tvrdeniu, že sme infor
máciu dostali, pri kontrole sme 
podklad nenašli. Verte nám, že 
utajovanie informácií, ako znie 
obvinenie, nie je naším ciel'om 
ani zámerom. Aj my sa často 
dozvieme informácie neskoro a 
mrzí nás domnienka, že v re
dakcii pracuje štáb redaktorov, 
ktorý sa nestará. 

Celý realizačný tím redakcie 

To, čo cirkev robí, usiluje sa 
robiť pre všetkých ľudí. Takúto 
činnosť si však nepredstavuje 
podľa nedávneho komunis
tického spôsobu, keď "všet
kým vraj patrilo všetko" a pri
tom sa často nerešpektovali 

ďalšie prírodné formy, 
zmäkčujúce strohosť síd
lištnej výstavby, čakajú na 
postupnú realizáciu. Pod
kladom pre to sú projekty 
a štúdie humanizácie na
šich sídlisk. Takže odpo
veď je - jednoznačne áno. 

Obchody líniového 
centra na Eisnerovej 
ulici sú už dokončené. 
Len ich otvoriť. 

- Jednotliví vlastníci a uží
vatelia prebrali kľúče od 
svojich prevádzok v pon
delok 3.1 O. Ich otvorenie 
už plne závisí od snahy a 

(mimo tlačiarne), teda vydava
teľ, redaktori, korektori, gra
fický redaktor, fotografista, ... 
pracovník pre styk s prispieva
teľmi, administratívna pracov
níčka, hospodár, distribútor ... 
je obsiahnutý v jednej osobe, 
ktorá dnes pracuje v redakcii 
za 1 950 Sk hrubú mzdu. Keď
že musí uživiť rodinu, musí 
mať ďalšie zamestnanie. Čas 
na vlastné získavanie informá
cií má obmedzený. Od prvého 
čísla v roku 1991 však redak
cia vyzýva spolupracovať, po
núka priestor na informova
nosť. 

Takže. Čitateľom sa ospra
vedlňujeme, že sme ich ukrátili 
o možnosť účasti na výlete, 
skutočne nie vlastnou vinou. 

Tých, čo vedia o zaujímavých 
podujatiach a spoliehajú na 
neobmedzené možnosti redak
cie, prosíme, aby o pripravova
ných akciách informovali pria
mo redakciu na tel. č. /fax/od
kazovač: 775 275, listom alebo 
návštevou. 

Za porozumenie ďakuje 
vydavatel 

základné ľudské a občianske 
práva. V slobodných krajinách, 
ako napr. v Rakúsku, kde cir
kev sa sama starala o svoje 
majetky, boli tieto majetky 
využívané pre dobro všetkých 
obyvateľov a kultúrny fond vo 
vlastníctve cirkvi je dodnes pý
chou celej krajiny. 

Cirkev sa nemôže spoliehať 
na iné príjmy ako na dobrovoľ
né dary. Máme však dobré 
skúsenosti s iniciatívnymi a 
obetavými ľuďmi, ktorí vedia 
zmysluplne spojiť svoju fantá
ziu a financie. Uprimne im ďa
kujem za obetavosť v minulosti 
a teším sa na výsledky ich ak
tivity v budúcnosti. 

Za farnosť DNV 
- KAROL MORAVČÍK, farár 

šikovnosti podnikateľov. 

Na konci Eisnerovej 
ulice, pred tunelom, 
budujú benzínové čer· 
padlo• Kedy budú No· 
vovešt'ania čerpať 
benzín už v Devín· 
s kej? 

- Lehota výstavby čerpacej 
stanice je krátka - nece
lých šesť mesiacov. Uve
denie do prevádzky očaká
vame koncom októbra toh
to roku. 

Za rozhovor ďakuje pk 



v kostole 

Miroslav 
Miroslava 

Peter 
Miriam 

Naši jubilanti 

(/() 
Ján B 

8(} 
František 

Alžbeta M 

Františka BESE 

najstaršia obyvatel'ka 
Devínskej Novej Vsi 

Ku gratulantom Františke Besedovej, 
ktorá sa v výchto dňoch dožila 96 
rokov sa okrem troch detí, trinástich 
vnukov, devätnásť pravnukov a dvoch 
prapravnukov pripájame i my a želáme 
najstaršej obyvateľke ONV veľa zdravia 
a pekých chvíľ. 

redakcia 

l u ~ 

cen-trum pre voľnÝ čas. ls-trijská Z-6 

7.10.- DI?KOTÉKA 18.00- 22.00 pre mládež 
8.10. - MODNA PREHLIADKA 17.00 zlosovateľné 

vstupenky, výhry od kozmet. firmy 
ORIFLAME 

16.10.- VECKÁ MORSKÁ CESTA 16.3 detské 
divadelné predstavenie (manželia 
Strážanovci) 

21.10. DISKOTÉKA 20.00 s FUN rádiom 

CZlž šlvrfý 
V auguste tohto roka sme 

uzatvorili tretí ročník vychá
dzania nášho časopisu a cel
kom nenápadne sme sa pustili 
na cestu štvrtého roka vydáva
nia informačného spravodajcu 
pre občanov Devínskej Novej 
Vsi. 

Pri tejto príležitosti chceme 
poďakovať všetkým, ktorí re
dakciu podporujú a umožňujú 
nám sprostredkovávať infor
movanosť občanom. Predov
šetkým Miestnemu úradu za fi
nančnú pomoc od začiatku i 

množstvo príspevkov, firme 
PRESS KAM, ktorá finančnou 

podporou vstúpila 8.12.1992 a 
vďaka ich 40 % krytiu nákla
dov môžeme vôbec existovať. 

Vážení obyvatelia Devínskej No
vej Vsi! 

OLO a.s. v spolupráci s MiÚ 
Bratislava - Devínska Nová Ves 
začína realizovať svoj projekt se
parovaného zberu, ktorým vyhral 
konkurz vypísaný Magistrátom 
hl. m. SR Bratislavy. 

Rozširujeme separovaný zber v 
rodinnej zástavbe kalendárnym 
spôsobom, to znamená, každý 
mesiac bude vopred vyhlásené 
miestnym rozhlasom a výveska
mi, ktorý deň aký odpad sa bu-

tel.: 770 033 

Poďakovanie patrí aj všetkým 
spolupracovníkom a prispie
vatel'om, ale i Vám čitatel'om, 

že sme vydržali. 

Pre ďalšie dni použijem záver 
z príhovoru z prvého čísla zo 
16.8.1991: 

Nekladieme si ciele nájsť na 
všetky problémy recept. Hra
dať a pomáhať nachádzať rie
šenia je jednou z úloh, ktoré 
chceme prostredníctvom náš
ho časopisu realizovať. Verí
me, že pri dobrej vôli nás 

všetkých tieto ciele zvládne
me. 

Na Vás a spoluprácu s Vami 
sa teší 

vydavateľ 

Mgr. P. Krug 

de zbierať. Bude sa triediť pa
pier, sklo, železný šrot a pos
tupne aj ostatné odpady. 

Zapojte sa aj Vy do triedenia 
odpadu - bude to Váš konkrétny 
čin pre našej životné prostre
die!! 

Tešíme sa na Vašu spoluprácu! 

Prvý zvoz papiera OLO plánu
je na sobotu 8. októbra 1994 
doobeda. 

Starosta MČ Devínska Nová Ves OLO -
Odvoz a 

Likvidácia 
Odpadu a.s. 

Meniny v 
nasledujúcich 

dvoch týždňoch 
oslávia: 

8. l O. - Brigita, 
9.1 O. - Dionýz, 

l 0.1 O.- Slavomíra, 
ll. l O. - Valentína, 
12.10.- Maximilián, 

13.1 O. -Koloman, 
14.1 O. - Boris, 

15.1 O. - Terézia, 
16.1 O. - Vladimíra, 
l 7.1 O. - Hedviga, 
18.10.- Lukáš, 

19.1 O. - Kristián, 
20.1 O.- Vendelín, 
21.10.- Uršula 

Celovečerné 
predstavenia: štvrtok, 

sobota, nedel'a o 
19.45 hod. 

8.-9.1 O. - SENZAČNÝ 
ÚNOS USA 

13.1 O. - PHILADELPHIA 
USA 

14. až 20.10. je v našom 
kine premiéra 

amerického thrilleru 

VLK 

predstavenie o i 7.15 a 
19.45 hod. 

Predstavenia pre 
mládež: sobota, 

nedel'a o 17.15 hod. 

8.-9.1 O. - SENZAČNÝ 
ÚNOS USA 

15.-16.10.- VLK USA 

tel.: 775 104 

Prehl'ad o činnosti mestskej 
polície za obdobie 19.9. až 
3.10 

Pracovníci MsP sa vo svojej 
činnosti podieľali na predvo
lebných zhromaždeniach ako 
dozor a zabezpečenie poriad
ku a hladkého priebehu. Po
čas tejto činnosti nedošlo k 
vážnym narušeniam, drobné 
porušenia boli riešené poho
vorom. 

Dňa 21.9.1994 po telefonik
kom vyrozumení vedúceho 
reštaurácie na Mlynskej ul. 
bola vyslaná hliadka, kde mu
sela zasahovať proti občanovi 
SNŠ (Ukrajiny), ktorý napadol 
fyzicky vedúceho a z miesta 
utiekol. Uvedený výtržník bol 
zadržaný pod stanicou. Pá
chateľ bol predvedený na 
HOPZ. 

Dňa 22.9.1994 pri kontrole 
trhoviska bolo zistené poruše
nie VZN 2/94, kde predávajú
ca pani T.J. nemala na predaj 
stanovené doklady a naviac 
predávala tovar, ktorý nemala 
povolený. Predaj bol pozasta
vený a uložená pokuta vo výš
ke 1 OO,- Sk. 

[ Dňa 23.9.1994 bola hliadka 

~:~~~Y upozornená, že na 

7. kolo 
MUŽI A 
ONV- Doprastav 4:1 
Góly: Síth 2, Mad'ar Sabol 
MUZI B ' 
Jarovce - ONV 
Gól: Zahorský 
DORAST STARŠÍ 
ONV- Rača 
Góly: Hudec 3 
DORAST MLADŠÍ 
DNV- Rača 

4:1 

4:3 

1 :2 

lstrijskej ulici č. 12 sa vo 
vchode nachádza neznáma 
osoba, ktorá tam spala na 
zemi. Po príchode hliadky 
MsP už uvedená osoba 
odišla z miesta. Pri ďalšom 
pátraní však bolo zistené, 
že sa jednalo o miestneho 
občana, ktorý požil väčšie 
množstvo alkoholických ná
pojov v reštaurácii Istria a 
potom netrafil domov, a 
preto sa uložil k spánku v 
spomínanom vchode. 

Pri kontrole rajónu boli zis
tené nedovolené skládky na 
ulici 1. mája, Vápencovej 
ulici, Delenej. Uvedené po
rušenia boli riešené MÚ. 
Ďalej bolo zistené poruše
nie VZN v celkovom poč

te 77 krát, a to: 
VZN 2/91 4 krát, 
VZN 3/91 3 krát, 
VZN 4/91 17 krát, 
VZN 5/91 25 krát, 
VZN 4/92 3 krát, 
VZN 2/94 1 krát. 

Porušenie vyhlášky č. 

99/89 Z.z. bolo zistené v 24 
prípadoch. 

V dňoch 30.9. a 1.10.1994 
boli všetci príslušníci MsP 
zapojení do stráženia vo
lebných miestností v zmie
šaných hliadkach. Počas 
uvedených dní nedošlo k 
narušeniu, alebo poškode
niu volebných miestností a 
je možné skonštatovať, že 
voľby mali hladký priebeh. 

Gol: Kravank 
STARŠÍ ŽIACI 
Štart - ONV 0:3 
Mladší žiaci A 
ŠKP- ONV 2:5 
Mladší žiaci B 
Stupava - ONV 0:6 

8. kolo 
MUŽI A 
Devín - ONV 3:2 
Góly: Válek 2 
MUZI B 
ONV - Hamuliakovo 2:0 
Góly: Sanka, Z~~orský 
DORAST STARSI 
Modra - ONV 2:0 
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požiarnici 
V poslednom čísle Devínske

ho Expresu na 5. strane v 
článku "Okienko Mestskej 
polície" je posledná informá
cia o požiari stohu slamy za 
železničným násypom pred 
vstupom do Dev. Novej Vsi, 
ktorý uhasili požiarnici z De
novy. 

V Devínskej na zásahovú 
činnosť proti požiarom je len 
Verejný dobrovoľný požiarny 
zbor, niektorí pracovníci De
novy sú našimi členmi, ale 
Denova požiarny zbor nemá. 

DORAST MLADŠÍ 
Modra- ONV 1:1 
Gól: Kravarík 
ŽIACI STARŠÍ 
ONV - Lokomotíva Rača0:5 
ŽIACI MLADŠÍ A 

Od 1. októbra 1994 začne ďalšiu 
sezónu šachový klub STRELEC 
Devínska Nová Ves pravidelnými 
stretnutiami a tréningami na lstrijskej 
ul. č. 4. Stretávať sa budeme vždy v 
stredu a piatok o 16.30 hod. 
Pozývame všetkých záujemcov o 
šach. 

mj 

Postavenie hráčov ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves na ELO listine k 

Na spomínanom stohu sme 
hasili 13 hodín, 8 požiarnici 
vystriekali 14 cisterien vody. 
Z požiaroviska sme odchá
dzali o 01.00 hod. s tým, že 
strojník nás na požiarnej 
zbrojnici musel budiť,lebo 
sme skoro všetci zaspali, na
koľko celý stoh sme ručne 

rozhrabávali, aby sa voda 
dostala všade. 

Miestnemu podniku Denova 
ďakujeme za dobrú spoluprá
cu, ale vďaka za dobrú zása
hovú činnosť voči požiarom 
patrí všetkým požiarnikom v 
Dev. Novej Vsi. 

Viera Dudelcová 

veliteľ VDPZ 

ONV- Lokomotíva Rača3:1 
ŽIACI MLADŠÍ B 
ONV- Dun. Lužná 3:0 

1.9.1994: 
Jurčák Marián 
Lobodáš Andrej 
Jurčák Ladislav 
Verner Róbert 
Jurčák Stanislav 
Balog Martin 
Kováč Peter 
Zlocha Jozef 
Jurčák Branislav 
Horváth Karol 
Jurčáková Nikoleta 
Stefani Peter 
Zlochová Barbora 

1974 
1758 
1721 
1659 
16' 
1 i 
1593 
1581 
1569 
1549 
1398 
1351 
1350 

ms 

mj 

HO KEJ BAL (Bratislavská liga) 
MUŽI - l. liga 
1. kolo 
ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES POŠEŇ SBD ll "B" 8:8 {4:4, 2:2, 2:2) 
Góly ONV: 3- Strnád R., 2- Dávid, 1 - Tereň, Vrábel, Kadlečík 
2. kolo 
L. GUERERA "B"- ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 19:3 (4:1, 8:1, 7:1) 
Góly ONV: 1 -Dubnický, Dávid, Strnád R. 
DORAST- "PLAY-OFF" {1. zápas) 
ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES- ŠK RAČA 5:0k- hostia sa nedostavili. 

OWPROKOP 
predseda. ZZM 

YMCA-SK DEV NOVA VES 



larabiská nal1 ituín
sknu Nnunu ]lsnu 

(hi.epk!J ~ lJint.óri.e) 

3l'Tioci územie Devínskej Novej 
Vsi nepatrí medzi "evidované 
archeologické náleziská", bolo 
osídlené takmer nepretržite od 
mladšej doby kamennej (5. ti
sícročie pred Kr.). 

Pozornosť bádateľov, ktorí sa 
zaujímali o dejiny Veľkej Mora
vy, sa oddávna obracala na 
Devín. Podnetom pre záujem o 
Devín boli letopisy Franskej rí
še, najmä ich časť zvaná Ful
dské anály, ktorá obsahovala 
správu o tom, ako východof
ranský panovník tudovít Ne
mec obliehal r. 864 moravské 
knieža Rastislava na hrade zva
nom Devín - Dowin. S Devínom 
sa potom spájali udalosti tých 
istých letopisov o nevýslovnej 
pevnosti, kde v r. 869 obliehali 
Frankovia Moravanov a o staro
bylom meste Rasticovom z r. 
871 - antiqua urbs Rastici. 

Obrannú funkciu Devína, výz
namného svojou strategickou 
polohou a spoločenskou fun
kciou zdôrazňovali dve hradis
ká, ktoré sa zistili na západ
nom výbežku Devínskej Kobyly 
nad obcou Devínska Nová Ves. 
Hradiská v polohe Nad lomom 
a Na pieskoch sa nachádzali 
na skalnom chrbte umiestnené 

jedno nad druhým v oblasti Slo
vinec. Obe mali podobnú kon
štrukciu opevnenia, ktorá chrá
nilo vnútro hradiska z prístup
nejšej strany. Tvorila ju drevená 
roštová konštrukcia, u vonkaj
šej strany chránená kamenným 
múrom, ktorá bola do kamenné
ho múra previazaná. Na nižšie 
položenom hradisku Nad lomom 
sa pri výskume zistili aj dve 
zrubové chatky. V jednej z nich 
sa nachádzala aj hlinená pec, v 
ktorej sa našli hlinené závažia. 
Ďalšie nálezy tvoria - keramika 
hrncovitých tvarov, zlomok pe
káča zriedkavého tvaru, železná 
sekerovitá hrivna. Z vyššie po
loženého hradiska Na pieskoch 
pochádzajú zlomky troch ná
dob. 

Obe hradiská vytvárali v kaž
dom prípade účinnú obranu de
vínskeho hradiska od severu na 
ceste pozd ž ľavého brehu rie
ky Moravy. Spolu s Devínom 
bránili prístup k Devínskej brá
ne. 

Z knihy "Najstaršie dejiny Bratislavy" 
T. Stefanovičová a k., Elán, 1993 

K.:Z. 

Hradisko 2 
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Kto 
ešte 

• nevie 
ako 
Na otázky DEVínskeho EXpresu dnes odpovedajú Ing. Ro
land V/TKO predseda predstavenstva a.s. BR/FS a Róbert DrT
TRICH podpredseda 

}]{cdl~ ~/lll}lJ'~~[([J)IJJCf1!l! 1' 
v druhej vlne kupónovej privatizácie 

Čo znamená skratka 
BRIFS? 

- Bytový rozvojový investičný 

fond Slovenska je združenie ľu
dí, ktorí chcú spoločne riešiť 
zanedbané otázky bývania. 

Ako? 

- Združením prostriedkov z dru
hej vlny kupónovej privatizácie 
bude fond riešiť bytové problé
my svojich akcionárov 

Akými formami? 

- Asi 68 % ľudí nie je spokoj
ných so svojim bývaním. Na 
1000 obyvateľov chýba cca 1 OO 
bytov. Z týchto, aj keď nie cel
kom presných údajov vyplýva, 
že problém tu je a treba hľadať 
riešenia. A akými formami práve 
BRIFS? Výstavbou bytov, rodin
ných domov, zabezpečovaním 
rekonštrukcií (aj neobývateľ

ných) bytov a rodinných domov 
na úroveň štandardných, posky
tovaním pomoci pri výstavbe a 
rekonštrukcii, poskytovaním a 
preberaním záruk na pôžičky 

akcionárov, poskytovanie fina
nčnej pomoci pri odkupovaní 
bytov, sprostredkovanie núdzo
vého ubytovania akcionárom ... 

Bytovému rozvojovému inves
tičnému fondu Slovenska oso
bitne záleží na riešení bytových 
problémov mladých rodín. 

To je také jednoduché? 

- Najúčinnejší spôsob pomoci 
mladej rodine je spojenie rodin
ných prostriedkov. Ak deti, ro
dičia, starí rodičia, prosto rodi
na, investujú do Bytového roz
vojového investičného fondu 
Slovenska, zvýšia rodinný po
diel v jednom fonde, zvýšia 
predpokladanú úspešnosť in
vestovania. 

Aký význam má Bytový 
rozvojový investičný fond 
Slovenska pre toho, čo už 
býva a chce ďalej riešiť 
bytovú situáciu? 

- BRIFS umožní svojim akcioná
rom riešiť zakúpenie, rekon
štrukciu, predaj, prenájom by
tu ... 

Kde berie na to odvahu 
a ••• ? 

- Aj výrobcovia a dodávatelia 
stavebných materiálov a vnútor
ných zariadení bytov pochopili 
význam zámerov Bytového roz
vojového investičného fondu 
Slovenska a akcionárom BRIFS 
poskytnú výrazné zľavy. A to je 
vlastne jeden z dôvodov inves
tovať svoju kupónovú knižku do 
BRIFSu. 

Čím je zaujímavý Bytový 
rozvojový investičný fond 
Slovenska pre tých, čo 
maJu vyriešenú bytovú 
otázku? 

- Vysokokvalifikovaný tím ľudí, 
ktorí majú skúsenosti už z prvej 
vlny kupónovej privatizácie za
ručuje, že hodnota Vašich in
vestovaných bodov bude stále 
rásť, už len z hl'adiska úzkej na
viazanosti na riešenie práve by
tových otázok. 

Zároveň treba pripomenúť, že 
BRIFS má charakter rastovo -
dividendového fondu. To zna
mená, že určité percento výno
sov bude fond vyplácať formou 
dividend. 

Kde vás možno nájsť? 

- Záujemcovia získajú informá
cie na telefónnych cJs
lach: 214 992, 214 972, 215 
861, klapky 41 a 43 alebo pria
mo v Devínskej Novej Vsi prie
storoch DEVEXu, na Novoves
kej 14 (z dvora) 
po - štvrtok: 8.00 - 10.00 
piatok: 8.00 - 10.00 a 14.00 -
16.00 
sobota, nedel'a: 8.00 - 10.00 

čo bude zberným a informač
ným miestom pre občanov ONV. 

Zhováral sa -pk-

NZERTNE RUB~KY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
o3- Voľne mcesta (ponúka, 

hľadá) 
04- Služby (ponúka, hľadá) 
05- Byty 
06- Nehnuteľosti 
07- Rozličné 

(;~ __ 0_2~--P_re_d_a_j __ ~·~j 

• TV servis Baláž - Oprava 
televízorov Na Grbe 53 

tel./zázn. 776 963 

• Potlač na reklamné 
predmety - zapafovače, perá, 
popolníky, PE - tašky a iné 
zabezpečí DEVEX 

tel./fax: 775 175 

• Opatrím dieťa. V Dúbravke. 
Tel.: 783 526 

• Prekladám anglicky: A š. 
ul. Na kaštieli 12. 

e Predám kuch. linku ( J 
obloženú drevom za 5 000.- 05 - BYTY-
Sk. Tel.: 776 093 ~----'---~--'--'--'---'-~ 

e Predám detskú výbavičku 
do 1 roka <košielky, perinky, 
dupačky, fusak, overaly, atď.l. 

Tel.: 779 538 

• Vymením 2 - izb. družst. 
byt v DNV za 3-izb. družst. v 
DNV. Tel.: 778 066 

c 04--'SLUŽBY 

• Montáž. oprava a predaj 
elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005 

• Preklady z a do ANGLIČTINY 
Počítačové spracovanie. 
databázové služby. Dr. Milan 
Hudeček. 

tel./fax./modem:777 389 

• Firma 1EDIÁN oprava 
automatic"ých pračiek 

tel.: 777 095 

• Kúpim 1 izb. byt. 
Tel.: 778 714 

• Kúpim 1-izbový byt z 
osobného vlastníctva. Adr. v 
inz. odd. 

• Vymením pekný 3-izb. byt 
na 4. posch., hala + loggia na 
ul. J. Jonáša, za menší. 
Najradšej v DNV. Tel. č. 
779 862 od 18.00 - 20.00. 

(o6- NEHNUTELNOST}J 

Odstúpim záhradu v DNV. 
Tel.: 775 519 

Predám záhradu s víno-
-~ hradom pri Devíne. 

. .....",. \ ___ . Tel: 776 840 

Zalú:zie 1 c. 01 -RozLičNÉ .· J 
, . e Predám POTRAVINY 

- ponuka MINIDISCONT v DNV. 
hliníkové Tel.: i'76 122 

žalúzie: Rýchla 1 e Vezmem do prenájmu cca 
dodáVka. nízke Ceny. l 100 m2 .z~hrady v DNV za 

li l 366 081

) 

dohodnutu uhradu. 

e .: .•... ·• ~~.o~' 779 862 od 18.0.0 d.o 

PRESS KAM s.r.o. 

• Opravujeme chladničky, 
mrazničky, montáže chlad. 
zariadení, elektrospotrebiče 

tel.: 777 762 

príjme záhradníka 
Vyučenie . nie je 
podmienkou, ideálne pre 
dôchodcu . so vs(ahom ku 
práci l/ za hrade 

[}{ (Lj} rR :Z fP rR rE. Z#J (; M7f ([){;fM ff[}{ ({JJ 'lf 
JAlYK ANGLICK~ • JAZYK NEMECK~ 

v Devínskej Novej VsHv budove školy) 
~@:[o)\71? OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER 

Každý pondelok a stredu od 18.00 - 19.00 alebo od 19.00 · 20.00. 
©8G:Jf'l: 999,- Sk 

Do .. 30: septembra !i neskôr) sa môžete prihl~sil na telefónnom čísle 
07177 82 65 AINGU9TIINA 

07/77. OO 94 INEMCIINA 
INFO - MARA ponúka jednotlivcom i organizáciám: 
' preklady z a do angličtiny 
' lektorskú činnosLv oblasti informatiky a knihovníctva 
' rešeršnú činnos! !monitoring a iné) 
' spracovanie informácií 
• tvorba katalógov 

·' anótácie 
' informácie !kontaktné adresy) o firmách 

odvetviach obchodu 
Telefón: 

Nové 
"' Ve ;f' auc1nne 

na našom trhu 
"Nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné 

veci", povedal ktosi skúsený. 

Väčšina našich spotrebiteľov však musí navštíviť západnú 
krajinu, aby sa presvedčili o výhodnosti kupovať spoľahlivé veci, 
kupovať veľké balenia alebo koncentráty. 

S ponukou čistiacich prostriedkov fy Frischer - Frei Way z 
Rakúska prichádza firma UVR Košice, pobočka Bratislava. 

ttstiaee prostriedky: 
3 Stern - pre kúpeľne a WC 

SIAM - univerzálny čistiaci prostriedok pre domácnosť 
BUll- špeciálny vysoko účinný odmasťovacíprostriedok 
KRISTAl- čistiaci prostriedok na okná 
BG FlUID - čistiaci prostriedok pre grily a sporáky 
ROYAl- prípravok na čistenie kobercov a textílie 
OCEAN :... osviežovač vzduchu 
DRACO - prostriedok na ničenie hmyzu 
IBRASJl.- čistiaci prostriedok na nábytok , 
ClEAN- univerzálny čistiaci prostriedok splňajú podmienky 

určené predpismi na ochranu zdravia, 

8/ížšie informácie (a predvedenie výrobkov) 
získate v DEVEXe Novoveská 14 (z dvora) nad 

poštou. 

cenník: 1 znak 0,65 Sk. 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk. 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25 'Yo DPH. Príplatky: 1 str. + 100 'Yo, 2 - 5 str. + 50%. 
Zľavy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10 'Yo. 1/2 roč. uverejnenie - 20 %, celoročné uverejnenie - 30 'Yo. 
Ponuka detských vecí - bezplatne. 

Inzertná kancelária: DEVEX. Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 
- 10.00

: 14.30 
- 18.30

, So: 8.00 
- 11.00 

7 



eeeeeeeeee 
KORENIE ŽIVOT A 

"Miláčik," vzdychá kráska v 
posteli , "pocity , ktoré sa búria 
v mojom vnútri, sú p roste 
neopísateľné . " 
"Chápem ťa , d rahá. Som práve 

na tom tak ako ty. Po tých 
slivkách sme skutočne nemali 
piť pivo." 

• 

V textile 
- Chcel by som jednu 
košelu vo farbe orgovánu. 

Je mi lúto, ale 
momentálne takú farbu 
nemá me. 

Veri ich máte vo 
výkl ade. 
- To sú predsa biele. 
- No a nevideli ste biely 
orgován? 

.,.', .. . i.'·~. 
M,,~ . '~ 

vieš, že z jabÍk je výborná 
? 

Hotel Morava 
l!lľJfJJD00!/Í]@ fJľ®UDľ:Jl!!Jf?8 

na všetkymiestaprevádzky hotela. Konkurzné 
podmienky možno vyzdvihnúťy hoteli Morava 
· (Opletalova ul. - oproti,. kinu Devín) og 11do -

13.10.1994 .. v čase 10.00 ~ . 1200 hod. 

Pýtajú sa poslanca, čo bude Vŕŕŕ ... to je informačná tabuľa 
robiť po voľbách. 
Lakonicky odpovie: ~~ Vodorovne: A/ Začiatok 
- Predsa to , čo doteraz. Ž i ť z - tajničky. - 8/ Pr iveď do 
vašej poctivej práce. -~ spánku - gibon bieloruký -

• 

- Je to čierne a t'uká to 
na dvere. Čo je to? 
- No predsa naša ružová 
budúcnost'! 

• 

Sudca sa pýta obžalovaného: 
- čo máte na svoju obranu? 
- Nič , veď pištoľ ste mi vzal i. 

Jeden novopečený majitel' 
slove nskej reštaurácie 
vyvesil do okna plagát: 
- Príff ku mne a jedz, inak 
obaj a umrieme hladom. 

Objednávací lístok 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

1 2 3 4 5 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: _________ _ 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predpatiteľov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Kčs 

štvrťročné red latné 16 Kčs 

6 7 8 9 10 11 

l 

E 

l 

PSČ 

podpis (peč iatka) predplatitera 

usmrť obesením. - Cl Čítaj po 
nemecky cudzie mužské 
meno - jednotka magnetického 
odporu. - Dl Ražeň na opekanie 
mäsa - jeden z Vlkolinských -
obec pri Terchovej. E/ 
Druhá časť tajničky. - F/ 
časť Viedne - vytváram penu -
English Rugby Union v skr. -
GI Mesto na Islande - spôsob 
ranu - mesto v Číne. - H/ 
Piata časť tajničky 
obdržia - existuj . - 1/ Staršia 
značka žiletiek - University 
Col lege London v skr. 
osobný zisk pri peňažných 

špekulác iách. - J/ Koniec 
tajničky.- · 

Zyjsle: 1/ Vo všeobecnost i (z 
latin.) - mesto v. Bolívii. - 2/ 
Rieka v Rakúsku - vzťahujúca 
sa na basu. - 3/ Prístrešok na 
batožinu v stanoch - patriaci 
Adovi. - 4/ M ieri - predložka.-
5/ Rieka v Nemecku - proti (z 
latin.) - 6/ Lesk, jagot - štvrtá 
časť tajničky latinská 
skratka tinktúry . - 71 Rieka v 
Japonsku - trovili. - 8/ Mesto v 
Moldavsku - vojenská strava. -
9/ Rezaním zmenší - tretia 
časť tajničky. - 10/ Rieka v 
Kanade - zbraň po rusky. - 11 l 
Ucti niekoho slávnosťou 
združenie, spo lok. -

pomôcky: G/ Asar - Hun. -
5/ Elde. - 7 l Ara o. - 1 O/ Pe el. -

d 

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. 

44.-45. týždeň 

~ ••• a teraz mállancu! 

~ Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Venujeme sa, ak môže
me, tým najrôznejším aktivi
tám . Doma, v zamestnaní, 
po zamestnaní. Občas nás 
nabádajú zastaviť. 

Nedbáme na rady. 
Pracujeme, sme zamestna
ni , politizujeme i tvárime sa. 

Nemožno všetkých pre
viesť po ústavoch pre zdra
votne postihnutých, po ne
mocniciach, po cintorínoch. 
Vtedy by nebola potrebná 
požiadavka na zamyslenie. 
Nie o márnosti - skôr o to
lerancii. 

Arii návod "buďme as
poň zvieratami, ktoré sa as
poň rešpektujú" nepomôže. 

Suma sumárum, komu 
niet rady, tomu niet pomoci . 
Ostatným predsa, niekol'ko 
dní pred pamiatkou zosnu
lých, rada. 

Zastavme občas a hod
noťme vlastné kroky, práve 
v súvislosti s týmto dňom . 

Príde, nemusíme mať oba
vy. 

Krátkodobé odchody sa 
dejú denne. Akú majú ce
nu? Akú im prisudzujeme? 

Ak budem mať v pamäti 
ten posledný, ten dnešný 
bude ... 

Aký? 
Váš vydavatel' 

24.10.1994 Ročník : IV. Číslo : 20 

• HZDS ku komunálnym vol'bám • Z radnice 

• Výsledky volieb do NR SR • česť i záväzok 

Ešte ani nezačalo poriadne 
predkolo druhej vlny kupónovej 
privatizácie a takmer 60 % l'udí 

už upísalo svoje akcie fondom. 
Iste zohrala úlohu reklama, ale 
aj vidina rýchleho i keď malého 
zisku. Veď taká reklama čosi 
stojí a kdesi na ňu treba pro
striedky zobrať . 2.e ju vlastne 
platia tí istí, ktorí do "vel'kore
klamných" a rýchlo platiacich 
fondov investujú. Vraj nevadí. 
Darmo nám staré slovenské 

(f)I(DH~ 

Cena: 2,50 Sk 

Uzávierka dnešného 

čísla 

bola 13.10.1994. 
Uzávierka nasledujúceho 

čísla bude 28.10.1994, 

číslo vyjde 4.11 .1994 

príslovie hovorí - pomaly ďalej 
zájdeš. 

Takže netrpezlivci to majú 
za sebou. 

Ostatní počkajú na dlhodo
bo perspektívne ponuky . 

r 



Drobnillky 
z radnice 
Z uznesení Miestneho zastupitel'
stva Mestskej časti Devínska Nová 
Ves, zo dňa 13.10.1994 

Miestne zastupitel'stvo MC 
ONV schvaľuje 

Doplnok Rokovacieho poriadku 
samosprávy mestskej časti 
Devínska Nová Ves č. 1/1994 

berie na vedomie 

vyhlásenie výsledkov hlasovania 
občanov o odlúčení mestskej časti 
Devínska Nová Ves od hlavného 
mesta SR Bratislavy, uskutočne
ného v miestnom hlasovaní v 
dňoch 30.9.1994 a 1.10.1994 

ukladá 

kontrolórovi vykonať kontrolu Dane 
z nehnutel'ností za r. 1993 na ce
lom území mestskej časti v termíne 
do 1 . štvrťroku 1995 

ukladá prednostovi MÚ vypracovať 
vzory zmlúv na odpredaj bytov v 
termíne 1 . štvrťrok 1995 

berie na vedomie 

Správu o vyhodnotení prednesenú 
miestnym kontrolórom Ing. Tóthom 
a správu o činnosti odborných ko
misií prednesených predsedami 
odborných komisií MZ 

schval'uje 
odpredaj nehnutel'ností na lstrijskej 
ul. 56-58 vo výške 2 300 tis. Sk v 
hotovosti pri podpise zmluvy a s 
obmedzením doby prevodu ne
hnutel'nosti na 5 rokov s prednost
ným právom odkúpenia počas tej
to doby mestskou časťou ONV 

schval'uje 

udelenie odmien týmto členom ko
misií neposlancov: 

1. ekonomická komisia: p. Jozef 
'Lukačka 2 000,- Sk, p. Dušan 
Pavlica- 1 300,- Sk 2. kultúrna ko
misia: p. Pavol čorej - 2 000,- Sk, 
p. Martin Libjak - 2 000,- Sk, p. 
Viliam Pokorný- 2 000,- Sk, 3. ko
misia ochrany verejného poriadku: 
p. Jozef Baláž- 1 600,- Sk, p. Ján 
Benedik- 2 000,- Sk, p. František 
Dubecký - 200,- Sk, p. Ján 
Puškáš- 1 000,- Sk, p. Milan Vrba 
- 2 000,- Sk, 4. komisia ochrany 
životného prostredia: p. Alojz 
Kardoš - 1 000,- Sk, p. Miloš 
Encinger- 2 000,- Sk, p. Vladimír 
Paďour - 1 000,- Sk, p. Július 
Astaloš - 2 000,- Sk, p. Ferdinand 
Kováč- 1 000,- Sk, p. Tibor Sram
ko- 2 000,- Sk, 5. komisia organi
začno - správna: p. Ladislav 
Krechňák - 2 000,- Sk, p. Peter 
Rajkovič- 2 000,- Sk, 6. komisia 
obchodu, dopravy a služieb: p. 
Mária Simonová- 1 500,- Sk, p. 
Tatiana Cerovská- 1 500,- Sk, p. 
Ján Simkovič - 1 500,- Sk, p. 
Mária Ružovičová- 1 500,- Sk, p. 
Vladimír Lazar- 1 500,- Sk, 7. ko
misia výstavby a architektúry: p. 
Peter Stec c 2 000,- Sk, p. Eduard 
Schreck - 2 000,- Sk, p. Peter 
Wurfl- 1 600,- Sk, p. Jozef Dobrík 
- 1 400,- Sk, p. Soukaný - 200,-

Sk, p. Ján Orolín - 1 600,- Sk, p. 
Peter Rehorčík- 1 000,- Sk, 8. ko
misia vzdelávania, mládeže a špor
tu: p. 2atková - 1 400,- Sk, p. 
Kolníková - 800"- Sk, p. Labaško -
1 400,- Sk, p. ::;tefanov- 1 400,
Sk, p. Turza- 1 400,- Sk, 9. komi
sia sociálno - zdravotná: p. Beata 
Jamborová - 2 000,- Sk, p. 
Božena Agaiová - 1 600,- Sk, p. 
Daniel Bédi- 1 800,- Sk. 

Miestne zastupitel'stvo MČ ONV 
schval'uje udelenie mimoriadnych 
odmien nasledovným občanom 
MčDNV: 

rodine Jendruchovej pri prOežitosti 
medzinárodného roka rodiny vo 
výške 5 000,- Sk, 

p. l:.udmile Kraskovskej za celoži
votné dielo venované prezentácii 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
v publikáciách o archeologických 
nálezoch v Devínskej Novej Vsi a v 
Dev. Jazere, 

p. Stefanovi Horskému za prezen
táciu lokality Dev. Jazero v knihe 
"Obluda na kol'ajniciach" vo výške 
1 500,- Sk, 

p. Viliamovi Pokornému za propa
gáciu mestskej časti Devínska 
Nová Ves v oblasti kultúry a chor
vátskeho etnika vo výške 3 000,
Sk, 

Ing. Stefanovi Tóthovi za a.ktívny 
prínos pre vybudovanie Utvaru 
kontroly vo výške 7 500,- Sk, 

schvaľuje 

udelenie mimoriadnych odmien 
poslancom Mč ONV nasledovne: 
Ačová Danka - 6 400,- Sk, 
Banyaszová Jolana - 300,- Sk, 
Ing. Cikrai Rastislav- 3 600,- Sk, 
Ing. Cvečka Ján - 4 900,- Sk, 
MUDr. černá Katarína - 7 100,
Sk, Detáry František- 5 600,- Sk, 
Encinger Miroslav - 8 000,- Sk, 
Ing. Fotta Michal - 4 200,- Sk, Ing. 
Glatz Jozef- 6 700,- Sk, Ing. Holík 
Jaroslav - 2 800,- Sk, Ing. Horník 
Stefan CSc. - 8 200,- Sk, Ing. 
Jánoš l:.ubomír- 3 000,- Sk, Ing. 
Jediný Vladimír CSc.- 2 500, Sk, 
MUDr. Klampárová Marta- 4 900,
Sk, Ing. Krížová Anna- 8 400,- Sk, 
Ing. Lacko Martin - 5 500,- Sk, 
JUDr. Loučimová Edita- 6 400,
Sk, Ing. Marčák Peter- 3 000,- Sk, 
Marenčík Ján - 3 400,- Sk, 
Moravec Alojz- 6 600,- Sk, Ing. 
Pancza Dezider - 2 300,- Sk, Ing. 
Ružovič Richard - 3 600,- Sk, Ing. 
Suchal Alexander - 1 400,- Sk, 
JUDr. Simkovič Miloslav- 6 700,
Sk, Simkovič 2igmund - 8 500,
Sk, JUDr. Stupický Dušan - 3 
700,- Sk, Ing. arch. Vargová Eva-
8 400,- Sk, Ing. 2atko Ján - 5 
500,- Sk, 2emba Jozef- 2 100,
Sk 

schval'uje 

Doplnok Odmeňovacieho poriadku 
samosprávy MČ ONV č. 1/1994 

schvaľuje 

Doplnok Organizačného poriadku 
samosprávy Mč ONV č. 1/1994 

schval'uje 

mesačný plat starostovi mestskej 
časti Devínska Nová Ves Ing. 

2 

Mariánovi Jurčákovi s účinnosťou 
od 19. septembra 1994 v zmysle 
zákona č. 253/1994 Z.z. v rozčle
není: základný plat 15 000,- Sk, 
príplatok za riadenie 2 500,- Sk, 
odmenu vo výške 4 500,- Sk, me
sačný plat celkom vo výške 22 
000,- Sk 

berie na vedomie 

Informáciu o príprave komunál
nych volieb do orgánov samo
správ, 

vyčleňuje 1/8 plochy pre každú 
kandidujúcu stranu, hnutie a nezá
vislých kandidátov v Mč ONV na 
verejných plagátovacích plochách, 
vyčleňuje pre každú kandidujúcu 
stranu a hnutie vrátane nezávislých 
kandidátov vysielací čas v miest
nom rozhlase 1 x do týždňa v m~i
málnej dfžke 1 O minút počas pred
volebnej kampane do orgánov sa
mospráv 

žiada hl. m. SR Bratislavu, aby 
hranice mestských častí hl. m. SR 
Bratislavy boli totožné s katastrál
nym územím MČ ONV v dnešnom 
stave 

žiada Ministerstvo zdravotníctva o 
bezplatný prevod zdravotníckeho 
zariadenia na ul. P. Horova do 
vlastníctva Mč ONV 

schval'uje 

návrh novely Všeobecne záväz
ného nariadenia hl. m. SR 
Bratislavy o miestnom poplatku z 
reklamy s podmienkou použitia 
získaných prostriedkov pre rozvoj 
mesta a mestských častí 

ukladá 

prednostovi úradu vypracovať 
Zásady Fondu rozvoja bývania v 
MČ ONV v termíne do 1 štvrťroka 
1995 

schval'uje 

zámer firmy Eurosipox pre výstav
bu 8 polyfunkčných domov na 
parcelách č. 2095/1 - 2095/12, 
ktoré Mč ONV prenajme investo
rovi po dobu výstavby za sadzbu 
100,- Sk!m2/rok a odpredá budú
cim vlastníkom nehnutel'ností v ro
ku 1995 za cenu 55,- DEM/m2, v 
roku 1996 za cenu 60,- DEM/m2 v 
prepočte na kurz bankový stred 
Sk,- s podmienkou začatia výstav
by do 31.12.1995 

schval'uje 

zámer firmy Slovtraiding pre 
výstavbu polyfunkčného centra na 
ul. S. Králika na časti parcely č. 
2878/1, za ktoré mestská časf 
prenajme investorovi po dobu 
výstavby za 200,- Sklm2/rok a od
predá vlastníkom nehnutel'ností v 
roku 1996 za 65,- DEM/m2, v roku 
1997 za 70,- DEM/m2 a v roku 
1998 za 75,- DEM/m2 s podmien
kou započatia výstavby do 
31.12.1995. Firma Slovtraiding sa 
zaväzuje priebežným informovaním 
a koordinovaním zámerov s orgán
mi MZMČDNV 

schval'uje 

poradie vyhodnotenia verejno -
obchodnej súťaže na výstavbu 
hromadných garáží a súvisiacich 

podnikatel'ských aktivít nasledov
ne: 

1. Stavoservis a.s. 

2. Conact s.r.o. 

3. Stavoprojekt a.s. 

odporúča 

starostovi MČ ONV problematiku 
využitia zdravotníckych zariadení 
na ul. P. Horova prerokovať s riadi
tel'om územnej polikliniky p. 2iž
kom 

schval'uje udelenie mimoriadnych 
odmien týmto občanom Mč ONV: 

p. Hulíkovi Viktorovi vo výške 
2 400,- Sk za reprezentáciu Mč 
ONV v oblasti výtvarníctva 

p. Hulíkovi Tomášovi vo výške 
1 200,- Sk, p. Sustekovi Alojzovi 
vo výške 1 200,- Sk, p. 
Vršanskému Petrovi vo výške 1 
200,- Sk za aktivity pri ochrane prí
rody, 

Ing. Mariánovi Jurčákovi vo výške 
30 000,- Sk za prínos pre rozvoj 
samosprávy mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

odporúča 

starostovi Mč ONV udeliť mimo
riadne odmeny Ing. arch. Vargovej 
Eve vo výške 12 000,- Sk, Ing. 
Mrázovi Vladimírovi vo výške 15 
000,- Sk, p. Alojzovi Moravcovi vo 
výške 10 000,- Sk 

schvaľuje 

uvol'nenie finančných prostriedkov 
na vyplatenie mimoriadnych od
mien pracovníkom miestneho úra
du, útvaru architekta, útvaru kon
troly a mestskej časti z nečerpa
ných mzdových prostriedkov roz
počtu Mč ONV pre rok 1994 

ukladá 

architektke MČ ONV zabezpečiť 
kolaudáciu objektu prístavby kul
túrneho domu v termíne do konca 
r. 1994 

Poznámka redakcie: 

So záujmom sme si prečítali pre
bohatý zoznam odmenených, kde 
tu aj so zdôvodnením. 

Informačný spravodajca Devínsky 
Expres už štvrtý rok slúži občanom 
mestskej časti Devínska Nová Ves, 
permanentne zápasí o prežitie, 
píše žiadosti ... Asi neslúži dostato
čne, nereprezentuje, neaktivizuje ... 

Devínsky Expres dotuje MÚ ONV 
sumou 60 tisíc ročne. V Dúbravke 
miestne noviny sumou cez 300 
tisíc, vo Vrakuni a Pod. 
Biskupiciach sumou cez 300 tisíc, 
rovnako ostatných mestských čas
tiach bez ohladu, či vydavatelom je 
Mú alebo súkromní vydavatelia. 

Neviem, čo k tomu dodať. 

Občania a čitatelia, ani vy nemáte 
na túto otázku iný názor? 

vydavateľ 

Obdobne ako v iných mestách a 
obciach Slovenskej republiky sa už 
dlhší čas rozhodovali jednotlivé 
strany a hnutia, akých l'udí kandi
dovať do samosprávnych funkcií. 
HZDS si vytýčilo zásadu kandido
vať predovšetkým l'udí ochotných 
zastupovať záujmy svojich voličov. 

V mestskej časti Devínskej Novej 
Vsi HZDS navrhlo kandidátov na 
funkciu starostu a poslancov do 
Mestského a Miestneho zastupitel'
stva. Z celkového počtu 22 navr
hovaných kandidátov sú len štyria 
členmi HZDS, zvyšní osemnásti sú 
politicky nezávislí občania, ktorí 
pozitívne reagovali na ponuku 
HZDS na kandidovanie. Takisto len 
štyria z kandidátov pracovali v sa
mosprávnych orgánov počas pr
vého volebného obdobia samo
správy. Zámer je jednoznačný. 
Chceme poskytnúť priestor politic
ky nezávislým osobám, ktoré sa 
môžu viac sústrediť na riešenie 
konkrétnych problémov života 
obyvatel'ov Devínskej Novej Vsi. 
Vekové rozpätie od 29 do 54 rokov 
svedčí o tom, že boli vybraní l'udia 
v aktívnom veku, schopní zhostiť 
sa náročných úloh. Profesná 
skladba je úmyselne vel'mi rôzno
rodá. Vo svojom súbore vytvára 
predpoklady pre odborné posúde
nie rôznych úloh a zastúpenie 
všetkých vrstiev občanov. Popri 
technikoch, inžinieroch sú na kan
didátke učitelia, ekonómi, robotní-

nálny 
ci, podnikatelia, vedúci pracovníci 
spoločností. Nájdeme tam i detskú 
lekárku, výskumnú pracovníčku, 
manažéra a úradníka. 

Z pohl'adu osobnostného bol pri 
výbere kladený dôraz na morálny 
aspekt a spôsob života ako jed
notlivcov, tak i v širšom rodinnom 
kruhu, prípadne spoločenských 
komunitách. Vel'mi dôležitým as
pektom je zastúpenie jednotlivých 
záujmových skupín i sfér občian
skeho života. Kandidáti sa jednotli
vo už doteraz prezentovali osobný
mi aktivitami v oblastiach obcho
du, dopravy, služieb, školstva, 
štátnej správy, informatiky, propa
gácie, podnikania, sociálnej sféry, 
budovania záchranných systémov, 
výskumu, ochrany životného pro
stredia. Viacerí sú známi z aktívne
ho pôsobenia v športových klu
boch, humanitných organizáciách, 
bytových spoločenstvách, Matici 
slovenskej i z iniciovania jednotli
vých akcií rôzneho zamerania. 

Z kandidátov navrhujeme: 

l. na funkciu starostu: 

Ing. JURČÁK Marián - HZDS 

ll. na funkciu poslanca 
Mestského zastupiteľstva: 

Ing. GLATZ Jozef- nezávislý 

ll)g._ HORNÍK Stefan CSc. - nezá
vlsly 

Ing. JURČÁK Marián - HZDS 

l'b m 
m. na funkciu poslanca 
Miestneho zastupitel'stva: 

1. pre volebný obvod l. - stará 
časť Devínskej Novej Vsi: 

JUDr. BAUMANOVÁ Lívia - nezá
vislá 

DRGOVÁ Katarína - HZDS 

Ing. GLATZ Jozef- nezávislý 

GLOSÍK Michal - nezávislý 

Ing, JAVORČÍKOVÁ Anna - nezá
VIsla 

KÁLNA Pavol - HZDS 

Mgr. KRUG Peter - nezávislý 

PhDr. POKORNÁ Danica - nezá
vislá 

SEDLÁKOVÁ Rozália - nezávislá 

Ing. VRÁBI:.OVÁ Monika - nezávis
lá 

2. pre volebný obvod ll - sídlisko 
Kostolné: 

HARUSTIAK Marián - nezávislý 

II)Q., HORNÍK Stefan CSc. - nezá
VIsly 

IVANOVÁ Emma - nezávislá 

JASKO Ladislav nezávislý 

3. pre volebný obvod 111. -sídlisko 
Podhorské: 

RNDr. BESINOVÁ Olga - nezávislá 

BONA Milan - HZDS 

Ing. CHRENKO Stefan - nezávislý 

KISSOVÁ Jana - nezávislá 

MARENČÍK Ján - nezávislý 

PÁNI KOVÁ Dagmar- nezávislá 

RÁCOVÁ Sylvia - nezávislá 

Vážení spoluobčania! 

Komunálne vol'by sú priamym 
osobným, slobodným a demokra
tickým výberom konkrétnych 
osôb, ktoré Vás budú zastupovať v 
orgánoch samosprávy hl. m. SR 
Bratislavy a mestskej časti 
Devínskej Novej Vsi. HZDS, ako 
politické hnutie stredu, chce Vám 
poskytnúť možnosť vybrať si ako 
svojich zástupcov l'udí, garantujú
cich rovnomerný rozvoj Devínskej 
Novej Vsi s prihliadnutím na záuj
my všetkých vekových kategórií jej 
obyvatel'ov. Navrhovaní kandidáti 
sú zárukou riešenia Vašich problé
mov. Zmysel svojej činnosti hl'adajú 
a nachádzajú v službe pre Vás. S 
Vašou podporou si trúfame plniť 
jednotlivé konkrétne ciele nášho 
volebného programu, ktorý Vám 
predložíme. 

Za podstatné považujeme vytvá
ranie priestoru pre čo najplnšiu 
spoluúčasť Vás všetkých na proce
se rozvoja Devínskej novej Vsi ako 
celku, pri rozhodovaniach o jeho 
smere so zaručením možností 
ovplyvniť jeho smer, priebeh i dy
namiku na individuálnej a lokálnej 
úrovni. Sme orientovaní na obča
nov, ktorí vedia, čo chcú a ktorí to 
dokázali na svojich postoch aj rea
lizovať. 

Prosíme Vás o Vašu podporu 
a dôveru. 

Členovia Kresťanskodemokratického klubu v 

Devínskej Novej Vsi ďakujú tým 686 občanom 

ONV, ktorí v parlamentných vol'bách prejavili 
dôveru politike KDH. Týchto 686 hlasov odo

vzdaných v prospech KDH znamená 10,7% z 

celkového počtu odovzdaných hlasov, čo je 

skoro o 100% viac ako v predchádzajúcich parla

mentných vol'bách. Táto dôvera nás teší a zároveň 

zaväzuje. Vaše oprávnené požiadavky a námety 
budú členova nášho klubu snažiť sa presadzovať 

prostredníctvom zvolených poslancov Národnej 
rady SR. 

Ján žatko 
predseda klubu KDH v ONV 

Výsledky volieb do NR SR v Mt ONV 
Císlo Politická strana 

1 2 3 

1 Hnutie za prosperujúce česko + Slovensko 12 3 o 
2 Sociálna Demokracia o o 1 
3 Združenie robotníkov Slovenska 55 24 23 
4 Madarská koalícia 14 o 3 
5 Spoločná volba 104 91 89 
6 Demokratická únia Slovenska 92 66 78 
7 Strana proti korupcii 8 3 4 
8 Združenie pre republiku - Republikáni o o o 
9 Demokratická strana 39 36 39 
1 O strana odstúpila (Liberáli) o o o 
1 1 Nové Slovensko 18 21 8 
1 2 Komunistická strana Slovenska 15 8 9 
1 3 Rómska občianska iniciatíva v SR 3 1 1 
1 4 Slovenská národná strana 55 66 78 
15 Kresťanskodemokratické hnutie 69 54 62 
16 Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a RS 186 185 191 
17 Kresťanská sociálna únia Slovenska 4 4 2 
18 Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov 2 1 o 

Počet hlasov v jednotliv( ch okrskoch Soo lu 
4 5 6 7 

6 4 7 o 
1 o 1 1 

40 44 30 19 
5 9 7 7 

110 98 107 69 
62 122 i72 134 
15 j7 15 13 
1 o o o 

37 52 46 48 
o o o o 

16 8 32 11 
7 10 9 11 
o o 1 o 

64 54 60 53 
54 76 60 46 

132 130 150 87 
6 1 4 6 
o o 1 o 

3 

8 9 10 1 1 

o 2 9 3 46 
o 1 o o 5 

19 41 30 j7 342 
8 16 20 jQ 99 

61 86 97 56 968 
124 ii4 134 101 1199 
14 11 16 4 120 
1 o o 1 3 

49 36 34 34 450 
o o o o o 

12 19 14 15 174 
2 3 10 6 90 
o 2 o 1 9 

59 55 57 67 668 
66 69 68 62 686 

107 117 123 101 1509 4 

4 5 8 4 48 
o o o 1 5 

Pocet platnl(Ch hlasov spolu: 6421 
Počet zap1saných volicov: 10310 

Percento zúčastnených voličov: 62,28 

~ , 



na Obv. Bratislava IV. 
matrika ONV 

Ing. Peter DRAXLER 
a Eva KOUDELOVÁ 

Lubomír WIEDERMANN 
a Janete PARTLOVÁ 

Jozef BACHAN 

70 rokov 
Alžbeta VAŠEKOVÁ 

Eduard MUSil 

75 rokov 
Mária ščEPÁIIIKOVÁ 
Martina DRÍMALOVÁ 

91 rokov 
Júlia KRALOVIČOVÁ 

V klube dôchodcov 
oslávili narodeniny 

Martina NOVÁKOVÁ 
Martina DRÍMALOVÁ 

Vynovená socha svätej trojice na rohu 
lstrijskej a Na Vyhliadke 

CENTRUM PRE VOĽNÝ ČAS, ISTRIJSKÁ2 

2U O. - FUNRÁDIO 20.00 diskotéka 

30.1 O. - SNEHULIENKA A 7 TRPASlÍKOV 16.30 

13. i i. - ZLATÁ RYBKA i6.30 divadielko 

Tel.: 770 033 

Parkova plocha sidliska stred ako zanaden1e stavenisKa ? 

Horšie ako na stavenis
ku sa cítime v tieto dni na síd
lisku Stred. Denne nám ponú
kajú "koncert" zbýjačky, vŕtač
ky a ostatné mechanizmy na 
prestavbe jaslí na pavilón zá
kladnej školy. Chápeme to, že 

l Na spôsoby predaja zahranič
ných firiem si iba zvykáme. Po pr
vých, mnohokrát nie najlepších 
skúsenostiach, sme sa stali aj opa
trní. 

V piatok 14.1 0.1 994 popoludní 
v Reštaurácii u Michala v Devínskej 
Novej Vsi sa predstavila firma 
RUDH s ponukou protialergických 
lôžkovín. Len pozvaným manžel
ským párom predviedli zástupco
via firmy tovar s možnosťou náku
pu iba na tomto podujatí (formou 
objednávky). 

je to potrebné. Horšie to 
znášajú starší, chorí a malé de
ti. 
Keď si však predtavíme, že v 
takomto prostredí by sme mali 
žiť pri robení nadstavby nad 
našimi bytmi tak dakujem pek
ne. 

hf,ka,aq,ms, ... 

ca dostala od firmy darček, skla
dací vystrelovací dáždnik. 

. r 

Nezabudnite 
Meniny v nasledl!.iúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

21.10.- Uršula, 22.10. 
- Sergej. 23.1 O. -
Alojzia, 24.10. -

Kvetoslava, 25.1 O. -
Aurel, 26.1 O. -Demeter, 
27.1 O. - Sabína, 28.1 O. 

- Dobromila, 29.1 O. -
Klára, 30.1 O. - Šimon, 

Simona, 31.10.
Aurélia, l. ll. - Denisa, 
Denis, 2.11. Pamiatka 

zosnulých, 3.11. -
Hubert, 4.11. - Karol 

Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota, nedel'a o 

19.45, mimoriadne premié

ry filmov: každý deň o 

19.45 alebo aj o 17.15 hod. 

22.-23.1 O. -ŠIŠATÉ HLAVY V 
NEW YORKU USA- MP- č.d. 

20, 22,-

27.10.- V DRÁHE STRELY 
USA· NN- č.t.- 20, 22,· 

29.-30.10.- NEBEZPEČNÁ 
RÝCHLOSt USA - MP - č.t. 

20, 22,-

Mládežnícke predstavenia: 
sobota, nedeľa o 17.15 

hod. 

22.-23.10.- ŠIŠATÉ HLAVY V 

NEW YORKU USA 

29.-30.10.- NEBEZPEČNÁ 
RÝCHLOSt USA 

Vyplatilo sa nielen získať infor
mácie, ale každá účastnícka dvoji-

Pracovn1cl Denovy sa denne staraju o é1stotu v našej mestskej éast1 

4 
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FOLKLÓRNY SÚBOR 
®Inin~@[l[;tľ~ 

Len čo sa otvorili brány škôl a 
deti ešte vychutnávali posledné dni 
prázdnin, DFS "Grbarčieta " už tvr
do pracoval. O tom, kedy, kde a 
ako Vám napísali členky Detského 
folklórneho súboru. 

V dňoch 3. - 5. septembra 
1 994 sa DFS Grbarčieta zúčastnil 
na Medzinárodnom festivale chor
vátskych súborov v meste 
Varaždín. Cestovali sme, ako už 
tradične, autobusom so známym 
šoférom a mamičkami, ktoré po
máhali našej Nike a ujovi Jožkovi 
pri príprave na vystúpenia. 
Príchodom do Varaždína sme boli 
všetci príjemne prekvapení vďaka 
milým a pohostinným l'uďom. 
Počas pohostenia sme si prezreli 
aj chorvátske kroje, vel'mi sa nám 
páčili. Po prehliadke krojov nás 
pán starosta mesta Varaždín od
prevadil do prekrásneho turistic
kého hotela Varaždín. Tu sme sa 
ubytovali a nabrali nové sily na vy
stúpenie, na ktoré sme sa všetci 
vel'mi tešili. 

Večerné vystúpenie pod holým 
nebom s vyhliadkou na celé l'uďmi 
preplnené námestie Varaždína bo-

UTBAL 
10. KOLO 
MUŽlA 
ONV - Matador 1:3 
Gól: Tóth 
MUŽIB 
Vajno~- ONV 2:0 
STAR Í DORAST 
ONV - Matador 0:4 
MLADŠIDORAST 
ONV - Matador 2:2 
Góly: Konečný, Havel 
ŽIACI A 
Devín- ONV 5:0 
ŽIACIB 
Devín- ONV 0:0 
ŽIACIC 
Modra ONV 5:0 
11.KOLO 
MUŽlA 
Dúbravka - ONV 1:1 
Gól: Sith 

MUŽIB 
ONV - Rovinka 2:1 

lo naším najväčším prekvapením. 
Boli sme tam jediným detským sú
borom zastúpeným deťmi vo veku 
od 5 do 15 rokov. Ráno 4. sep
tembra 1994 sa nám ťažko odchá
dzalo, ale potešila nás prehliadka 
zámku Trakoščan, ku ktorému pat
rí aj jazero Trakoščan. Dalo sa v 
ňom člnkovať - a my sme neodola
li. 

Z tohto dvojdňového zájazdu 
sme si priniesli domov zážitkov a 
skúseností neúrekom. Určite budú 
vždy aj povzbudením pre našu ďa
lšiu prácu. Za toto všetko ďakuje
me ujovi Jožkovi Krajčírovi, ktorý 
nám všetko organizuje a stará sa o 
to, aby sa náš DFS Grbarčieta 
zúčastňoval nielen na vystúpe
niach na Slovensku, ale i v zahra
ničí. Tiež ďakujeme p. Hujsovej a 
p. Pokornej. ktoré nám pomáhali 
pri obliekaní do krojov, česaní a vž
dy sa snažia o to, aby sme sa 
všetkým páčili. 

Na záver chceme zvlášť poďa
kovať našej NIKE, ktorá sa s ver
kou trpezlivosťou stará o choreo
grafiu, hlasovú prípravu a zároveň 
nás aj vychováva. Je našou "šéf-

Góly: Sith, Weidinger 
STARŠ[ DORAST 
Dúbravka- ONV 0:0 
MLADŠ[DORAST 
Dúbravka ONV 7:1 
Góly: Spišiak 
ŽIACI A 
ONV - Dúbravka 5:2 
ŽIACIB 
ONV- Dúbravka 5:1 
Góly: Vavrovič, Segíň, Ďurica, Adam, 
Polák 
ŽIACIC 
ONV - KOBA Senec 3:0 

ms 

STOLNÝ TENIS 
l. TRIEDA 1. KOLO 
ne ONV "A" ·ne ONV "B" 1:10 
2. KOLO: 
Trnávka "C" ·ne ONV "A" 111 O 
ne ONV "B" · ŠKPP 8:10 
ll. TRIEDA 1. KOLO 
Podzemné stavby "B" · ne ONV "C" 1 0:0 
ne ONV "C" . Lamač 1 0:5 
111. TRIEDA 
1. KOLO: 
Banka· ne DNV "D" 10:8 

G.F. 

GiJ®lli®~W@J~ -Bratislavská liga 
MUži - l.liga, 3. kolo 
ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES - STU 5: Ok- hostia sa nedostavili 
4. kolo 
Š~ SEALS "B" - šK YMCA DEV. NOVÁ VES 4:8 /2:2, 0:3, 2:3/ 
Goly ONV: 5- Strnád R., 2 - Kadlečík, 1 - Dávid 
DORAST - "PLAY - OFF" /2. zá,pas/: 
Š~YMCAOEV.NOVÁVES - šKRACA 30:5/7:2,8:1,15:2/-2:0 
G
2

oly ONV: 10- Chandoga 1., 8- Cibula A., 5- Runák, 3- šašík, 
- Nemec R., Nedoba 

"PLAY • OFF" /3. zápas/ 
Š~ RAČA · ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 2:5 /0:0, 0:2, 2:3/ - 0:3 
Goly ONV: 2-Šašík J., 1 -Nemec R., Chandoga 1., Runák 
09rastenecké družstvo ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES po 3. zápase "PLAY -OFF' postúpilo do fi
nal.e Bratislavskej hokejbalovej ligy dorastu, v ktorom sa stretne s družstvom TEAM SHARKS 
o IllU_! "Majster Bratislavy 1993/94". 
Bratislava, 16.októbra 1994 

Oto PROKOP 
predseda ZZM 

YMCA - SK DEV. NOVÁ VES 
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kou", ale aj kamarátkou. 

Ešte raz všetkým ďakujeme. 
Katarína Jecková 

Lucia Vinceková 

A čo bolo ďalej? 

25. septembra 1994 sa v 
Rakúsku vo Viedni konali 
Gradiščansko - kultúrne dni, na 
ktorých sme nechýbali ani my, DFS 
Grbarčieta - jediný zo Slovenska. V 
Rakúsku bolo pekné slnečné po
časie. Pred Malým Prátrom nás 
čakala vel'mi milá pani, ktorá nás 
sprevádzala Prátrom a odviedla 
nás do miestností, v ktorých sme 
sa prezliekli do krojov. Program za
čal o 16-tej hodine a prvé, čo nás 
očarilo, bolo plné hl'adisko l'udí. 

Priniesol 
.pohár 

Členovia ŠK MORAVA ONV Vojto 
LEDNÁR a Miroslav RYBÁR sa v 
dňoch 23. - 25. septembra 1994 
zúčastnili Prvého otvoreného tur

naja vozíčkárov v tenise v 

Maďarsku 

1. CENTRAL - EAST EUROPE
AN WHEE LCHAIR TENNIS 
MEETIIIIG 
1. HUIIIGARIAIII OPEN 

Smolu mal Miro Rybár. Hneď v 
prvom kole ho vyradil oddielový 

RTVS 

Stretli sme sa so súbormi z 
Maďarska, Rakúsko a Chorvátska. 
Pred naším vystúpením sa za ONV, 
ale aj za Grbarčieta vel'mi pekne 
prihovorila pani čorejová, ktorá za
stupovala Chorvátsky spolok v 
Devínskej Novej Vsi. Pekne nás 
predstavila a povedala o nás to 
najdôležitejšie. O tom, že sme re
prezentovali na najvyššej úrovni, 
svedčil spontánny potlesk divákov 
s výkrikmi Bravó, bravó, bravó!!! 
Po prezlečení nám pán Krajčír roz
dal po 50 šilingov, z čoho sme mali 
vel'kú radosť. Najviac sa tešili malí 
členovia, ktorí minuli peniaze na 
kolotočoch. Z Rakúska sme sa 
vrátili domov s úsmevom na tvári. 

Miroslava Aderová 
Lucia Kaducová 

kolega Vojto Lednár. Ten potom 

postupoval až do finále. Uspel aj v 
ňom a tak za umiestnenie na 1. 
mieste priniesol domov pohár 
víťaza. Je to nesporne úspech, 
veď turnaja sa zúčastnili družstvá 

zo 7 štátov. 

čo čaká Vojta v najbližších 

dňoch? 

-Začali sme s prípravou na tur
naj 26. - 30.1 O. v rakúskom Grazi. 

či pôjdem? Neviem. Mám ísť na 
operáciu, majú mi robiť chrbticu a 
pravú nohu. Prijatie na turnaj mám 

už potvrdené, ale ... Uvidím, čo bu
de prednejšie. 

pk 

lub ella 
oznamuje 

záujemcom o rytmickú gymnastiku, zdravotnú telesnú výchovu, rekreačný 
šport, že môžu navštíviť telocvičňu na Zš Bukovčana 1 

Pondelok 17." -18." RODIČIA A DETI 
Streda 16." -17.'" STARŠIE ŽIACTVO- RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

19."- 20." ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA - OOSPELf 
štvrtok 14.'" -16." RYTMICKÁ GYMNASTIKA- ML. ŽIACTVO 
Piatok 15.00 -16.'" BASKETBAL- ST. ŽIACTVO 



Rozhodnutie starostu mestskej časti Devínska Nová Ves na vytvorenie 
okrskov na volby do samosprávy obce 

žij voľby 
Ešte sme ani poriadne nestrávili výsledok parla

mentných volieb a už nás čakajú vol'by ďalšie. 

Tentoraz budeme voliť našich zástupcov do mest
ského a miestneho zastupitel'stva, budeme voliť pri
mátora a starostu. 

Volebný Volebný Volebná miestnosť Ulice patriace do volebného okrsku 

Určite nám nie je \'ahostajný další osud Devínskej 
Novej Vsi. Žijeme tu my, žijú tu naše deti. Ak chceme 
aj my zasiahnuť do ďalšieho vývoja tejto mestskej 
časti, mali by sme si starostlivo vyberať tých, ktorým 
vo vol'bách odovzdáme svoj hlas. 

Volebný systém platný pre komunálne vol'by je iný 
ako pre parlamentné vol'by. Je pre voliča trochu ná
ročnejší a umožňuje mu hlasovať za osoby, ktorým 
dôveruje, aj keď sú z rôznych politických strán. 

Volič dostane pre volbu poslancov za volebný ob
vod iba jeden hlasovací lístok, na ktorom je uvedený 
abecedný zoznam kandidátov na poslancov za všet
ky politické strany. Z týchto kandidátov označí za
krúžkovaním tých, ktorým odovzdáva svoj hlas. 
Najviac môže zakrúžkovať tol'ko kandidátov, ko\'ko 
bude v danom obvode zvolených. Môže sa pritom 
riadiť názorom strany, ktorú podporuje a zakrúžkovať 
iba jej kandidátov, alebo kandidátov koalície, v ktorej 
je strana členom. Môže však odovzdať hlasy kandi
dátom, ktorým dôveruje, bez oh ladu na ich stranícku 
príslušnosť, dokonca to môžu byť členovia rôznych 
strán. V komunálnych vol'bách má skrátka volič 
väčšiu možnosť výberu, preto aj väčšiu zodpovedno
sť. Prosíme Vás, nezbavujte sa tejto zodpovednosti. 

Martin Lacko 

okrsok 

č. 1 

č. 2 

č. 4 

č. 3 

č. 5 
č. 6 

č. 7 

č. 8 

č.9 

č. 10 

č. 11 

obvod 

l. 

ll. 

Ili. 

Jeseň ponúka vnímavému člove
ku rôzne dary. Jesenná prechádz
ka v okolí rieky Moravy skutočne 
očarí ... Nedávno som sa tam bol 
prejsť ... Farba lístia stromov medzi 
žltou a červenou .. Smutným kon
trastom pôsobia na človeka rôzne 
"pozostatky" po turistoch a rybá
roch na jej brehoch .. Fliaš a smetia 
-- od výmyslu sveta ... 

mi, prečo pôžičky podnikatel'om sú 
takým obrovským problémom, 
prečo sa strkáme do zadku kdeja
kým západným združeniam (MMF, 
RE ... ), ktoré sledujú len a len svoj 
prospech, ako nepružne riešime 
rast kriminality a zhoršujúcu sa 
ekonomickLI situáciu väčšiny \'udí, 
atď. 

l takúto tvár môže mať jesenná 
prechádzka po chránenej krajinnej 
oblasti pri rieke Morave. 

rp 

Boli sme na dovolenke po 
Európe a ... Nie som ekonóm, ani 
politik, ale po mnohých rozhovo
roch v cudzine nie je mi jasných 
niekol'ko otázok: Ako si môže štát 
pustiť z rúk rozhodujúce zdroje 
prijmov - energetiku, plynárenstvo 
a ďalšie, prečo je dovolené ban
kám zdierať takými vysokými úrok-

Nerozumiem tomu, ale čo sa po 
r. 1989 s\'ubovalo, máločo sa plní. 
Chceme do Európy, tam málokto o 
nás vie, iba sa čudujú, keď sa o 
nás dozvedajú, ako s nami kde-kto 
kýva a my sa necháme. Namiesto 
toho, aby sme investovali hoci do 
cestovného ruchu (nech sa idú po
zrieť kompetentní do západnej 
Európy, ako to má vyzerať), za 
babku predávame vlastné cu
dzím?! 

KL 

Kino DEVÍN Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecová, 
Opletalova Bystrická, Ílová, Kremencová, Tehelňa, 
Záhradná 

Základná škola Na Vyhliadke, Samova, Spádová, ul. 1. mája, 
Charkovská ul. 1 Vápenka, Na Grbe, Novoveská - rodinné domy, 
776 691 Delená, Kosatcová, Magnezitová, Mlynská, 

Brežná, Bridlicová, Vápencová, Záveterná, 
Charkovská 

lstrijská 2-18, Kalištná, Novoveská 1 0-18, 
Uhrovecká, Hradištná 

Kultúrne stredisko lstrijská- rodinné domy, Na Kaštieli, Na 
lstrijská 2 Mýte, Eisnerova 1 , Slovinec, Pod Lipovým, 

Prímoravská, Želiarska, Na Hriadkach, Na Skale, 
Nám. 6. aprna, Podhorská, Pieskovcová 

Základná škola l. Bukovčana 1-30 
l. Bukovčana 3 J. Poničana 1,3,5,7,9,11,13,15 
778 338M. Marečka 1,3,5.7,9,18,20,22 

Eisnerova 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 
M. Marečka 2.4,6,8,1 0,12,14,16 

Základná škola J. Smreka 2.4,6,8,1 0,12,14,16,18,20 
P. Horova 16 J. Smreka 22,24,26 
777 406 š. Králika 2.4,6,8,1 0,12,14,16,18,20 
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P. Horova 22,24,26 
P.Horova 1,5,7,9,10,11,12,13,15,17,18,19 
P. Horova 20,21,23,28 
Eisnerova 38.40.42.44 
J. Smreka 1,3,5,7,9,11 

Ing. Marián Jurčák 
starosta MČ DNV 

Česť i záväzok 
V parlamentných vol'bách kandidovali aj deviati občania z Devínskej 

Novej Vsi. Piati za Stranu podnikatel'ov a živnostníkov na kandidátke 
Demokratickej strany, dvaja za Slovenskú národnú stranu, jeden za 
Hnutie za demokratické Slovensko, jeden za Kresťanskodemokratické 
hnutie. Najviac preferenčných hlasov z nich získal Ján Žatko, kandidát 
Kresťanskodemokratického hnutia. Preto sme ho v tejto súvislosti oslovili. 

Viac ako 120 občanov DNV zakrúžkovalo Vaše meno na 
kandidátnej listine KDH. Myslíte si že je to vel'a, alebo málo? 

Pre človeka ako ja, ktorý sa nepohybuje vo ve\'kej politike, je to roz
hodne vel'a. Je to pre mňa česť a zároveň záväzok. Aj keď som sa do par
lamentu nedostal, budem sa snažiť načúvať názorom \'udí a presadzovať 
ich pomocou poslancov KDH, ktorí boli zvolení. 

Počuli ste o tom, že ste mohli mať o jeden preferenčný 
hlas viac, keby ste boli členom SNS? 

Ano, dozvedel som sa o tom , že jedna z voličiek chcela skombinovať 
volbu SNS a mojej osoby. Bohužial', to sa nedá a tak nakoniec to vyhrala 
strana. Napriek tomu ma teší, že k tejto dileme vôbec došlo a srdečne do
tyčnú pani pozdravujem. 

Parlamentné vol'by komplikovanú politickú situáciu nevy
riešili, ale ešte viac ju zamotali. Vidíte vôbec nejaké východis
ko? 

Východisko je a nie je ani také zložité. Je ním vzájomná spolupráca. 
Musíme si zvyknúť na to, že nikto nemá sám patent na rozum , že žiaden 
jednotlivec nie je schopný vyviesť Slovensko zo súčasnej krízy. Iba vzá
jomnou dohodou a spoločnými silami sa to dá. Myslím si, že \'udia si za
slúžia, aby sa začalo myslieť viac na nich ako na záujmy politických strán a 
straníckych vodcov. 

INZERTNÉ 
RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vo\'né miesta ( ponúka, hľadá) 
04 - Služby (ponúka, hladá) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti 

07- Rozličné 

• K pamiatke zosnulých ponúkam 

ve\'kokveté chryzantémy biele, žlté 

a kochlíkové biele. šubín, Na Grbe 

30. 

Tel.:770 109 

• Prijmem brigádničku na predaj 

drogérie. 

Tel.:776 186 

PRESSKAM s.r.o. 
prijme záhradníka. Vyučenie nie je 

podmienkou, ideálne pre dôchod

cu so vzťahom ku práci v záhrade. 

Vápenka č.4 ONV 

Tel.:769 340 

• Montáž, oprava a predaj elektric

kých bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 

•Firma MEDIAN oprava automatic

kých pračiek. 

tel.:777 095 

• Opravujeme chladničky, mraznič

ky, montáže chlad. zariadení, elek

trospotrebiče. 

Tel.:777 762 

• Elektroinštalácie, bleskozvody

montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: i str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. 

• Opatrím dieťa . V Dúbravke. 

Tel.:783 526 

• TV servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 176 963 

• Potlač na reklamné ~tredmety -

zapal'ovače, perá, popolníky, PE

tašky a iné zabezpečí DEVEX 

tel./fax:775 175 

• Predám potraviny - minidiskont 

• Tel.:776122 

Ponuka 
služieb 
JD)JE\5ľfE!X 
ydavatelSké služby • knihy 
časopisy, noviny, bulletiny, 

prospekty, brožúry, 
katalógy 

tlačiarenské služby - hlavič 
kové papiere, firemné pa
piere, vizitky, prospekty, 

letáky 

potlač reklamných predme
tov - perá, zapalovače, 

tašky ... 

PE výrobky · tašky, vreda: 
s potlačovu i bez potlače 

LEASING zahraničných au
tomobilov· koeficient 1,18 • 

1,06 podla akontácie 

zabezpečenie veľkopološnej 

reklamy na územi celej 
Slovenskej republiky 

Tel.Uax. 775 275 

Zľavy: 5 a viacnásobné uverejnenie -i 0%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecf- bezplatne. 
Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30 - 18.30, So: 8.00 - i 1.00. 
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Okienko 
mestskej 

polície 

Porušovatelia VZN v 
Devínskej Novej Vsi stále s rado
sťou plnia miestnu pokladňu. 
Vozidiel parkujúcich na trávniku 
pribúda, a tým aj peniažky za 
priestupky. 

Dňa 29.9. o 23,35 hod. mal 
jeden občan pravdepodobne 
svoj predvolebný prejav na ulici 
M. Marečka. Tento , prejav bol 
však trochu hlučnejší a rušil po
kojný spánok občanov. Hliadkou 
musel byť upozornený na svoje 
nemiestne správanie. Po tomto 
upozornení sa dotyčný utíšil a 

Krížovka 
Vodorovne: A/ Začiatok taj
n ičky. - BI Stávalo sa starším. -
Cl Druh ošípaných - umiestnim. Dl 
2iak - slabí- mesto v Brunei . - El 
Termosetické plastické látky - eu-
dzie ženské meno. - FI Kysličník ti-
taničitý - termínový kurzový ob-
chod. - GI SPZ Tábora - dôvtip (z 
fran.)- SPZ Bratislavy. - Hl Cudzie 
ženské meno - mesto v Skótsku -
český sklada tel' 1 8. storočia so 
skratkou mena na konci. - ll 
Koniec tajn ičky . -JI Uvol'nila 
zviazané. -

Zvisle: 1 l Kto niečo zbiera. - 21 
Mesto v Taliansku - príroda po ne-
mecky. - 31 Zdržanlivosť, odrieka-
nie (z gréc.) - starý otec .. - 41 
Chemická značka oxidu platna-
tého - hlas po anglicky - citoslovce 
oblíznutia. - 51 Retenčná cysta 
'slinnej žlazy - spoločenská trieda. -
61 Zatýkací rozkaz (mn. č . ) - člen 
koloniálneho vojska. - 7 l Sláčikový 
nástroj - lopota. - 81 Strašíme -
španielske ženské meno. - 91 
Pražské družstvo - odtlačený ob-
raz. - 1 Ol Klesalo - najvyšší baby-

Objednávací lístok 

pokračoval svojou cestou . 

Naše hliadky majú aj určitý 
súcit s občanmi, ktorí to trochu 
prehnali s alkoholom. Jedného 
takého sa snažil náš pracovník 
zobudiť na lstrijskej ulici o 15,1 O 
hod. Tento sedmospáč vôbec 
na nič nereagoval. Hliadka sa 
preto zahrala na dobročinný 
spolok a zabezpečila mu ne
rušený spánok na záchytnej sta
nici, kde sa tento ani nemusel 
predstavovať, nakol'ko tam bol 
stálym návštevníkom. Druhého 
zasa hliadka budila na ul. J . 
Jonáša o 20,05 hod. Tento sa 
však. domov dostal po vlastných 
nohách. Takže nemusíte sa báť. 
Ak sa vám náhodou podarí sa 
tak opojiť alkoholom, že nebude
te sa vedieť dostať do svojej 
postele, zamrznúť vás nenechá
me. Horšie to však bude pri pla
tení poplatkov spojených s od-

. vozom a pobytom na Hraničnej 

lanský boh. - 11 l Prítomnosť na 
inom mieste, dôkaz neviny - mesto 
v Rusku. - 121 Vakujú, robia omiet
ku.-

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 

o 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla : 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK 
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ulici. 

Ani zlodeji áut neobchádzajú 
D. N. Ves. Dňa 13.10. o 6,30 
našla hliadka na ulici J. Poničana 
odstavenú ukradnutú Skodu 
Forman. Záležitosť bola oznáme
ná na HoPZ D.N.V. Odtial'to bol 
vyrozumený aj šťastný majitel' 
auta. 

Problémy so zákazníkmi, ktorí 
majú sklerózu, majú stále viac v 
potravinách na Kosatcovej ul. 
Títo zábudlivci si mýlia nákupný 
košík so svojimi taškami, prípad
ne vreckami. Myslia si asi , že 
pod svetlom je najväčšia tma, 
pretože tieto potraviny sú priamo 
v jednom objekte so stanicoy 
MsP. Najväčším prekvapením je, 
že nie vždy ide o maloleté osoby, 
ale aj o dospelých. 

Pomôcky: 

nb 
MsP 

Dl Labi. - Hl Tain . - 21 Noale. - 41 
Vate. - 61 Spahi. - 111 Rachja. 

d 

7 8 9 10 11 12 

PSČ 

· iiäCii)iš (i)·€;6iä!l<ä) i)redi)lätitela 

V dnešnom čísle uverejňujem nie
ko/ko fotografií Devínska týchto 
dní (str 1-8) 
Na hornej snímke : Kanalizačný 

zberač, ktorého stavba (340m) tr
vala niekolko týždňov. 

Na druhej snímke stavba storočia 
na Eisnerovej 

Dedko uteká ulicou a ťažko dýcha. 
"Prečo tak bežíte?" pýta sa o zná
my. 
"To mi kázal doktor!" 
"To nie je možné ... vo vašom ve
ku?" 
"No, povedal : dedo, nechajte už 
tie reči a bežte domov!" 

"Viera!" reve manžel na svoju 
ženičku, keď mu na večeru 
predložila bravčový bôčik a k 
tomu kyslé mlieko. "Ty si sa 
zbláznila! Je to možné?" 
"Čo by nie!" na to ona. "Pred 
hodinou si mi tvrdil, že to nie 
je žiaden problém, aby sa na 
rovnakom postupe dohovorila 
pravica s l'avicou." 
"Čo s tým má spoločné moja 
večera?" 

"Keď to zješ, uvidíš na vlast
nej koží, ako by to dopadlo!" 

Rómovia chcú do parlamentu. Vraj 
ich to uráža, keď sú tam samí bieli 
cigáni. 
Pristane predseda jednej vlády s 
ministrami na letisku a tam ho ča

kajú deti z materskej školy. 
Predseda príde k jednému die
včatku a pýta sa ho: 
- Akú pesničku nám zaspievaš? 
- tap, ťap, ťapušky, zdraželi nám 
papučky. A ockovi alkohol, ktorý 
blbec z vás to bol? 

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 : 103190 - R. 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES 

46.-4 7. týždeň 

~ ... a teraz máš šancu! 

~ Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Ozaj nezávisle na našej vôli 
prišla jeseň vo svojich prenád
herných farbách. Úplne pokoj
ne. 

Vol'bami a referendami viac 
či menej rozvírenú hladinu čaká 

ešte posledná skúška v komu
nálnych vol'bách. Ak je bl ižšia 
košel'a ako kabát, tak radí ten
tokrát ísť vo liť . Tieto vol'by sa 
nás týkajú najbezprostredne
jšie. A sme už vari poučení. 

Preto radím, ak dovolíte, ísť a 
pozorne zvážiť svoje rozhodnu
tie. 

Ak sme zabudli na význam 
mesiaca úcty k starším, neza
budli uct iť si pamiatku zosnu
lých, nezabudnime tento prejav 
zaradiť trvale k prejavom svojej 
osobnosti. Nezávisle na čase a 
okolnostiach. Ako my, tak k 
nám sa vrátia vekmi potvrdené 
l'udové múdrosti. 

Váš vydavatel' 

Uzávierka dnešného čísla 
bola 27.10.1994. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude v utorok 

8.11.1994. 

Císlo vyjde - v prípade 
záujmu kandidátov o vy
užitie priestoru pre ko

munálne vol'by - v utorok 
15.11.1994. 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
4.11.1994 Ročník: IV. Číslo: 21 Cena: 2,50 Sk l 

Vyberte si kandidátov pre komunálne voľby * 
šesť majstrov Slovenska z Devínskej * Ohlasy 
na predchádzajúce číslq, 

EBRINGER Peter Ľ.ubomír Ing., 47 r., podnikatel'- SP2SR 

JURCÁK Marián Ing., 47 r., strojný inžinier - HZDS 

MORAVEC Alojz, 39 r., technik, SNS 

MRÁZ Vladimír Ing. , 38 r., ekonóm - nezávislý kandidát 

SIMKOVIČ 2igmund, 55 r., technik, NS - bez politickej príslušnosti 

VARGOVÁ Eva Ing. arch., 36 r., architekt, DS 

del, vraj sa niekoľko ku
sov Devexu č.20 dostalo 
do predaja už 22.10.94 
napriek výslovnému prí
kazu predajcom, predá
vať až 24.10.1994. 
Vzhľadom na stažnosť 

jedného z kandidátov v 
komunálnych vo/bách 
rozhodla volebná komi
sia, že vydavateľ sa musí 

ospravedlnit: 
Ospravedlňujem sa pre
to za nezodpovedného 
predajcu, ktorý nedo
držal dohodnutý čas 

predaja. 



Vážení spoluobčania! 

V dňoch iS. a i9. no
vembra i 994 znovu pristú
pime k volebným urnám, 
aby sme odovzdali svoje 
hlasy jednotlivcom, ktorí 
kandidujú na funkcie v 
mestských a miestnych or
gánoch samosprávy. 

Tí, ktorí uspejú, nás bu
dú najbližšie 4 roky zastu
povať pri riešení mnohých 
vážnych problémov. 
Politické strany a hnutie a aj 
nezávislé osoby Vám pred
kladajú rozsiahlu možnosť 
výberu. 

Na post primátora 
hl. m. SR Bratislavy 
kandiduje spolu 15 
osôb. 

Do mestského zastu-

Narode 
.. 
l 

nlnformá 
z radnic 

"'" ll 

Nedávno uplynul rok odvte

dy, čo dostali obyvatelia 

Devínskej Novej Vsi prvýkrát 

do poštových schránok 

"Informácie z radnice". Rok je 

obyčajne dostatočne dlhá do

ba na malé zhodnotenie. 

Prečo vlastne vznikli? 

Hlavnou príčinou boli sťaž

nosti občanov, že nevedia o 

tom, čo sa na radnici deje a 

nemajú možnosť ovplyvniť roz

hodnutia poslancov. 

Zlepšili Informácie si

tuáciu? 

Určite áno. Občania teraz 

majú možnosť dozvedieť sa po 

každom rokovaní miestneho 

zastupitel'stva o jeho najzávaž-

ktoré má 80 po

slancov, budú priamo v 
Devínskej Novej Vsi zvolení 
traja poslanci. Vybrať si 
môžeme z 20-ich kandidá

tov. 

Na funkciu starostu 
časti Devínska 

Nová Ves sa odhodlalo 
kandidovať 6 l'udí. 

Miestne zastupitel'stvo 
budeme voliť v troch miest
nych obvodoch: 

l. volebný obvod - stará 
časť Novej 

nejších rozhodnutiach. Na dru

hej strane má skupina poslan

cov, ktorí sa podujali na vydá

vanie Informácií, možnosť do

zvedieť sa názory občanov na 

problémy v Devínskej Novej 

Vsi. Táto spätná väzba je pre 

ich rozhodovanie vel'mi potreb

ná 

Prečo vznikli Informácie 

tak neskoro? 

Pretože predtým sa miest

ne zastupitel'stvo snažilo nad

viazať kontakt s občanmi inými 

spôsobmi. Najskôr to boli ve

rejné zhromaždenia občanov, 

neskôr pravidelné "poslanecké 

dni". Ani jedno, ani druhé sa 

nestretlo so záujmom obča

nov. 

Prečo boli "Informácie 

z radnice" 

2 

l l~b l!c> nym uo.···> am 
Vsi má rezervovaných 1 O 
miest poslancov. Bude 
sa o ne uchádzať 42 kandi
dátov. 

ll. volebný obvod- sídlis
ko Kostolné bude zastú
pené 9-imi poslancami. 
Na tieto funkcie kandiduje 
26 osôb. 

111. volebný obvod - síd
lisko Podhorské má vy
hradených 1 O poslanec
kých miest, ktoré sa vy
nasnaží získať 36 uchádza
čov. 

Asi preto, že sa pri nich ob

rátil princíp. Namiesto toho, 

aby museli chodiť občania za 

poslancami, našli sa takí po

slanci, ktorí prichádzali za 

občanmi. Prostredníctvom 

Informácií. prostredníctvom ich 

poštových schránok. 

Prečo nedostáva 
Informácie každý občan 
DNV? 

Doteraz vyšlo spolu 8 čísel. 

Z nich dve čísla sme sa snažili 

doručiť do každej domácnosti 

v ONV. Každý, kto prejavil záu

jem, dostáva Informácie pravi

delne. Tomu, kto záujem ne

má, sa nechceme vnucovať. 

Je možné ešte aj teraz 
sa prihlásiť na odber 

Informácií? 

Každý z nás voličov má 
právo svojím hlasom po
môcť získať tieto posty oso
bám, o ktorých si myslí, že 
by ich najlepšie zvládli k 
všeobecnej spokojnosti. Zo 
súčtu hlasov vyjdú tí, ktorí 
dostanú najviac dôvery. 
Bude im zverená zodpo
vedná práca, vyžadujúca si 
plno úsilia, námahy a osob
nej obety. 

Pokúsme sa vnútorne 
zaviazať, že ich budeme 
všetkých podporovať a po
máhať im aj vtedy, keď vý
sledok volieb nesplní naše 
osobné želania. 

Ing. Marián JURČÁK 
starosta MČ ONV 

Samozrejme. Nerobíme ich 

pre úzky okruh l'udí, ale pre 

všetkých obyvatel'ov ONV. 

Stačí sa prihlásiť na odber u 

hociktorého z vydavatelov. 

A čo ďalej? Dožijú sa 

Informácie aj druhých na

rodenín? 

Verím, že áno, pretože ich 

vydávanie má zmysel. Okrem 

ich prínosu sme za ten rok za

registrovali aj niektoré nedo

statky a tie sa budeme snažiť 

odstrániť. Chceli by sme, aby 

sa l'udia dozvedeli, čo sa stalo 

s ich podnetmi. Chceli by sme 

ich oboznamovať aj s činno

sťou komisií. A chceli by sme 

sa s čitatel'mi Informácií aj pra

videlne stretávať - vždy pred 

rokovaním miestneho zastupi

tel'stva. Raz sa takéto stretnu

tie už uskutočnilo a bolo pre 

nás vel'mi užitočné. Verím, že 

pri oslave druhých narodenín 

budú mať naše "Informácie z 

radnice" dvojnásobný počet 

čitatelov ako dnes. 

Ján Žatko 

r 
i 
l 

Je zaujímavé, keď sa človeku 
dostane do rúk kandidátka pred 
vol'bami. Kde niektorí l'udia berú 
odvahu kandidovať, keď nedoká
zali plniť sl'uby, ba dokázali babrať, 
čo sa kde dalo? Na druhej strane 
l'udia, o ktorých človek nevie, že 
vôbec existujú? Kto aké záujmy 
sleduje? Svoj hlas dám !'uďom, 
ktorých poznám, je predpoklad, že 
budú nestranní, teda objektívni, že 
vôl'u slúžiť l'uďom už nejedenkrát 
prejavili. A to odporúčam všetkým 
spoluobčanom. 

pat 

Už vidím, ako sa to rojí predvoleb
nými sl'ubmi a programami. 
Napadlo mi, či tí, čo vyhrajú, do
kážu potom spojiť všetky dobré 
nápady v jeden naozaj v prospech 
l'udí a obce. 

pj 

Hovorí sa, že najedení už nebý
vajú takí hladní. Alebo tak akosi. Ja 
by som ponechala tých istých, čo 
boli vo funkciách doteraz. Už po
znajú situáciu a hádam sa aj po
učili, čo a ako robiť. 

im 

Tým, čo podnecovali odtrhnutie 
od Bratislavy, veru ja hlas nedám. 
A verím, že ani druhí im už neveria. 

Zdôvodnenie výšky mimoriad
nych odmien poslancov bolo na 
spomínanom MZ dňa 13.1 O. 1994 
predložené poslancom a verejne 
prejednané. 

Zdôvodnenie vypracoval MÚ 
na základe odporučenia MR, aby 
návrh odmien zohľadnil nasledov
né: 

1. DÍžku funkčného obdobia po
slanca (nie všetci poslanci vyko
návali svoj mandát celé štyri ro-
ky). 

2. Dobu funkcie poslanca ako čle
na komisie, predsedu komisie, 
člena Miestnej rady, prípadne 
kombinácií týchto troch úrovní. 

3. Pre každú spomenutú úroveň 
bol priradený koeficient účasti na 
zasadnutiach komisií, MR a MZ z 
celkového počtu pracovných roko
vaní počas 4 rokov. 

Takto vypracovaný návrh zo
hfa~ňoval prinajmenšom aspoň 
podiel osobnej zainteresovanosti 

mb, gh 

Suseda sa pýtala, či pôjdem 
voliť. Jasné, že pôjdem. Vyberiem 
si a dúfam, že lepšie ako minule. 
Veď keby som nešla, rozdelili by si 
to, ako by chceli. 

vg 
Rieka Morava poskytuje IJtočisko 

mnohým vodným vtákom. Okrem 
divých kačíc, lysky čiernej, 
chochlačky sivej, labute bielej mo
žno v tieto dni vidieť i volavku po
polavú a ... čuduj sa svete, aj kor
morána. Neveril som vlastným 
očiam, keď pri prechádzke okolo 
som ho zbadal v rieke Morave lo
viť. 

Málokto sa môže pochváliť ta
kýmto vzácnym kúskom prírody. 
Len ma mrzí, že si ju nevieme do
statočne vážiť a chrániť. 

rp 

poslanca na veciach verejných z 
pohľadu časovej náročnosti. 

Iná vec je kvalita práce po
slanca z pohľadu potrieb MČ. Táto 
skutočnosť sa dá dosť ťažko ob
jektivizovať v pléne 30 názorov. 
Práve pre tento fakt bola každá 
odmena udelená menovite. 

Ďalším limitujúcim faktorom 
bola výška finančných prostried
kov vyčlenená v rozpočte. 

Miroslav Encinger člen kult. 
komisie 

člen Miestnej rady 

Poznámka ll. 

Považujem za neporovnateľné 
porovnávať výšku ročného prí
spevku na Devex a výšky odmien 
poslancov za celé volebné obdo
bie, t.j. u väčšiny poslancov štyri 
roky. 

Taktiež nemožno spomenúť, 
že hovorite o prispevku na sú
kromné noviny, ktorý je len vyjad
rením rozsahu poskytovanej plo
chy jednej strany vo Vašich novi
nách pre informácie z Miestneho 
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úradu a rokovaní samosprávnych 
orgánov mestskej časti. 

Nie je seriózne porovnávať 
uvedený príspevok s nákladmi na 
úplne mestskými častami vydáva
né noviny. 

Ponuka vydávať noviny mest
skej časti na báze jej rozpočtu s 
tým, že budete plateným redakto
rom Vám bola opakovane ponúk
nutá a Vami odmietnutá. Čo k to
mu dodať? 

JUDr. Miloslav Šimkovič 
predseda strategickej komisie 

člen Miestnej rady 

Škoda, že otázka nákladov na 
vydávanie miestnych novín sa má 
riešiť po štyroch rokoch vydávania 
práve na stránkach novín a ne-

@[§)[fj) !3 [J:!Jiij 
~ [XJ@~I!J@J) 

So záujmom som si prečítal 
posledný Devex č. 20 a v ňom 

príspevok - Drobničky z radni

ce. 

V súvislosti s odmenou 
30 000 Sk starostovi Ing. 
Mariánovi Jurčákovi za "Prínos 

pre rozvoj samosprávy" ma 
napadla súvislosť s usporiada

ním referenda o vzťahu MČ 
Devínska Nová Ves a 
Bratislava. Pre riešenie tohto 
problému bolo možné využiť 
inštitúciu pre výskum verejnej 

mienky a na základe takýchto 

výsledkov sa ďalej podl'a vý

sledku zaoberať možnosťou 

referenda. Načo však brať 

ohlad na náklady s referendom 

spojené (viac ako 300 000 Sk), 
keď ide o rozvoj samosprávy. 

Veď to daňoví poplatníci zapla
tia a je možné konštatovať, že 

sa mestskej časti nedostáva fi-

zhodnotili ju odborníci skôr. 

Pojem súkromný sa ešte ne
udomácni! v našom myslení, trpí 
typickými vlastnosťami Slovákov. 
Pritom už sa zdá prirodzené ob
jednávať služby u súkromných fi
riem (aj vydavateľských). 

Aj posúdenie a rozlíšenie sú
kromné a verejné, alebo "v záuj
me verejnej informovanosti" mož
no posudzovať rozdielne. Stačí 
však posúdiť, kol'ko percent pries
toru v našom spravodajcovi je 
ozaj súkromná plocha vydavateľa. 

K serióznosti porovnávania sa 
nevyjadrím. 

Pre zaujímavosť sa však vy
jadrím k ponuke, byť zamestnan
com !stra centra za plat 5 tis. ko
rún slovenských. 

vydavatel' 

nančných prostriedkov. 

A.ko daiší prínos rozvoja sa
mosprávy vidím postup staros
tu pľi poukazovaní príspevkov 
(schválených Miestnym zastu
pitel'stvom) na činnosť 

Futbalového oddielu 1. FC 
Lokomotíva Devínska Nová 
Ves. Pán starosta už štvrť roka 
pozastavuje príspevky s odô
vodnením, že nie je ukončená 
činnosť Likvidačnej komisie sú
visiaca so zrušením bývalej T.J. 
Lokomotíva Devínska Nová 
Ves (zrušenie k dňu 

31.6. i 993). 

Musím priznať, že 
Likvidačná komisia, ktorej čle
nom je Ing. Jurčák, si svoju 
úlohu nesp:nila. 

To však nebráni pánovi sta
rostovi k poukazovaniu prí
spevkov šachovému klubu 
STRELEC, ktorého je predse
dom a ktorý rovnako patril do 
T.J. Lokomotíva Devínska 
Nová Ves. 

V dôsledku takéhoto stavu 
je Futbalový oddiel nútený ob
medzovať svoje aktivity a bude 
musieť v najbližšom čase prav
depodobne ukončiť, resp. ob
medziť svoju činnosť. 

Marián Spišiak 



na Obv. Bratislava IV. 
matrika ONV 

Juraj RACANSKÝ a 
Eva BELANOVA 

Ivan DAVIDOVIC a 
Irena G~RYOVA 

w ik©®U©~® 
Juraj FLAŠKA a 

Hana RUZOVICOVA 

Ladislav ROZSA a 
Jana ŠUŠOROVA 

Miroslav BADRŇA a 
Ivana DRNOVA 

w~iií jwlbrH~wiií 
10 rokov 

Ján BODNAR 
Bohumír BALOG 

Martina MUSILOVA 

85 rokov 
Ružena VITASOVA 
Tomáš KOVARÍK 

91 rokov 
Júlia KRALOVICOVA 

blahoželáme 

Pozývame všetky mamičky s 
deťmi od 2 rokov na pravidelné 
cvičenie v telocvični vol'. času 

KLOKAN na Batkovej ul. každý 
utorok od 

10.00- 11.00. 
Vchod je od dialhice. 

Jeseň je obdobím často prirov
návaným k tretiemu veku človeka. 

Ako dobrý hospodár po úrod
nom roku ráta zisk zo svojich polí, 
tak i ten, kto zavŕšil svoje plodne 
obdobie, rozmýšl'a stále častejšie 
nad tým, čo minulo. 

Od detstva dávno stratený je 
kl'úč, požehnaný stôl mladosti už 
patn iným, snáď pribudlo viac sa
moty a opakovania sa dní, ale do
zretá múdrosť hovorí, že dnešok 
ešte patrí aj Vám. Ešte vidíte veci 
všel'udské, naše Slovensko - roz
tratené po celej zemi, čo sa chveje 
a ak Vás potretíujú Vaši blízk~ idete 
ta, kde este vládzete pomôc1. 

Váš román o živote, to je príbeh 
plný detí a práce, večného zhonu a 
jednoduchých radostG príbeh čas
to lednej obce, ulice ci domu, l'ud
skeho šťastia a bolesti, snov a ne
konečnej nádeje. 

26.11. o 20.00 hod.- "Katarínska zábava" 
27.11. o 16.30 hod.- "Hlúpe krá!ovstvo" detské divadlo 

V priestoroch !STRA CENTRA sa konajú nasledovné pravidelné 
aktivity pre deti i dospelých: spevácky súbor ROS!CA, Chorvátsky et
nický krúžok, klub paličkovania, anglický jazyk, Flamengo, dramatic
ký krúžok, výtvarný krúžok, kurz Rock and Rollu pre začiatočníkov, 
kurz tanečnej školy, DFS KOBYLKA, Slovenské gajdošské združe-

S účinnosťou od 
1.10. 994 bola 
ná zmena vo 
lstracentra. Starosta 

Kto môže za tie nenaplnené 
príležitosti, za prinesené obete a 
nesplnené predstavy, ktoré sa aj 
tak z mysle vytratili skôr než to 
dobré? 

Chuť do života tým nehorkne, 
jese0 je sla.dká ako j~j plody, trp
kasta a tuha ako stare v1no co do
zrievalo vo Vás tol'ko liet. Nezlomili 
ho mútne roky, neskyslo v nádo
bách nečistých" iskrí sa vo Vašom 
zraku. Je jesen a je čas vďaky
vzdávania. 

Dakujel)1e Vám za veci vel'ké i 
nepatrne. Dakujeme za splodené 
životy, za výchovu a inštinkt, ktorý 
nás vodil za teplé dlane, vrúcne 
slovohdobrý príkladhza zrkadliacu 
čistú lbku vo Vašic srdciach. Za 
tú lásku. 

nie. 
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a 
m:::oťlVI oslávili vyroc1e spo
ločnej cesty životom. K milému ju
bileu prišli oslávencom zablahože
lať deti, vnuci, pravnuci i ostatná 
rodina. Ku gratulantom sa pripája
me i my. 

Sociáino zdmvotná komisia 

pri miestnom zastupitel'stve inici

ovala stretnutie s kompetentný

mi pracovníkmi Ministerstva 

zdravotníctva SR a riaditel'om 

polikliniky v Karlovej Vsi za úče

lom bezplatného prevodu zdra

votného strediska (na ul. P. 

Horova) do majetku obce. 

Meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

4.11. -Karol, 5.11.
Imrich, 6.11. - Renáta, 
7.11.- René, 8.11.

Bohumír, 9.11. - Teodor, 
10.11. - Tibor, 11.11. -
Martin, Maroš, 12.11.-

Svätopluk, 13.11. -
Stanislav, 14.11.- Irma, 
15.11. -Leopold, 16.11.
Agnesa, l 7.11. - Klaudia 

l Celovečerné predstavenia: 
štvrtok, sobotu, nedel'u o 

19.45 hod. 

5.-6.11. FOREST GUMP 
USA- m.p. - č.t. - 20, 22,

komédia 

1 0.11. -ZOBUDTE SA VO
JACI USA- m.p.- č.t. - 22,-

12.- 13.11.- MLCANIE 
ŠUNIEK USA- m.p. - č.t. -

21' 23,-
bláznivá komédia 

11. 11. - ALJAŠKA V 
PLAMEŇOCH USA- m.p. -

s.t. - 22,-

akčný film 

Mládežnícke predstavenia: 
sobota, ne dela o 17.15 hod. 
5.-6.11. - FOREST GUMP 

20,-

12.- 13.11.- MLCANIE 
ŠUNIEK 21,-

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

tel.: 775 104 

Chceme tým zabezpečiť oby

vatel'om našej mestskej časti 

komplexnú zdravotnú starostli

vosť doplnením o ďalšie vyšetro

vacie zložky a ambulancie, ktoré 

tu dosial' chýbali. 

MUDr. Marta lampárová 

Naše návrhy na post starostu a poslancov 

Demokratická strana vkladá dôveru predovšetkým osobnostným a od
borným predpokladom svojich kandidátov. 

Vám, vážení spoluobčania, pre komunálne vol'by 1994 predstavuje 
svojich kandidátov: 

na post starostu mestskej časti ONV Ing. arch. Evu Vargovú 
do miestneho zastupitelstva Ing. Tatianu Cerovskú a 

Ing. Ivetu Lehockú - nezávislé poslankyne. 

Eva Vargová 

Už druhé volebné obdobie kan
diduje za Demokratickú stranu, 
tentokrát na post starostu a po
slanca mestského zastupitel'stva 
hl. m. SR Bratislavy. Predpokladmi 
pre úspešné naplnenie tohto jej 
poslania sú: plná podpora DS, dô
vera tých, ktorí sa s jej prácou stre
távali počas štyroch rokov v miest
nom zastupitel'stve, alebo za dva 
roky práce vo funkcii architektky 
mestskej časti. Poznanie proble
matiky, profesné predpoklady, 
vzdelanie, vek a prístup k l'uďom z 
nej vytvára kandidátku vhodnú pre 
zastávanie záujmov najširšej ko
munity: od mladých rodín po dô
chodcov, od živnostníkov po in
vestičné spoločnosti, od techno
kratov po intelektuálov a umelcov. 

Prácu v orgánoch miestneho 
zastupitel'stva skúsila ako členka 
odbornej komisie. Jej povolanie-

dopravné inžinierstvo a projekcia, 
dáva predpoklad úspešného pre
sadzovania vyriešenia jednej z naj
pálčivejších oblastí života občanov 
- mestskej dopravy. 

Ing. Iveta lehocká 

Zivotné prostredie - jeho tvorba 
v detaile, projekty zelene, sado
vých úprav, pol'udštenie sídlisk, ze
lené zóny, ochranné pásma a sta
rostlivosť o ne, to je príspevok tejto 
kandidátky do miestneho zastupi
tel'stva a pre občanov mestskej 
časti. 

Vážení Novovešťania, v pred
stavovaných kandidátkach je spo
jená snaha o vyriešenie problémov, 
odhodlanosť do novej práce, dô
vera vo vás a snáď i niečo typicky 
ženské - túžba vytvoriť krásne pro
stredie so šťastnými l'uďmi. 

akad. soch. Jozef Vac:hálek 
predseda DS ObV 

Na otázky DEVEX-u reagovala kandidátka na post starostu a mestského 
poslanca Ing. arch. Eva Vargová: 

Táto kampaň je pre mňa naj
väčšou školou života. 

Vo všeobecnosti platí výrok o 
vtáčikovi, ktorého lapajú ... V mo
jom prípade pri kandidatúre na naj
vyššie posty v obci neplatil ani ten
to ani podobné. Co obnáša funk
cia starostu mestskej časti, o 
kvantite problémov, často z úplne 
odlišných sfér než je jeho profesné 
zameranie, o tom rozmýšl'a a 

uvažuje máloktorý občan. Toto 
rozhodnutie musí byť výsledkom 
hlbokej úvahy a siahnutia do najhl
bšieho vedomia a svedomia člove
ka. Uvedomenie si faktu, že posla
nectvo a "starostovstvo" to je den
nodenné učenie sa, prijímanie naj
rozličnejších poznatkov, skúsenos
tí, tvrdá práca a získavanie dôvery 
l'udí- to bola prvá reakcia na ponu
ku kandidátky, na ktorej som sa 
ocitla. 

o expresu dnes odpovedá 

- výrobný 
riaditel' 

firmy s.r.o. 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

PRESSKAM s.r.o. Bratislava -
Devínska Nová Ves za necelé tri 
roky prestúpil hranice nielen 
Bratislavy a Slovenska, ale pôsobil 
v rámci celej SR i CR. Prišlo k ne
jakej zmene? 

sme dostali ponuku na spolu
prácu s druhým najväčším zá
vodom Volkswagenu v meste 
Kassel. 

Zistili sme, že kandidujete na 
funkciu poslanca miestneho zastu
pitel'stva v ll. volebnom obvode (1. 
Bukovčana, J. Poničana, M. 
Marečka, Eisnerova). 

- Poskytujeme pracovné 
príležitosti 200 zamestnan
com v Presskame Bratislava. 
Ak má firma prospero11af, ma
la by prosperovať aj Devínska 
Nová Ves. Moja priama účasť 
na rozhodovaní by mala k to
mu prispievať. 

r 

5 

Váš volebný program? 

Poznám finančnú situáciu ob
ce. Pre splnenie všetkých predvo
lebných sl'ubov zaznievajúcich 
okolo nás bude potrebné hl'adať 
spôsoby ako vytvoriť silnejší príj
mový kapitál a obmedziť nepro
duktívne výdaje z rozpočtu obce, 
účinnejšie narábať s jej majetkom, 
aktívne sa zúčastniť v združeniach 
a spoločnostiach. Volebný prog
ram kandidátov DS tvorí rozsiahly 
projekt skrášl'ovania sídlisk, rieše
nia bytovej otázky a zviditel'nenia 
sa formou propagácie. Pod týmito 
základnými tézami vidím konkrétne 
projekty na výstavbu hromadných 
garáží s doplnkovými aktivitami, 
zelených plôch pre hry a denný re
lax, realizáciu plochy námestia J. 
Kostru ako atraktívneho miesta pre 
verejné i súkromné stretnutia, citli
vú výstavbu podkrovných bytov, 
ktorá takmer jediná môže vyriešiť 
otázku ich nedostatku a s tým 
spojenú situáciu na trhu i v za
mestnanosti l'udí pracujúcich v sta
vebníctve. S touto otázkou priamo 
súvisí aj projekt výstavby penziónu 
pre starších občanov, pre ktorých 
je odchod z rodnej obce často 
pretrhnutím posledných spojení s 
ňou. Aj tu už ide o konkrétny zá
mer so zabezpečeným spôsobom 
financovania a realizácie a obyva
telia iste privítajú fakt, že ako nad
väzná bude v komplexe vybudova
ná prevádzka celoročne využitel'
ného plaveckého bazénu. 

Propagácia, to je doručovanie 
informácií z diania v obci až k 
občanovi zdarma vždy, keď o ne 
prejaví záujem, to je prieskum, roz
bor a ponuka možností na podni
kanie, rekreáciu, využitie vol'ného 

času a podobne. Podporujem roz
voj strediska pre vidiecku turistiku 
a atraktívne formy trávenia vol'ného 
času, ktoré sa rodí v našom katas
tri z nadšenia l'udí, ktorí chcú spes
triť možnosti športu a rekreácie 
obyvatel'ov a to tu, v rámci 
Bratislavy, v rámci slovenských re
giónov, ale aj v našich susedných 
hornorakúskych a spriatelených 
chorvátskych krajoch, určite aj 
prostredníctvom priechodu s ma
lým pohraničným stykom. 

V mestskom zastupitel'stve vi
dím najväčší kus práce vo vybudo
vaní nových, kvalitatívne odlišných 
vzťahov a mena, než si naša mest
s ká časť vytvorila v minulom obdo
bí. Komunikatívnosť, snaha o do
hody, trvalé presadzovanie opráv
nených nárokov a ochota podielať 
sa spätne na riešení problémov 
celého mesta to je náročný va
riant hl'adania spôsobu spolužitia v 
jednom celku. To isté platí aj o 
riešení kolíznych vzťahov k suse
diacim mestským častiam. 

čo na záver? 

V mene kandidátov 
Demokratickej strany si dovol'ujem 
pozvať všetkých spoluobčanov na 
stretnutie, na ktorom Vám chceme 
povedať viac než je možné na 
týchto stránkach. Volíme formu ne
tradičného stretnutia - v nedel'u 
13.11.1994 poobede prejde pes
trý sprievod po obci so zastávkami 
na stanovištiach na Eisnerovej ulici 
a na Hriadkach, s povozmi plnými 
hostí a prekvapení. Prídite a spo
znáte svojich kandidátov bližšie. 
Presný termín a program oznámi
me cestou rozhlasu a vývesiek. 

Tešíme sa, dovidenia. 

Zastupitel'stvo má znamenať združenie /'udí, ktorí zastupujú 
záujmy občanov 

Aj vydavatel' Devínskeho 

Expresu sa rozhodol kandidovať 

na post poslanca miestneho za

stupitel'stva. 

Dôvod? 

Ak má záujem: objektívne infor

movať všetkých občanov, presa

dzovať vyváženú sociálnu politiku v 

prospech detí, rodín, dôchodcov, 

podnikateiOv a živnostníkov - všet

kých občanov, presadzovať ro

zumnú spoluprácu zastupitelstva s 

obyvatel'mi, organizáciami, suse

diacimi mestskými časťami, 

Magistrátom hlavného mesta SR, 

iniciovať zvýšenú bezpečnosť 

občanov a zrdžovať kriminalitu, vy

tvárať viac priestoru (organizač

ného, materiálneho i duchovného) 

pre využitie vol'ného času mládeže, 

najmä tej časti, ktorá nemá vyhra

nené pozitívne jadro ... 

Mal by byt' pri tom, ked' sa 

rozhoduje. 

Ak spíňajú tieto zámery aj vaše 

predpoklady, doteraz Vás neskla

mal, stačí zakrúžkovať jeho meno 

na volebnej listine. A potom žiadať 

pri stretnutiach plniť ich, i tie nové, 

ktoré každodenný život prináša. 

Mgr. Peter Krug 
vydavatel' 



v leb r r 
pre komunálne vo/by r. 1994 v mestskej časti Devínska Nová Ves 

Vážení spoluobčania, 

máme za sebou prvé 4-ročné 

obdobie samospráv. Môžeme 

hodnotiť výsledky pôsobenia sa

mosprávnych orgánov, môžeme 

analyzovať, či sa v danom čase 

a v daných podmienkach dalo 

urobiť viac. 

Ovel'a dôležitejšie je však za

myslieť sa nad tým, čo by bolo 

najpotrebnejšie vykonať v blízkej 

budúcnosti. Zivot vo svojom 

okolí môžeme priamo ovplyvniť 

tým, že odovzdáme svoje voličs

ké hlasy l'uďom, o ktorých sme 

presvedčení, že by mohli pozitív

ne ovplyvniť rozvoj Devínskej 

Novej Vsi. 

HZDS chce prostredníctvom 

svojich kandidátov do komunál

nych volieb samosprávnych or

gánov prioritne zabezpečovať: 

1. Vytvorenie zdravého harmo

nického prostredia pre spokojný 

život všetkých občanov s osobit

ným zameraním na zabezpeče

nie podmienok pre všestranný 

V parlamentných vol'bách obe 

strany vystupovali v koalícii 

Spoločná volba a v Devínskej N. 

Vsi jej prejavilo dôveru 968 obča

nov, čo znamená vyše 15 % hla

sov. Ďakujeme Vám za prejavenú 

dôveru, o ktorú sa uchádzame aj v 

komunálnych vol'bách so záväz

kom presadzovať v spolupráci so 

všetkými zvolenými poslancami 

rozhodujúce rozvojové programy 

ONV, zlepšenie dopravy a sociál

nych podmienok života našich 

občanov. SOl chce presadzovať 

tieto ciele v spolupráci so SDSS, 

ktorá má v ONV najbohatšie de

mokratické tradície zo všetkých 

politických strán, ktoré v ONV v 

minulosti pôsobili. Naši kandidáti 

prejavili záujem svedomite zastu

povať Vaše záujmy v čo najširšej 

rozvoj schopností detí a mláde

že. 

2. Strategicky orientovať rozvoj 

Devínskej Novej Vsi ako okrajo

vej mestskej časti so zvýrazne

ním jej prírodných špecifík, umo

žňujúcich rozšírenie rekreačno -

oddychových možností pre všet

kých obyvatelbv Bratislavy. 

3. Realizovať pripravené projekty 

dotvorenia sídlisk Kostolné a 

Podhorské, obnovu historického 

jadra na lstrijskej ulice a doko

nčenie verejných priestranstiev. 

4. Zabezpečiť rozvoj bytového 

fondu prípravou nových území 

pre výstavbu obytných súborov. 

5. Znížiť znečistenie potoku 

Mláka a umožniť tým napustenie 

rybníka. 

6. Zahájiť výstavbu nadstavbovej 

infraštruktúry športových a od

dychovo - relaxačných zariadení 

(plaváreň, športová hala, kúpalis

ko). 

miere, lebo sú v nich zastúpení ro

botníci, lekári, ekonómi, technici, 

učitelia, podnikatelia a manažéri 

schopní za spoluúčasti občanov 

vytvárať podmienky primerané 

ekonomickým možnostiam 

Bratislavy a MČ ONV. Na funkciu 

starostu obce budeme podporo

vať nezávislého kandidáta pána 

Ing. V. Mráza, súčasného pred

nostu Mú ONV, v ktorom vidíme 

záruku nezávislého rudského a od

borného riadenia našej Mč. Z 

našich kandidátov doteraz pôsobili 

v MZ traja poslanci. Väčšina kandi

dátov sú nečlenovia strán koalície 

SOl - SDSS a v jednom prípade je 

našou kandidátkou členka SPŽ. 

Zaregistrovaní boli títo kandidáti 

koalície SOl - SDSS: 
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7. Rozvinúť spoluprácu so su

sedskou rakúskou obcou 

Engelhardstädten v oblasti kultú

ry, športu, turistiky a ochrany ži

votného prostredia. 

8. Rozšíriť hlavnú cestnú komu

nikáciu spájajúcu Devínsku Novú 

Ves s Bratislavou. 

9. V spolupráci so štátnymi or

gánmi Slovenskej a Rakúskej re

publiky zabezpečiť výstavbu 

mostu cez rieku Moravu, ktorý 

by slúžil ako prepojenie dvoch 

dolnomoravských regiónov. 

1 O. Zlepšovať podmienky pre 

činnosť všetkých druhov občian-

Predstavovanie kandidá
tov za HZDS 

Srdečne Vás pozýva
me na predstavovanie 
kandidátov HZDS na 
funkciu starostu a po
slancov Mestského a 
Miestneho zastupitel'stva, 
ktoré sa uskutoční 14. 
novembra 1994, v pon-

Na poslancov Mestského za

stupitel'stva Bratislavy: 

Ing. Richard Ružovič - SOl 

PhDr. Mária Dobríková - SDSS 

Ing. Vladimír Mráz - nečlen 

Na poslancov Miestneho za

stupitel'stva DNV: 

1 . volebný obvod 

Ing. Richard Ružovič - SOl, 
MUDr. Eva Chandogová - SDSS, 
Ján Maslák - SOl, Anton 
Padych SOl, Ing. Peter 
Cvečko - nečlen, Jozef Krajčír 
nečlen, Mgr. Ol'ga Antošíková -
nečlen, Ján Šimlwvič - nečlen, 
Gizela l.ednárová - SPŽ, Ing. 
Jozef Fratrič - nečlen 

2. volebný obvod 

Jolana Bányászová - SOl, PhDr. 

Mária Dobríková SDSS, Ing. 

lubomír Jánoš - nečlen, Ing. 

Jaroslav Holík - SOl, Ing. Hana 

skych aktivít v oblastiach športu, 

kultúry, duchovného rozvoja hu

manitnej sféry, školstva, zdravot

níctva, podnikania a iných spolo

čensko prospešných záujmov. 

Realizácia týchto zámerov vy

chádza z reálnych podmienok á 
možností a je dosiahnutel'ná v 

budúcom 4-ročnom období sa

mosprávy. Je podmienená vor

bou schopných, odborne fundo

vaných a obetavých rudí do jed

notlivých orgánov samosprávy. 

HZDS Vám všetkým možnosť ta

kejto vol'by ponúka na svojej 

kandidátnej listine. 

delok o 17 .OO hod. vo 
vel'kej sále !STRA centra 
na lstrijskej ulici č. 2. 

Súčasťou stretnutia s 
voličmi bude aj obozná
menie sa s volebným 
programom HZDS pre 
orgány samosprávy 
mestskej časti Devínska 
Nová Ves. Očakávame 
Vaše otázky a obsahovo 
bohatú diskusiu. 

Ružovičová- nečlen Ing. Dušan 

Pavlica - nečlen, Ing. Marián 

Horváth - nečlen 

3. volebný obvod 

PhDr. Ladislav Oslanec - SDSS, 

Doc. PhDr. ludovít Garaj SDSS, 

Jozef Vašek - SOl, Igor Duffek -

nečlen, Ján Adam - nečlen, Jozef 

Szabo nečlen, Beáta 

Jamborová nečlen, lubomír 

Farenzena - nečlen 

Osobne Vám budú naši kandi

dáti predstavení 13.11.1994 o 

vo Vel'kej sále 

lstracentra. Na tomto mítingu bude 

občanom vysvetlený náš program 

a jednotliví kandidáti Vás obozná

mia, v ktorej oblasti - komisii chcú 

obhajovať Vaše záujmy. Tešíme sa 

na Vašu účasť. Kultúrny program a 

občerstvenie s pivom pripravili 

sponzori koalície. 

Vašu dôveru nesklameme. 

Vážení spoluobčania. 

Strana podnikaterov a živnost
níkov Slovenskej republiky Vás 
oslovuje v súvislosti s komunálny
mi vol'bami v Mč Devínska Nová 
Ves. Naša strana je mladá a nová 
a v komunálnych volbách vystupu
je po prvý raz. 

Chceme Vás zoznámiť s našimi 
kandidátmi na poslanecké funkcie 
a so zámermi a ciermi našej strany 
v nastupujúcom volebnom období. 

Kritériom pre výber kandidátov 
nebola podmienka členstva v stra
ne, ale odbornosť, životné a pra
covné skúsenosti, bezúhonnosť, 
osobné vlastnosti, prístup k spolu
občanovi. Hlavným zmyslom ce
lého je skutočnosť, že poslanec 
musí pracovať pre občana. 

Na základe uvedeného srne vy
brali a navrhli, po dohode s vybra
nými, nasledovných kandidátov: 

starostu MČ: 

p. Ing. Ebringer Peter lubomír, 
47 r., SPŽSR, podnikater, ekonóm, 
dlhoročná prax v oblasti sociálne
ho zabezpečenia, dobrovorný 
športový funkcionár, člen Výboru 
PO, prezident Karate klubu 
JUSHU Dev. N. Ves 

Na poslancov do Miestneho zastu
pitelstva: 

Volebný obvod l. stará 
Devínska 

p. Ing. Bálint František, 53 r., nezá
vislý, podnikatel', stavebný inžinier 
s dlhoročnou praxou v riadení sta
vebných činností, dlhší čas praco
val v USA v realitných službách 

p. Baranovič Vladimír, 44 r., 
SPŽSR, skladník, spolupodnikatel' 

Vážení moji bývalí voliči, 

dovorte mi v závere, alebo na ko
niec môjho volebného obdobia, 
Vám poďakovať a ubezpečiť Vás, 
že som sa nespreneveril svojmu 
poslaniu a verím, že som ho aj spl
nil v prospech Mestskej časti 
Devínskej Novej Vsi. 

Moje prvé kroky v mestskom 
parlamente boli plné hradania 
správnych ciest a správnych názo
rov k predkladaným materiálom. 
Rôznorodosť názorov, mnohé ne
komplexne pripravované materiály 
a často i menené počas rokovania 
boli podnetom bohatých diskusií, 

s manželkou, dlhoročná prax v do
prave, obchode a zásobovaní, 
dobrovol'ná práca v záujmovom 
združení 

p. Ing. Ebringer Peter lubomír, 
47 r., SPŽSR, podnikater, ekonóm, 
dlhoročná prax v oblasti sociálne
ho zabezpečenia, dobrovol'ný 
športový funkcionár, člen Výboru 
PO, prezident Karate klubu 
JUSHU Dev. N. Ves 

p. Jeck Milan, 54 r., SPŽSR, pod
nikatel', technik s dlhomčnou pra
xou v projekcii a realizácii reklam
ných služieb, dobrovorne pracuje 
vo futbalovom klube ONV, v Matici 
Slovenskej, stavebnej komisii 

p. Kasa!ová Anna, 49 r., nezávis
lá, stavbyvedúca, dlhoročná ús
pešná prax v stavebníctve, aktívna 
práca v Matici Slovenskej 

p. ludvig Ján, 41 r., SPŽSR, pod
nikater, odborná prax v doprave a 
obchode, úspešný aktívny auto
mobilový pretekár 

p. Stranovský Eduard, 43 r., 
SPŽSR, podnikatel', dlhoročná 
prax v doprave, dobrovol'ná aktivi
ta v športovej oblasti 

p. Šubín Jozef, 50 r., SPŽSR, 
podnikatel', úspešná práca v ob
lasti obchodu a služieb doma i v 
zahraničí, dobrovol'ná činnosť v 
záujmovom združení 

p. Ing. Uhlárová Jana, 42 r., ne
závislá, tech. dozor, stavebná inži
nierka, úspešná prax v stavebníc
tve, spoločenská, dobrovol'ná prá
ca v stavebnej komisii 

p. Turanská Jana, 37 r., nezávis
lá, prevádzkárka, ekonómka s od
bornou praxou v službách a turisti
ke, dobrovol'ne v kultúre, výborná 
znalosť chorvátskeho jazyka 

ale vždy vyzneli v správne rozhod
nutie v prospech obyvatel'ov 
Bratislavy. Túto skutočnosť, že tre
ba pracovať v prospech obyva
tel'ov, srne si uvedomili i u nás v 
Devínskej, keď srne v referende 
rozhodli, že zostaneme súčasťou 
hl. mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. Všetci tí, ktorí si mysleli 
(a aj myslia), že samostatnosť by 
nás priviedla k lacnejším životným 
nákladom, sa mýlia. Ako poslanec 
mesta som sa rozhodne staval 
proti takémuto počinu a spolu s 
Varni srne dokázali, že pravda je 
na strane nás obyvatel'ov. Preto, že 
som iné názory na rozhodnutia 
miestneho zastupitel'stva presa-
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Volebný obvod ll Kostolné 

p. Ing. Havlík Anton, 36 r., nezá
vislý, riaditel', vedúci pracovník 
Presskarnu, dobrovol'ný pracovník 
v záujmových združeniach 

p. Ing. Kravárik Kamil, 40 r., ne
závislý, podnikater, ekonóm, daňo
vý poradca, pracoval ako ekonóm 
vo vrcholových športových orgá
noch, učitel' 

p. Ing. Popová Alžbeta, 37 r., ne
závislá, ORK, úspešná odborná 
prax v strojárskom podniku, dob
rovol'ná činnosť v záujmovom zdru
žení 

Volebný obvod 111 Podhorské 

p. Gallová Zlatica, 26 r., SPŽSR, 
podnikaterka, úspešná v podnikaní 
v službách a obchode 

p. Ondriáš lubomír, 33 r., 
SPŽSR, podnikater, dlhoročný vr
cholový športovec, dobrovol'ná 
práca v záujmových združeniach 

Na poslancov do Mestského 
zastupitel'stva: 

p. ludvig Jozef, 66 r., nezávislý, 
podnikatel', stavebný technik, celo
životná prax vo výkonných a ria
diacich činnostiach v stavebníctve, 
dobrovol'ne pracuje v urbariáte 

p. Ing. Nemčík Marián, 47 r., 
SPŽSR, daňový poradca, ekonóm, 
odborná prax vo finančníctve a 
rozpočtovníctve, dobrovorne pra
cuje v športe 

p. Ing. Schreck Eduard, 62 r., 
nezávislý, dôchodca, stavebný 
inžinier, pred dôchodkom riaditel' 
VHMB, športový funkcionár, sta
vebná komisia 

dzoval medzi obyvatel'rni, nebolo 
mi umožnené doriešiť k Vašej spo
kojnosti také závažné otázky ako 
je rozpočet Mč, doprava a pod. 

Ako poslanec a člen komisií 
kultúry a cestovného ruchu hl. 
mesta Bratislavy som úzko spolu
pracoval so všetkými mestskými 
časťami (tu neboli žiadne požia
davky). Vytvorili srne hodnotné kul
túrno spoločenské podujatia, 
KULTÚRNEHO LETA, BSH a pod. 
Túto prácu som konal i v prospech 
našej mestskej časti, teda i pre 
Novovešťanov. Viem, nevykonali 
srne mnoho - mohli srne i viac, ale 
iste poznáte finančnú situáciu a to
to obmedzenie neobišlo ani 
Bratislavu, teda ani našu mestskú 

Náš volebný program je 
koncipovaný a vo všeobecnosti 
orientovaný podl'a nasledovných 
kritérií: 

-k spokojnosti občana 

- zákonnosti, zákon platí pre všet
kých rovnako (napr. doteraz na Mú 
porušovanie volebného zákona 
nezlúčitel'nosti funkcie poslanca s 
funkciou pracovníka obecného 
aparátu - čo na to páni poslanci a 
pán starosta?) 

- reálnosť volebného programu, 
sl'uby v súlade s možnosťami 

- postupné riešenie potrieb obce a 
občanov 

racionálne hospodárenie s obec
nou kasou (kasa patrí občanom a 
nie poslancom a starostovi, čo ke
by ste časť z tých bohatých od
mien venovali napr. dôchodcom?) 

- poskytovanie informácií (občan 
má právo na informácie o činnosti 
úradu a poslancov) 

- dostupnosť občana k problemati
ke obce i v priebehu volebného 
obdobia, nielen pred vol'bami, kde 
sú volebné programy a ich kontro
la plnenia, hlavne, že sa vyplatili 
odmeny! 

- zlepšenie vzťahov našej MČ s 
Magistrátom 

Vážení spoluobčania! 

Vaším rozhodnutím máte mož
nosť vytvoriť priestor pre ďalší po
stupný rozvoj našej MČ, priestor 
pre svoju spokojnosť, možnosť 

spolupráce. Chceme spoluprácu s 
občanom pre dobro občana. 

Za SPŽSR: 
Ing. Ebringer Peter lubomír 

str 5, 6, 7 po tento priestor platená 
inzercia 

časť. Bolo potrebné vykonať vera, 
aby nenastal dopravný kolaps, aby 
svietilo na uliciach svetlo, resp. aby 
sa likvidoval odpad. 

Takto som teda, vážení spoluo
bčania, poslancoval ja, Váš posla
nec v Mestskom zastupiterstve, 
vždy som konal čestne, bezkon
fliktne a v prospech našej mestskej 
časti. Za toto všetko sa môžem s 
Vami stretnúť, porozprávať a po
zrieť sa Vám do očí. NEKANDIDU
JEM, lebo práca poslanca je vermi 
náročná, zodpovedná a ja som 
strašne vera dlžný svojej rodnej ob
ci, aby som po chotári kreslil, a tak 
možno vytváral i trvalé hodnoty 
našej mestskej časti. 

F. Granec 



ídlisko na ulici J. 
Jonáša (pri Volks
wagene) patrí tiež k 
Devínskej Novej Vsi. 
Okrem tzv. podniko
vej ubytovne je tam 
aj niekol'ko desiatok 

bytov obývaných rodinami. 

Byty patriace fi. BAZ a.s. 
spravuje fi. HOBYT. 

Skladba obyvatel'ov je rôz
norodá. Zjednodušene pove
dané, delia sa na poriadnych a 
neporiadnych. 

To, že vysunuté sídlisko ku
muluje hromadu problémov 
(nevyhovujúce dopravné spo
jenie, chýbajúca infraštruktúra 
obchodov a služieb, nedosta
tok priestorov pre využitie vol'
ného času najmä mládeže ... ) 
sú skutočnosti známe a ich 
riešenie vidia obyvatelia v ne
dohl'adne. 

Nie menej vážnou je však 
situácia obyvatel'ov ohl'adne 
bývania. Starostlivosť zo strany 
HOBYTu považujú za minimál
nu. 

Porozbíjané okná (vchody, 
spoločné priestory) predstavu
jú otvorený únik tepla - zbytoč
ný. Spoločné priestory vyze
rajú ako smetisko, nik ich ne
upratuje, na medziposcho-

l 
V zachmúrenom sobotňajšom 

ráne 24.septembra 1994 čakali 
účastníci zájazdu na autobus, kto
rý organizoval Miestny odbor 
Matice slovenskej, MČ Bratislava -
Devínska Nová Ves. Túžobne si 
všetci želali, aby začínajúci deň bol 
prfjemný a slnkom ožiarený. To sa 
aj splnilo. Cestovali sme z 
Devínskej Novej Vsi cez staro
bylú Nitru, odtial' stredoslovenským 
krajom cez Banskú štiavnicu. Za 
mestom v malebnej prírode sa na
chádza pol'ovnícky zámok Antol, 
prirovnávajú ho k malému 
Versailles. 

Ďalšou zástavkou bol Zvolen s 
jeho známym hradom. Tu sme si 
prezreli starobylé exponáty sprí
stupnené verejnosti. História sa tu 

diach nie sú výnimkou výkaly, 
osvetl'ovanie spoločných pries
torov nefunguje, chýbajú vypí
nače (niektoré sú obnažené a 
trčia holé vodiče), chýbajú 
svietidlá, chýbajú tabul'ky infor
mujúce o odstránení závad a 
výpadkov u výťahov ... 

Tri kontajnery odmieta OLO 
vypratať, pretože sú plné ka
menia ... 

A. .. už tri týždne trestá firma 
HOBYT rovnakou mierou ne
platičov i platičov obmedzova
ním dodávky teplej vody. V 
týždni netečie vôbec, púšťajú 
ju iba cez víkend. netrpia len 
neplatiči nájomného, ktorým je 
to možno jedno, ale práve 
obyvatelia riadne si plniaci po
vinnosti. 

Má to logiku?! 

Na množstvo sťažností oby
vatel'ov sme sa rozhodli položiť 
otázky fi. HOBYT: 

Kde vidí príčiny súčasného 

stavu, aké opatrenia firma prijí
ma a v akom časovom hori
zonte, aby netrpeli tí obyvate
lia, ktorí si plnia svoje povin
nosti. Zaujíma nás aj kauza 
teplá voda. 

ti 
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prelínala s modernými dielami. 

Pokračovali sme krásnym hor
natým krajom cez Donovaly, 
liptovskú Osadu a navečer 

sme si nenechali ujsť prnežitosť na
vštíviť dedinku Vlkolínec, ktorá je 
vysoko v horách, v blízkosti 
Ružomberku. Patrí do vybraných 
svetových pamiatok UNESCO. Je 
to unikát, ktorý sa zachoval, aby i 
dnes naši slovenskí návštevníci 
pocítili svojou prítomnosťou, ako 
žili, tvorili naši starí prarodičia. 

Dalej sa pokračovalo do miesta 
nášho určenia Martina. Slnečné rá
no nás privítalo v meste so sídlom 
Matice slovenskej. 

A tu sú pra= 
cmmikov fi. HOBYT. 

Firma HOBYT platí mesač
ne 6 - 8 tis. Sk za zasklievanie 
v ONV a nemôže to zohl'adniť v 
nájomnom. 

Obyvatelia od leta t.r. nepla
tia za upratovanie. 

Za 3,5 roka sa vystriedalo 
vo vchodoch i 7, i 9 deväť do
movníkov. Ani za zvýšené plat
by nie je nik, či súkromná oso
ba alebo firma, ochotný zabez
pečiť upratovanie a poriadok. 
Ak aj firma je ochotná uprato
vať za súčasnej situácie, kto 
zaplatí 375 Sk v prepočte na 
jeden byt? 

Systematické (úmyselné) 
poškodzovanie vypínačov a 
osvetlenia je skutočne vážna 
vec. Poškodené vymieňame 
častejšie ako je normálne. Kto 
však dokáže znášať náklady, 
keď niet vinníka? Naša firma (a 
ktorákol'vek iná) by musela 
skrachovať za niekol'ko mesia
cov. 

Informačnými tabul'kami 
boli vchody opatrené v zaskle
ných vývesných skrinkách. 

Unikátne však, práve na 

1994 viedla na Národný cinto
rín, kde ležia na večnom odpočin
ku najvýznamnejší slovenskí deja
telia a významné osobnosti dejín 
slovenského národa. Podrobný vý
klad nám umožnil bližšie poznať 
jednotlivé osobnosti nášho národa. 
Pri takomto výklade každý, kto sa 
cíti byť Slovákom, pocítil v duši lás
ku k týmto vynikajúcim l'uďom, kto
rí tvorili kultúrny a národný rozvoj 
slovenského národa. 

Ďalším miestom bola návšteva 
pôvodnej budovy Matice slo
venskej, postavenej z grajciaro
vých zbierok slovenského l'udu. 
Dnes je galériou Matice slovenskej. 
V historickej sieni MS nás privítal 
tajomník MS (sprevádzal nás celou 
galériou i s odborným výkladom 
MS od jej založenia až doposia!) a 
oboznámil nás s históriou tohto 
miesta, kde bol 1. snem Matice 
slovenskej a kde v r. i 863 boli vy
hlásené stanovy MS. Stanovy sú 

Naša prvá cesta 25. septembra uložené na čestnom mieste v his-
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sídlisku J. Jonáša v ONV sme 
zaznamenali vykopnuté výťa
hové dvere aj so zárubňou. 
Treba k tomu komentár? To 
dieťa neurobí. A kto to zaplatí? 

Náklady na vypratanie kon
tajnerov budú zohl'adnené 
všetkým rovnako vo vyúčtova
ní za túto službu. Prečo? Niet 
vinníka, ktorý zaplnil kontajnery 
kamením. 

Za dodávky tepla platíme fi. 
Volkswagen. Neplatiči nájom
ného spôsobujú insolventnosť 
fi. HOBYT. Odrazilo sa to v ob
medzení dodávky teplej vody 
(v rámci zákonných noriem). 
Iste to nie je riešenie. (Teplá vo
da už tečie.) 

Príčiny? Zákon dáva mož
nosť, že neplatiča môžeme de
ložovať len na základe súdne
ho rozhodnutia. Túto možnosť 
sme začali uplatňovať od za
čiatku r. i 994. Máme poda
ných 90 návrhov, z toho 43 zo 
sídliska J. Jonáša v ONV. 
Nevýhodou sú zdíhavé riešenia 
zo strany súdov. 

Konečné riešenie - kom
plexné - nezávisí teda len od 
nás. Kroky, ktoré sme uplatnili, 
ovocie prinesú. Termín si však 
v súčasnosti netrúfame upres
niť. 

torickej sieni MS. 

Ďalšou zastávkou bol skanzen 
Slovenskej dediny, ktorý je 
umiestnený neďaleko Martina v 
prekrásnom prírodnom prostredí. 
Je to ukážka histórie slovenských 
dedín Liptova, Oravy a Kysúc. Mali 
sme šťastie, lebo sa tu práve konal 
jarmok so starobylými slovenskými 
zvykmi. 

Na ceste domov sme sa zasta
vili v dedinke pri Žiline, kde 
je zachovaný drevený kostolík z 
15. storočia - klenot európskej his
tórie. 

Účastníci tohto zájazdu prejavili 
svoju spokojnosť, akože inak, ako 
peknými slovenskými piesňami, 

ktoré sa ozvali v príjemnom pro
stredí autobusu. Zostali im trvalé 
spomienky na spoločné dva dni 
poznávacieho zájazdu. 

MOTORSPORT RACING TEAM STUAD- Bratislava- Devínska Nová Ves 

Boli sme zvyknutí na víťazstvá i 994? Majster republiky. 

Doda Studeniča za volantom svoj-
ho auta, najmä v pretekoch auto
mobilov do vrchu. Tohtoročnú, 

sezónu ukončili pretekári na me
dzinárodných majstrovstvách ČR a 
SR na okruhu v Brne. 

Neraz sme spomínali ako sa 
Devínska Nová Ves dostáva mimo 
jej hraníc, mimo hraníc republiky 
práve prostredníctvom reprezentá
cie Motorsportu a najmä neúnav
ného propagátora motoristického 
športu, pretekára a organizátora 
Doda Studeniča. 

Tohtoročná motoristická sezó
na - mimoriadne úspešná - pri
niesla Motorsportu ONV päť titulov 
Majstrov republiky a zaradil sa tak 
medzi najsilnejšie kluby na 
Slovensku. 

Najúspešnejším pretekárom 
Slovenska v rýchlostných moto
cykloch v triede do 125 cm3, jaz
dec s medzinárodnou licenciou 
FIM, reprezentant Slovenska sa 
stal 18 ročný Vladimír CAST KA z 
Motorsportu ONV - majster repub
liky. 

Aj pretekár na rýchlostných člnoch 
POLÁŠEK patrí do tímu 
Motorsportu. Výsledok roku 

Najmladším Majstrom republiky v 
automobilových pretekoch do vr
chu, ale aj na okruhoch, vo svojej 
triede sa stal Andrej STUDE NIC. 
Vo svojich sedemnástich rokoch 
preberá štafetu od svojho otca tým 
najsympatickejším spôsobom -
víťazí. 

V pretekoch do vrchu v triede N 
nad 2000 cm3 (Nisan Sunny GTi) 
sa stal majstrom republiky ďalší 
člen Motorsportu ONV ladislav 
HlUBÍK. 

V tejto sezóne sa opäť zaskvel v 
súčasnosti bezpochyby jeden z 
najlepších "vrchárov" Dodo 
STUDENIC, majster Slovenskej 

OC~tt~ lklhalb J]U ~IHlU 
oznamuje svojim členom, ale i novým záujemcom, že od 2.11.1994 budú tréningy v 

ZS na l. Bukovčana nasledovne: 
Pondelok od 17.30 do 19.00 hod. mládež 

od 19.00 do 20.30 hod. dosp. 
Streda od 18.30 do 20.00 hod. mládež 

od 20.00 do 21.30 hod. dosp. 
Piatok od 17.30 do 19.00 hod. mládež 

od 19.00 do 20.30 hod. dosp. 

Zodpovední vedúci: pp. Ro'Rgn. RóthPPete[ ';[fde<;: 
Ing. nnge~re~V!fen'ť K?tľg~ 

12. kolo 
MULI A 
DNV-INTER B 
Gól: Madar 
MULIB 
MALACKY - DNV 
DORAST STARS! 
DNV - PEZINOK 
Góly: Beleš, Runák 
DORAST MLADSI 
DNV- PEZINOK 
Gól: Havel 
ŽIACI A 
DANUBIUS DNV 
Gól: Babik 
ŽIACI MLADSI A 
DANUBIUS - DNV 
Gól: Kolenič, Vavrovič 
ŽIACI MLADSI B 
PEZINOK - DNV 
13. kolo 

L 
1:3 

3:0 

2:3 

1:7 

10:1 

0:2 

4:0 

MULI A 
Pezinok - DNV 2:2 
Góly: Sith. Válek 
MULIB 
DNV - STUPAVA 1:1 
Gól: Nemčik 
DORAST STARŠ[ 
DANUBIUS - DNV 16:0 
DORAST MLADSI 
DANUBIUS - DNV 0:6 
Góly: Havel 3, Pleška, Kravarik, Pokorný 
LIACI STARS! A 
ONV- JUR 0:0 
LIACI MLADšl A 
DNV- JUR 4:3 
LIACI MLADSI B 
DNV - JAKUBOV 0:2 
Muži A 
Pezinok-ONV 2:2 
góly:Sith,Válek 
MužiB 
DNV Stupava 1:1 
gól: Nemčik 

ms 
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republiky a majster Európy v auto
mobilových pretekoch do vrchu. 

Po tohtoročnej úspešnej sezó
ne sa rozhodol skončiť. Odteraz sa 
mieni venovať rozvoju záchran
ného cestného systému na 

Slovensku, tiež športovému rastu 
svojho syna. Odloží svoj 

Volkswagen Golf GTi? Občas si 
zajazdí na závodoch, pohladká 
svoje hobby. Nevstúpi už však do 
seriálu pretekov. 

A na záver ... bomba? Nie. Další 
výsledok nesmierneho úsilia Doda 
Studeniča i celého kolektívu 
Motorsportu, priaznivcov i odbor
níkov v oblasti motoristického 
športu na Slovensku. 

Svetová komisia FIA vybra
la spomedzi 20 uchádzačov 

Motorsport Bratislava - ONV 
usporiadať Majstrovstvá 
Európy v pretekoch do vrchu na 
trati Pezinok - horský hotel 
Baba 17 .9.1995. Slovensko sa 
tak dostalo medzi 12 štátov sveta 
oprávnených usporiadať takéto 
preteky. 

pk 

Zarko Simkovič .. majstrom republiky 

Boli by sme nespravodliví 
nespomenúť ďalšieho repre
zentanta Devínskej Novej Vsi v 
automobilových pretekoch do 
vrchu. 

2arko ŠIMKOVIC v tohtoro
čnej sezóne na svojom aute 
Lada Samara (spolu s mana
gerom Pavlom Galom) absol
voval z 9 pretekov šesť. Vo 
svojej kategórii A do i 600 cm3 
štyrikrát obsadil i. miesto, je
denkrát tretie, jedenkrát pre 

l. TRIEDA 
3. kolo 
TIC DNV "A" -TRNÁVKA "B" -
RACA "B" - TIC DNV "B" -

4. kolo 
TIC DNV "A" - SKPP 
KOLIBA "B" - TIC DNV "B" -

MUŽI 

10:0 
10:8 

4:10 
10:5 

poruchu nedokončil. 

O majstrovstve tohoto 
~~ovovešťana svedčí konečné 
umiestnenie na í . mieste a titul 
majster republiky. 

Pre budúcu sezónu sa 
chystá 2arko presedlať a po
staviť nové auto VW Golf i 6 V. 
Kto bude jazdiť na Lade, ešte v 
tíme nerozhodli. 

pk 

ll. TRiEDA 
SVÄTÝ JUR "B" - TIC ONV "B" - 1 0:0 
4. kolo 
TIC ONV "C" PRIEMSTAV - 5:10 
111. TRIEDA 
2. kolo 
TIC DNV "D" -TRNÁVKA "D" - 10:2 
3. kolo 
INTEGRA - TIC ONV "O" 10:2 

G.F. 

Bratislavská liga 

l. liga 5 kolo: 
SK YMCA DEV. NOVA VES- HC BALANTI3:15 (0:4, 1:3. 2:8) 
Góly ONV: 2 - Paďour, 1 Strnád R. 
6. kolo: 
SK HOK ADMIRAL NIVY- SK YMCA DEV. NOVA VES 7:4 (0:1, 2:1, 5:2) 
Góly ONV: 1 - Kadlečik, Paďour, Tereň, Vrábel 

Tabul'ka po 5. kole 
1. SK PROFIS VRAKUNA "32" 
2. HC BALANTI 
3. L. GUERERA "B" 
4. SPORTCLUB 
5. POHG GEMER 
6. POšEN SBD ll "B" 
7. TJ SAV "B" 
8. ŠK YMCA DEV. NOVA VES 
9. HC DOMINIK PALMA "B" 
1 O. TEHELNto POLE 
11. SK HOK ADMIRAL NIVY 
12. DYNAMO RACA 
13. SK SEALS "B" 
14. SK RACA 

5 5 o o 67:14 
5 5 o o 56:11 
5 4 o 1 58:18 
5 4 o 1 35:18 
5 4 o 1 35:36 
5 3 1 1 45:40 
5 3 o 2 24:30 
5 2 1 2 31:55 
5 2 o 3 24:23 
5 2 o 3 32:34 
5 2 o 3 18:22 
5 2 o 3 40:51 
5 o o 5 11:34 
5 o o 5 10:89 

DORAST- FINÁLE (1. zápas): 
SK YMCA DEV. NOVA VES- TEAM SHARKS 8:7 (4:4, 1:2, 3:1)- 1:0 
Góly DNV: 3- Runák. 2- Nemec R., 1 -Dobrovodský, Chandoga 1., Jeck 
FINÁLE (2. zápas): 
šK YMCA DEV. NOVA VES- TEAM SHARKS 10:5 (4:1, 4:1, 2:3) - 2:0 
Góly DNV: 3 Belágyi, Chandoga 1., 2 Runák, 1 - Baďo, šašik J. 
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Iste väčšine obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi, ktorí cestujú 
denne do a z mesta, neunikol kaž
dodenný pohl'ad na štvornohých 
krásavcov v areáli bývalej Ovoci
nárskej škôlky (na zástavke na 
znamenie) oproti Technickému 
sklu. 

Vďaka elánu a nespočetným 
brigádnickým hodinám členov jaz
deckého klubu mení areál postup
ne svoju tvár. Mohli sa o tom pre
svedčiť aj mnohí priaznivci jazdec
kého športu, ktorí sa prišli pozrieť v 
prvý septembrový víkend do areálu 
na l. ročník Memoriálu Antona Du
riša - zakladatel'a dnešného 
Jazdeckého klubu Devínsky ranč. 
Od piatka do nedele tu prebiehali 
súťaže v najrôznejších jazdeckých 
disciplínach: drezúra, parkúr, voltíž, 
westernové jazdenie. Tí, čo prišli, 
určite nel'utujú. Len oko znalca jaz
deckého športu dokázalo posúdiť 
malé rozdiely v pripravenosti dre
zúrnych koní, resp. skúsenosť ich 
jazdcov. Pre obyčajných laikov to 
bola dokonalá súhra človeka a prí
rody, koncert ladných konských 
pohybov a nebadatel'ných príkazov 
jazdca. Mnohým určite učarili vý
kony koní a ich jazdcov nad pre
kážkami parkúru. Jeho obtiažnosť 
v sobotu ešte viac zvyšovalo ne
vl'údne počasie. O to viac vynikli v 
slnkom zaliatom nedel'nom popo
ludní výkony mladých jazdcov -
žiačikov, i tých skúsenejších pri 
voltíži (gymnastika na neosedla
nom pohybujúcom sa koni - kra
sojazda). Zaslúžený potlesk zožali 
za svoje temer kaskadérske čísla 
skúsení voltižéri, ale nemalé uzna
nie si zaslúžia aj malí špunti, ktorí 
sa síce ešte sami na koňa nedo
kážu vyšvihnúť, ale odvaha a zmy
sel pre šport im nechýba. A keď už 
sedeli na konci, predviedli, že aj 
keď sú ešte len v kategórii škôlká
rov, treba s nimi rátať v budúcnos
ti. Okrem tradičných jazdeckých 
disciplín mohli diváci obdivovať aj 
po prvý raz na Záhorí vôbec "kov
bojov" - jazdcov pri súťažiach vo 
western ridingu. Že westernové 
súťaže, to nie je len jazdenie v kov
bojskom klobúku, ale aj kus jaz
deckého umenia a špeciálneho vý
cviku westernového koňa, si uve
domili všetci, ktorí takéto výjavy 
poznali doteraz len z filmu či televí
zie. Do ešte staršej histórie využitia 
koňa v dejinách l'udstva sa pre
niesli diváci pri vystúpeniach čle
nov "Tovarišstva starých bojových 
umení a remesiel" v plnej zbroji, v 
súbojoch na koni i na zemi. 

Nie je dôležité, kto v jednotli
vých súťažiach zvíťazil a kto dostal 

prekrásne stužky za umiestnenie 
na popredných miestach. 
Rozhodujúci je fakt, že naše deti a 
mládež, aj z Devínskej, majú mož
nosť venovať sa tomuto prekrás
nemu, ale náročnému športu. 
Zostáva len veriť, že popri dote
rajších tradičných športových od
vetviach ako sú tenis, futbal, moto
rizmus a iné, budeme počuť v blíz
kej budúcnosti aj o úspešných 
mladých jazdcoch z Devínskeho 
ranča. 

ukončenie 

jazdeck~ sezóny '94 

Tradičnou bodkou za jazdeckou 
sezónou býva Hubertova jazda. Na 
počet patróna jazdcov a pol'ovní
kov - Sv. Huberta, sa vždy na je
seň organizuje symbolický hon na 
líšku. Túto predstavuje jazdec, kto
rý má na rukáve pripnutý líščí 

chvost. Húf jazdcov vedený "mas
terom" (vedúcim honu) prenasle
duje "líšku" cez prírodné prekážky 
niekol'ko kilometrov po trase jesen
nou prírodou. Mastra pri tom ne
smie nikto predbehnúť a všetci 
jazdci musia absolvovať predpísa
nú trasu a preskočiť prírodné pre
kážky. Porušenie trasy, neabsolvo
vanie prekážky alebo predbehnutie 
mastra, to sú chyby, ktoré jazd
com po skončení honu nakoniec 
spočíta "jazdecký súd". Za chyby 
sa musí platiť a obyčajne jediným 
výkupným je flaša šampanského. 

V sobotu 22. októbra mohli 
obyvatelia Devínskej vidieť práve 
takýto húf jazdcov, ako i konské 
záprahy vezúce nejazdiacich 
účastníkov. Trasa honu viedla po
liami a lúkami v okolo ONV až k rie
ke Morave, kde pod 
Marcheggským mostom bola pre
stávka. Tu sa pri ohni jazdci i ich 
sprievod občerstvili a pokračovali 
ďalej po trase. Až v blízkosti areálu 
jazdeckého klubu vydal master po
kyn na dolapenie líšky. Tá sa síce 
snažila kl'učkovaním uniknúť, ale 
proti húfu jazdcov vel'kú šancu ne
mala. Takže po chvíl'ke naháňačky 
sa líščí chvost stal korisťou jednej z 
mladých jazdkýň. Následne sa v 
areáli pri vatre opekali Špekáčky, 
slanina, podával sa vynikajúci kot
líkový guláš. Aj jazdecký súd zasa
dol a nadelil "previnilcom" zaslúže
né tresty, ktoré potom všetci spo
ločne pomohli vinníkom "znášať". 

Aj napriek nie práve najpn]em
nejšiemu počasiu bola táto 
Hubertova jazda dôstojným vyvr
cholením uplynulej náročnej sezó
ny jazdeckého klubu Devínsky ra
nč. Znova sa potvrdilo staré príslo
vie: "Najkrajší pohl'ad na svet je z 
konského chrbta". 
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01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta ( ponúka, hl'adá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

Prijmem brigádničku na predaj 
drogérie. 

prijme záhradníka. Vyučenie nie je 
podmienkou, ideálne pre dôchod
cu so vzťahom ku práci v záhrade. 
Vápenka č.4 DN\/ 

Tet:769 

Hl'adám serióznu pani na opatro
vanie 2-ročného chlapčeka, 6 ho
dín denne. 

Vymením 4, izb. družst. byt v 
Petržalke za 3-izb. byt v ONV. (ale
bo predám). Cena dohodou. 

Montáž, oprava a predaj elektric
kých bojlerov. 

eFirma rv1EDI;\N oprava automatic
kých pračiek. 

Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 
* Elektroinštalácie, bleskozvody
montáž, oprava 

• Opatrím dieťa . V Dúbravke. 

Tel.:783 526 

TV servis Baláž Oprava televí
zorov i'Ja Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

Potlač na reklamné predmety -
zapal'ovače, perá, popolníky, PE -
tašky a iné zabezpečí DEVEX 

tel.ifax:775 175 

e Montáž strešných šindlov. 
Tel.: 71 821 

Stavebná firma kompletne reali
zuje prestavbu bytových jadier. 

Tel.: 

Hfbkové čistenie a tepovanie ko
bercov a odstraňovanie 

Te i.: 

s l . 
INŽINIERSKO·REALITNÁ KANCELARIA 

Predám: 

Ing. František Balint 
Na Vyhliadke 23 

841 07 Bratislava 
Telefón: 07/776 728 

-RD ONV 3 miL Sk, pozemok 767 m2 

-RD ONV 2,5 mil. Sk, pozemok 777 m2 

-RD ONV í 8 mil. Sk, pozemok 352 m2 

-RD Vel'ké Leváre i ,5 mil. Sk, pozemok 568 m2 

-Pozemok na chatu ONV - Devín 667 m2
, 

cena 260 000 Sk 
-Pozemok na chatu ONV 96i m2

, 600 Sklm2 

-Pozemok na chatu nad Račou i i OO m2
, á 

i 50 Sklm2 

-Stavebný pozemok Plavecký Štvrtok 881 m2
, cena 

300 000 Sk, šírka pozemku 1 6 m 
-Chatu Stupava- Mást, pozemok 400m2

, 

cena 250 000 Sk 
-Chatu ONV pozemok 707 m2

, cena 300 000 Sk 
-Pozemok na chatu ONV 1 1 54 m2

, 600 Sklm2 

-Pozemok na chatu ONV 731 m2
, 600 Sklm2 

-Pozemok na záhrady ONV pri JRD, 955m2
, 800m2 

a 366 m2 á 250 Sklm2 

Pripravujeme tretie vydanie osvedčeného 
KATALÓGU obchodu a služby pre obyvatelbv 

ONV pre rok 1995. 

Texty.a grafické návrhy ;zašlite na adresu 
DEVEX, 841 · 07 Bratislava, Kalištná 9, 

775275 

~~l ~[f[}uQII ®Qll@l@ 

~Gl®n~m!k®fJW n[l[jí)Qll~[f~ 
lJ®®®a 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 
0

1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 

K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: 1 ~tr.+ 100%: 2 -2~~t\:~~~~é uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zľavy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10%. 1/2 roc. uvereJn_enle -P o, .. 8 OO- 10 OO 14 30- 18.30, So: 8.00- 11.00. 
Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad pastou). o- pia. · · • · 



za obdobie od 13.X. do 27 .X.1994 

O porušovaní VZN a Vyhlášky 
99/89 Zb. je už asi zbytočné písať. 
Naši občania sa asi nechcú pouč i ť 
či už z blokových pokút alebo po
kút zaplatených na Mú alebo na 
Dl. Pokladniciam to vyhovuje. 

V ONV však bývajú aj iní prie
stupcovia. Na ul. l. Bukovčana sa 
stretávajú mladiství spoluobčania, 
ktorí sa nevedia vpratať poriadne 
do kože a rušia svoj ich spoluobča
nov svojím nemiestnym správaním. 
Na zač iatok boli vyriešení pohovo-

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: A/ Koniec tajnič
ky. - B/ Mimoriadna komisia na 
boj s protirevolúciou v Rusku -
mesto na Považí - skalnatý kopec 
(zast.) . -Cl Asociácia slovenských 
vojakov (skr.) - l en ivosť - nová eko-
nomická politika (skr.). - Dl 
Organická látka obsiahnutá v škro-
be - prostriedok na čisten ie okien -
kilogram (hovor.). • El Až ta (zried.) 
- ruské osobné zámeno - stranou. 
- F/ Turecké mužské meno - sibír-
ska liehovina z mlieka - hynie. - GI 
Gáza - búchalo - jemný závan . -
H/ Zatýkací rozkaz - škriepky - šty-
ridsať (arch.). - 1/ Zašívam - choď 
po rusky - vzd ialenosť, ktorú preletí 
lietadlo. - J/ Jedovatá bylina -
omočí (det.) - lenivá po česky. - Kl 
Tretia časť tajničky.-

Zvisle: 11 Začiatok tajničky. -
2/ Súčasť odevu - stavební odbor-
ní ci. - 3/ Spravodlivosť (z lat.) - toh-
to roku po česky. - 4/ Ležatá polo-
ha - notový zápis jedného hlasu -
obrnené vozidlo. - 51 Biograf - pla-
néta - epidemická choroba. - 6/ 

Objednávací lístok 

rom. Nabudúce však Mestská polí
cia nemusí mať takú zhovievavosť 
a potešia rod ičov oznámením o 
správaní sa ich detí. 

Stávajú sa však aj kuriózne prí
pady, s ktorými sa hliadky MsP 
stretávajú. Jedna takáto príhoda 
sa stala dňa 16.1 O. Hliadka bola 
privolaná r ieš i ť manželskú hádku . 
Po príchode bolo nutné jedného z 
manželov predviesť na HoPZ, na
kol'ko fyzicky napadol svoj pro
ťajšok . Kuriózne v tomto prípade 
je, že sa ukázalo, kto v tejto rodine 
nosí nohavice. Predvedená bola 
totiž manželka. 

Ani pokútni obchodníci neob
chádzajú Devínsku Novú Ves. 
17. 1 O. našu mestskú časť navštívil 
pravdepodobne promovaný che
mik, ktorý bol špecialista na po
streky proti škodcom. Postrek by 

Jazero v Grécku - olejnatá rastlina. 
- 7/ Potreba maliara - počudova
nie. - 8/ Nealkoholický nápoj - ob
rúčky. - 9/ Obojživelník - zvinuté 
látky - hrdús. - 1 O/ Len - cudzí ku
kučkovitý vták - prístavná hrádza. -

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelbv o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísl a: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK 

však asi nikomu moc nepomohol. 
Išlo totiž o múku. Tento odborník si 
potom mohol upiecť z tejto múky 
chlieb. Ale to až po odchode z 
HoPZ, kam bol odprevadený hliad
kou MsP. 

Aj čo sa týka trestnej činnost i , 
nie je ONV obchádzaná. Mohli by 
sme sa predsa uraziť. Veď aj tu je 
čo kradnúť. Čierne duše boli naj
pracovitejšie dňa 23.1 O. Najprv 
bolo o 9.50 hod. nájdené osobné 
motorové vozidlo s rozbitým čel 
ným sklom. Vo večerných hodi
nách, o 21 .20 sme boli požiadaní 
HoPZ o spoluprácu pri strážení 
potravín na ul. M. Marečka . 
Pravdepodobne niekto zmeškal 
nákupy, a preto si potraviny otvoril 
sám. 

že už prichádza chladné poča
sie, netreba nikomu hovoriť. 

11 / Ueč ivá rastlina- dával povely. -
12/ červenalo (pýrilo) - zaparova
ná. - 13/ Druhá časť tajničky.-

Pomôckv: D/ Stip. - 6/ Yliké.-
d 

7 8 9 1 o 11 12 13 

PSč 

· riäCiriis · (riečiäti<äi i:>i-eCipJätiieiä · · 

Opačný názor mal asi neznámy 
páchate/', ktorý zapáli l kríky pri 
lstracentre. Možno nám chcel tým
to spôsobom pripomenúť, že sa už 
blíži zima. 

Bobot Miroslav 

v televízii nesledujem 
vôbec politiku, len 

prírodopisné seriály. 
Zvieratá sa totiž žerú 
prirodzeným spôsobom! 

- Svojej žene nikdy neklamem. 
- Mňa tiež manželka nepustí k slovu. 

Volebný Archimedov zákon 
Poslanec tlačiaci sa ku korytu, 
je odtláčaný silou súdržnosti 
poslancov, ktorí sú pri kory
te. 

- Je politika panské huncútstvo? 
- Keby len to, už aj dámske. 

Z rozhovorov po volbách. 
- Vieš, aký je rozdiel medzi 
bačom a starostom? 
- Starosta už dobačoval. 

Ide nezamestnaný a myslí si: sú
kromné obchody, súkromné podni
ky, súkromné pol'nohospodárstvo .. . 
a všeobecná kríza! 

Na koncerte debutantov spieva 
spevák "Keby som bol vtáč
kom ... " 
Vtom sa ozve hlas z hladiska: 
A ja keby som mal pušku ... ! 

S volbami to nesúvisí 
- Musí to byt vel'ká tragédia, keď 
speváčka zistí, že stratila hlas. 
- Ešte tragickejšie je, ak to nezistí a 
spieva dalej niekoll<o rokov. 

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 rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 -
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla : vo štvrtok 
každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. Vytlač il : ROWACO spol. s r.o., nábr. L. Svobodu 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90-R. 
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j48.-49. týždeň 

~ . .. a teraz máš šancu! 

~ Volkswagen Bratislava 

Vážení 
eitatelia 

Nazvolebnievalo sa nám 
tohto roku vari dosť a 18.-1 9. 
novembra pôjdeme k urnám, 
dúfajme, posledný raz. Aspoň v 
tomto roku. 

"Do nevo/ý, vo/ý nás?" 
Takýto text našli vo svojich 

schránkach Petržalčania. Verte, 
že je hodný zamyslenia. 

Výhodou komunálnych vo
lieb by malo byť očistenie od 
tzv. vel'kej polit iky. Ide o kon
krétne osoby, konkrétnu prob
lematiku, konkrétneho občana . 

Mnohých poznáme. Aj z for
my a prejavu kampane možno 
čo - to usúdiť . Každý kandidát 
volil tú svoju formu, pod l'a svo
jich daností, predpokladov i 
možností. 

Iste - aj neúčasť alebo igno
rovanie je prejav. Osobnosť je, 
keď .. . vie, má, dokáže .. . alebo 
.. . Teraz budeme voliť osob
nosti. Ktoré vedia, majú, do
kážu ... s ktorými sa dá doho
voriť. 

Nevoliť znamená možno dať 
za pravdu onomu plagátiku v 
Petržalke. Ak máme možnosť 

prejavi ť svoj názor na iných , 
rovnako prejavíme aj názor na 
seba samého. Áno. Už tým, či 
sa rozhodneme ísť č i ne ísť voliť. 

Váš vydavatel' 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
15.11.1994 Ročník: IV. Číslo: 22 Cena: 2,50 Skj 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 8.11.1994. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 24.11.1994. 

* Príhovor starostu na záver volebného obdo
bia * Predstavujú sa ďalší kandidáti pre ko
munálne0 vol'by 

Číslo vyjde v piatok 
2.12.1994. 

Uzávierka vianočno -
silvestrovského dvojčísla 

bude 9.12.1994. Svoje 
príspevky s vianočnou a 
silvestrovskou tematikou 
doručte do redakcie do 

tohto termínu. 

l 
l 

18.·19.11.94 VOLBY 
volíme starostu, poslancov do miest
neho zastupitel'stva, poslancov do 
mestského zastupitel'stva a primáto
ra hlavného mesta SR Bratislavy 

Aj tak, aj onak 

P rírodné prostredie Devínskej 

Kobyly ponúka turistom i ostatným 

záujemcom prebohaté možnosti. 

Vychádzok, poznania, chvíl' pokoja i 

pohody. 

Občas však vídať rod inky i väčš ie 

skupinky návštevníkov využívajúce 
priaznivé počasie na vychádzky. 

Dospelí sa zarozprávajú, deti šantia . 
Veď nech sa vybláznia. Celý týždeň iba 
medzi múrmi v spoločnosti televízie, 
alebo videa .. . Vyblázni a sa často do
slova. Zostávajú po nich poolamované 
kríky, poodhadzované kvety, huby .. . 
Iba na konci prechádzky sa sem-tam 
zbadá mamička č i otecko: Ale Janíčko , 
predsa by si takú zeli nu nenosil do
mov!" A dieťa odhodí, veď prečo nie. 
Kto mu povedal, vysvetlil? 

Iste nie sú všetci takíto. Nedávno v 
Devínskej zorganizovali akciu - č istenie 

Devínskej Kobyly. Hneď to bolo po
znať. Len trvácnosť je krátka. 
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UŽ JE TO TU, 
VOLÍM E 

STAROSTI{ U 

Prečítali sme za vás 
Vo Večerníku 11 .11 .1994 

Existujú názory, že posla
nec začne byť skutočne uži
točný až v druhom - treťom 
volebnom období svojej po
slaneckej kariéry, v prvom sa . 
iba oťukáva . 

Zaevidovali sme však aj 
názory, že občania b y mali 
p ravidelne striedať svoj ic h 

zástupcov v zastupitel'ských 

zboroch, pretože títo si za 

šty ri roky "vyhíb ia chodníč 

ky " , známost i na zaujíma

vých m iestach , stačia sa 

združiť do rôz nych lobby, 

atď. 

A ko sa hovorí, pravdu si 

musí náj sť každý sám . 

Materiály k vol'bá m sú platenou inzerciou 



Vážení spoluobčania! 

Komunálnymi vol'bami v dňoch 

18.-19.novembra 1994 sa uzatvá

ra prvé 4-ročné obdobie samo

správ na Slovensku. Ich funkcioná

ri boli vybratí priamo Vami v slo

bodných demokratických vol'bách. 

Som presvedčený, že v našej 

mestskej časti na všetkých úrov

niach samosprávy pracovali l'udia, 

ktorí pociťovali svoj diel zodpoved

nosti za všetko dianie v Devínskej 

Novej Vsi a v rámci svojich možno

stí a schopností konali v prospech 

Vás všetkých. V drvivej väčšine ve

deli poslanci Miestneho zastupitel'

stva dospieť k vzájomnej dohode, 

a tým stabilizovať pomery v našej 

mestskej časti. 

Vážení spoluobčania! 

Ďakujem Vám za dôveru. Ďaku

jem najmä všetkým tým, ktorí kon

krétnymi činmi pomáhali samo

správe. Mnoho ráz to boli vecné 

pripomienky, upozornenia, rady a 

aj konštruktívna kritika. častokrát 

dôležitá morálna a psychická pod

pora zohrala svoju úlohu pri našom 

rozhodovaní, posudzovaní a vy

hodnocovaní. 

Ďakujem všetkým poslancom 

Miestneho zastupitelstva za výkon 

ich funkcie. Plnili svoje poslanie 

popri vlastnom zamestnaní alebo 

povolaní, častokrát na úkor svojho 

vážim, že pri ich spoločných roko- ho zboru, v ktorom sa sústredili !'u-

vaniach prakticky zanikala ich poli- dia ochotní a obetaví pomáhať pri 

tická príslušnosť. Problémy sa živelných pohromách a nešťas-

snažili vždy riešiť, niekedy aj za ce- tiach bez nárokov na odmenu. 

nu pretiahnutia rokovaní prísluš-

ných orgánov až do neskorých no- Neocenitel'nou pomocou bola 

Príhovor starostu 
čných hodín. Viacerí z nich boli na

vyše i členmi Miestnej rady, poprí

pade predsedami odborných ko

misií. 

Moja hlboká vďaka patrí i všet

kým zamestnancom mestskej čas

ti, či už to boli pracovníci 

Miestneho úradu, útvaru architek

ta mestskej časti, útvaru kontroly, 

miestneho podniku Denova, kul

túrnej organizácie lstra - centra i 

bývalým pracovníčkam Detských 

jaslí. Zvlášť si cením činnosť 

Verejného dobrovol'ného požiarne-

pre nás práca všetkých členov ko

misií, aktivistov z rôznych spolo

čenských, kultúrnych, športových, 

sociálnych a humanitných orga

nizácií, s ktorými sme spolupraco

vali pri mnohých organizačne náro

čných akciách. Osobitne chcem 

vyzdvihnúť spoluprácu s 

Chorvátskym kultúrnym spolkom a 

Maticou slovenskou. 

Zvlášť ďakujem športovcom a 

umelcom, ktorí Devínsku Novú Ves 

s hrdosťou reprezentovali v regio

nálnych, národných a aj medziná-

vol'ného času a rodiny. Vysoko si Tesne pod Sandbergom sa ktosi pokúša zvýšíť úroveň Devínskej 

Poznámky k článku u Odmena za rozvoj" 
V poslednom čísle 

Devínskeho expresu napísal 
pán Marián Spišiak článok, ku 
ktorému si dovol'ujem mať zo
pár poznámok. 

1 . Náklady na miestne referen
dum neboli "viac ako 300 000 
Sk," ale presne 69 364 Sk. 

2. Za člena likvidačnej komisie 
TJ Lokomotíva Devínska Nová 
Ves som bol zvolený jej Valným 
zhromaždením v čase, keď 

som tam nebol prítomný, čo 
som považoval za prejav 
zvýšenej dôvery delegátov 
Valného zhromaždenia. 
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3. Likvidačná komisia TJ 
Lokomotíva ONV do dnešného 
dňa neukončila svoju činnosť 
najmä preto, že stále jej nebola 
protokolárne odovzdaná 
náležitá dokumentácia od po
sledného jej predsedu, ktorým 
bol "zhodou okolností" práve 
pisatel' článku pán Ing. Dušan 
Marián Spišiak, t.č. navyše eš
te aj poslanec hl. m. Bratislavy 
za mestskú časť Devínska 
Nová Ves. 

4. Mestská časť vypláca prí
spevky celkove deviatim špor
tovým klubom, z ktorých boli 
viacerým pozastavované prí
spevky vždy do doby naplne-

nia si všetkých povinností vy
plývajúcich zo Zásad schvále
ných Miestnym zastupitel'
stvom. Jediný futbalový klub 
má momentálne nevysporiada
né všetky záväzky a pohl'adáv
ky voči mestskej časti. Z tohto 
dôvodu som pozastavil vyplá
canie určitej časti príspevku do 
predpokladanej výšky pohl'a
dávok a do času ich vyrieše
nia. Voči šachovému klubu 
STRELEC takýto dôvod mo
mentálne neexistuje. 

5. V súvislosti s mne pridele
nou odmenou uvádzam, že 
tesne pred hlasovaním o nej 
som požiadal prítomných po-

rodných súťažiach a podujatiach. 

Vďaka motoristom tu máme maj

strov Slovenskej republiky. 

Vážení spoluobčania! 

Isteže, v našej práci sme urobili 

aj viacero chýb, omylov a nespráv

nych rozhodnutí. Ako človek som 

tiež podliehal subjektívnym pohl'a

dom na konkrétne situácie a mož

nosti ich riešenia. Nie vždy sa po

darilo náležite pomôcť i poradiť, nie 

vždy sa podarilo realizovať všetky 

sl'uby a predsavzatia. 

Ospravedlňujeme sa všetkým, kto

rým som ublížil, či už svojimi roz

hodnutiami alebo správaním. 

Práve preto, že som osobne 

skúsil náročnosť poslania funkcie 

starostu i všetky problémy a ťaž

kosti spojené s jej výkonom a zá

roveň mohol zblízka a temer den

nodenne sledovať prácu všetkých 

orgánov samosprávy, chcem Vás 

všetkých požiadať o pomoc a spo

luprácu všetkým orgánom samo

správy v dalšom období. 

Zároveň chcem poblahoželať 

všetkým novozvoleným našim zá

stupcom vel'a úspechov, zdravia, 

síl, osobnej pohody a aj šťastia pri 

realizovaní svojich predstáv a 

predsavzatí. Ich práca a poslanie 

bude vel'mi náročné, preto im buď

me všetci nápomocní. 

Ing. Marián Jurčák: 

starosta 

slancov Miestneho zastupitel'

stva o stiahnutie tohto návrhu, 

čo však neakceptovali. Casť zo 

svojich všetkých príjmov dá

vam na akcie humanitného za

merania, podporu športových 

aktivít, misií na Sibír a výstavbu 

kostolov. Považujem si to za 

svoju česť a povinnosť, a nikdy 

som si nemyslel, že sa budem 

musieť i verejne z toho spOVI(

dať, pretože som presvedčený, 

že v takomto duchu koná vel'a 

statočných našich občanov a 

nikdy sa tým nechválili. 

Ing. Marián Jurčák 

starosta DNV 

Miroslav POLNER a 
Dáša FILIPEJOVÁ 

Juraj RUSNÁK a _ 
Silvia KOZELKOVA 

ši nt i: 

80- rokov: 
Alžbeta TURNEROVÁ 

(ff; fi<JJ flo@ g@ {JJJ /Ji!Hi 

Podl'a historických údajov 
bol farský kostol Ducha sv. po
stavený v Dev. N. Vsi vr. i 580. 
Počas histórie bol kostol viac
krát upravovaný. Zásadnú ob
novu sme uskutočnili v r. i 990 
- i 994. Z hl'adiska pamiatkovej 
ochrany nemohli sme staveb
ne zväčšiť priestor chrámu. 
Väčšie priestory pre bohosluž
by a iné potreby našej farnosti 
budeme riešiť pravdepodobne 
v budúcnosti. Podarilo sa nám 
však zvel'adiť kostol z iných 
dvoch hl'adísk: 

Miroslav Encinger DU 

každý utorok a štvrtok - stolný tenis 

každý pondelok a stredu - DFS Kobylka 

každú stredu -kurz spoločenského tanca 
každú stredu - dramatický krúžok 

každý štvrtok - klub paličkovania 
26.11.1994 o 20.00 hod. -Katarínska zábava 

27.11.1994 o 16.30 hod. "ffiúpe královstvo"- detské divadlo 
4.12.1994- Mikuláš v lstracentre pre deti Mš a ZŠ v DNV 

10.12.1994 od 10.00 do 18.00 hod.- 13. ročník turnaja v šnapseri 

i. Kostol, ktorý bol vlhký, tma
vý a celkovo chátrajúci, sa po
darilo očistiť, odvlhčiť a staveb
ne zachrániť. 

2. Obnovený chrám je obra
zom novej doby v cirkvi po ll. 
Vatikánskom koncile - svojou 
jasnosťou, celkovo novým za
riadením a architektonickým 
stvárnením myšlienky Božieho 
tajomstva uprostred veriacich, 
čo zvýrazňuje nový kamenný 
oltár v podobe stola uprostred 
zídených veriacich. 

Ing. Ján Zatko - KDH 

Tel.: 07/770 033 

Kostol bol obnovený podl'a 
projektu architekta Martina 
Kvasnicu, ktorý určil základný 
zámer obnovy i detailné vypra
covanie zariadenia. 

V r. i 990 sme začali s ob
novou vonkajšieho vzhl'adu 
kostola. Po výmal'be, izolácii a 
odvlhčení stavby sme po
kračovali vo vnútornej obnove. 
Zo starého zariadenia zostali v 
kostole len obnovené historic
ké predmety a centrálne lavice. 
Kostol bol vybavený novým 

(pokračovanie na 6 strane) 

JUDr. Miroslav Šimkovič NS 

Kandidáti Novej koalície na poslancov mestského zastupitel'stva 

KRESfANSK.O 
DEMO~~ 
HNUTIE 

o 
NOVÉ 
ll 

SLOVENSKO 
ll 

~---------------------------------------------------------------~ 

Nezabudnite 
Meniny v nasledujúcich 

dvoch týždňoch (od 19.11. 
do 2.12.1994) oslávia: 

19.11. -Alžbeta, 20.11. -
Félix, 21.11. - Elvíra, 

22.11. - Cecilia, 23.11. -
Klement, 24.11. -Emilia, 

25.11. - Katarírta, 26.11. -
Kornel, 27.11. - Milan, 

28.11. -Henrieta, 29.11.
Vratko, 30.11. - Ondrej, 
Andrej, 1.12. - Edmund, 

2.12. - Bibiána. 

blahoželáme 

Program 
kina 

.; 

DEVIN 
Celovečerné predstavenia: 
štvrtok, sobota, nedel'a o 

19.45 hod. 

19.-20. 11 - KRIŽOVATKA 
USA- MN- s.t.- 18, 20,-
R. Gere, S. Stoneová, L. 

Davidovichová, J. 
Morrisonová v milostnom prí

behu 

24. 11. - DAJ Sl POHOl! 
KAMOS USA - MN

s.t.- 21, 22,
komédia (J. Lemmon, W 

Matthaus) 

26.-27. 11. - KEĎ MUŽ MI
LUJE ŽENU USA - MN

s.t. - 21, 23,-
Prlbeh zdanlivo ukážkovej ro
diny, ktorú narúša alkoholiz

mus ženy 

Mládežnícke predstave
nia: sobota, nedel'a o 

17.15 hod. 

19.-20.11 -ZOBUĎTE SA 
VOJACI 22,-

26.-27. 11. - DEMOI..ITION 
MAN 22,-

sci-fi (S. Stallone, W Snipes) 

Poznámka: s. t. slovenské ti
tulky 

tel.: 775 104 

DEl/EX 3 



isLAvA i DEvÍNsi<A 
~n3eni 

lJ~iattelinr 
' VEs poTREbujú čiNy 

JUDr. Miloslav ŠIMKOVIČ - kan
didát na funkciu primátora hlav
néh<? mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

Žigo ŠIMKOVIČ - kandidát na 
post starostu v mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

ako kandidáti za SZS Vám predsta
vujeme niektoré body zo svojho vo
lebného programu pre komunálne 
volby v Devínskej Novej Vsi. 

Snažíme sa svoje sily zamerať radšej 
na menej, no o to viac dosiahnutel'ných 
úspechov, ktoré by viedli k viditel'ným vý
sledkom. Chceme, aby život v Devínskej Novej 
Vsi bol prijemnejší, zdravší, bezpečnejší a plnohodnotný. 

Preto budeme presadzovať: 

- dokončenie vybavenosti sídliska (napr. nedokončený objekt na Eisnerovej) 
- zamedzenie zahusťovania vnútrosídliskových priestorov 
- vybudovanie športového areálu pre deti a mládež (lokalita starej pieskovej 

jamy) 
- zabezpečiť využitie vol'ného času mládeže (priestorovo i materiálne) 
- pravidelnú, dôslednú údržbu a dosadbu zelene 

ochranu území v blízkosti CHKO Malé Karpaty, Devínskej Kobyly a lužného 
lesa pri Morave 

- likvidáciu skládky tzv. Gudroních dechtov (olejových odpadov) v lokalite 
Srdce 

- postupné zavedenie triedenia domového odpadu a jeho následnú recyklá
ciu 

- zvýhodnenie miestnych predajcov pol'nohospodárskych produktov (daňo
vé úlavy ... ) 

- ochrana a údržba cenných architektonických objektov v starej časti DNV 
Za Vašu dôveru a podporu v komunálnych volbách Vám aj v mene SZS da

kujú 

Libor Kunštek F"eter !vančík 

Vám odporúča zvolit': 
za poslancov Mestského zastupitel'stva: 

za starostu: Ing. Mariána JURČÁKA, strojného inžiniera 

Ing. Jozefa GLATZA 
technika 

za volebný obvod l. 
stará časť DNV: 

MUDr. Líviu BAUMANNOVÚ 

obvodnú detskú lekárku 
Katarínu DRGOVÚ 
kontrolórku vo výrobe 

Ing. Jozefa GLATZA 
technika 

Michala GLOSÍKA 
súkromného podnikatela 

Ing. Anna JAVORČÍKOVÚ 
stavebnú inžinierku 

Pavla KÁLNU 
referenta 

Mgr. Petra KRUGA 
vydavatela 

PhDr. Danicu POKORNÚ 
vedúcu reklamnej agentúry 

Rozáliu SEDLÁKOVÚ 
učitel'ku 

Ing. Moniku VRÁBI:..OVÚ 
ekonómku 

4 DEVEX 

Ing. štefana HORNÍKA CSc. 
odborného asistenta STU 

za volebný obvod ll. 
sídlisko Kostolné: 

Mariána HARUŠTIAKA 
výrobnotechnického riaditela 

Ing. štefana HORNÍKA CSc. 
odborného asistenta STU 

Emíliu IVANOVÚ 
spojárku 

Ladislava JAŠKA 
riaditela Zš 

e 
e! 

Ing. Mariána JURČÁKA 
strojného inžiniera 

za volebný obvod m. 
sídlisko Podhorské: 

RNDr. Ol'gu BEŠINOVÚ 
výskumnú pracovníčku 

MilanaBÓNU 
strojného zámočníka 

Ing. Štefana CHRENKA 
manažéra záchranného systému 
Slovakia 

Janu KISSOVÚ 
podnikatel'ku 

Jána MARENČÍKA 
riaditel'a ZŠ 

Dagmar PÁNIKOVú 
robotníčku 

Sylviu RÁCOVú 
obchodnú riaditel'ku 

Kandidátka - na starostku mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves 
- na poslanca zastupitelstva 
hl. m. SR Bratislavy 

vyriešit' vzt'ah k hlavnému mestu v otázke · 

• dopravy 
• právomocí pri nakladaní s majetkom mesta 
• prerozdelovaní financií v prospech DNV 
• bezpečnosti obyvatelov 

vytvorit' z Devínskej Novej Vsi zdravé, kultúrne a pros
perujúce sídlo. 

Ing. arch. Eva Vargová 

Rozhodli ste sa kandido
vat' na post starostu v 
DNV ... 

• Už samotný názov - miestne 
zastupitel'stvo - hovorí, že 
predstavitelia tohto orgánu za
stupujú občanov. V predchá
dzajúcom volebnom období 
som si nepotvrdil tento názor. 
Urobiť všetko pre občana ne-

znamená len rozhodovať. L:e 
sa vytratila medzi l'uďmi akási 
spolupatričnosť a záujem o ve
ci verejné, má svoje korene 
predovšetkým vo vedúcich 
funkcionároch, ktorým l'udia 
dali dôveru a tu aj očakávali. 
Dávať svoje vedomosti, schop
nosti občanovi, má znamenať 
ozaj dávať. 

Mám tomu rozumieť ••• ? 

• Tak ako hovorím. Riadiť a 
rozhodovať znamená najskôr 
vypočuť názory, nech sú aké
kol'vek. Nie vyberať tie, ktoré 
vyhovujú úzkej skupine. 

Vaša predstava o starosto
vi a poslancoch? 
"V prvom rade si myslím, že 
miestne zastupitel'stvo, do kto
rého si občan volí svojich po
slancov, si ich volí preto, aby 
zastupovali jeho zauJmy. 
Občan tu nie je kvôli poslan
com, ale poslanec je tu preto, 

aby občanovi slúžil. To je zá
kladný zmysel samosprávy, od 
ktorého sa odvija všetko ostat
né. A starosta sa stará, aby 
poslanci nestratili zrete!' svojho 
poslania. 

Aj keď občan ne
má čas, chuť, záu
jem... zúčastňovať 

sa (veď má dosť 

iných starostQ, musí 
mať pocit, že l'udia, 
ktorých zvolil, urobia 
prácu na úrovni v je
ho prospech. L:e 
nemusí chodiť na 
mítingy, zhromažde
nia, atď., starosta a 
zástupcovia budú 
rozhodovať tak, aby 
bol spokojný. 
Poskytne im dosta
tok informácií vhod
nou formou, aby 
šetril ich čas. 
Dôveru, ktorú dostane, by mal 
vrátiť v danom časovom obdo
bí. 

Vel'ké programy iných 
kandidátov? 

• Vel'ké veci sa rodia z mozaiky 
drobností. Mnohí na to zabú-

dajú. Dom sa buduje od zákla
dov, nie od strechy. 
Predovšetkým treba dať l'udbm 
istoty v rámci súčasných mož
ností. Treba hl'adať cesty spo
lupráce pred cestami rozkolov 
a spoločenstvo na takom ma
lom území ako je Devínska 

Nová Ves, by pri trocha dobrej 
vôli tento spôsob rozhodova
nia mohlo nachádzať. 

To sa zdajú všeobecné ko
nštatovania. 

• Vychádzajú z poznania a 
skúseností a doterajšieho vní-

mania skutočnosti. 

Predovšetkým treba vytvá
rať podmienky. Pre podnikatel'
ské aktivity ponúkajúce pra
covné prnežitosti a služby 
občanom, potom pre možnosti 
využitia vol'ného času, najmä 
mládeže, pre bezpečnosť 

občana, aby nemal obavy po
hybovať sa po uliciach v ktorú
kol'vek dennú či nočnú hodinu, 
aby nemal obavy o svoje auto, 
majetok ... riešiť problémy, kto
ré občanov v Devínskej trápia. 
Tých bol'avých, od dopravy po 
osobné starosti, je neúrekom. 
Starosta a miestne zastupitel'
stvo je tu na ich postupné lús
kanie. 

Ste športovým funkcioná
rom ... 

• šport l'udí zbližuje a vytvára 
predpoklady k zvládaniu prob
lémov. 

Takže ••• 

• Kandidujem na post staros
tu. Chcem ... toho vel'a v rámci 
súčasných možností. Kto ma 
pozná, alebo si urobil obraz z 
tohto rozhovoru, sa rozhodne. 
Keď na jednej strane chcem to 
či budem môcť uskutočňovať, 
rozhodnú voliči. 

r 
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Predstavujeme vám vzácneho človeka 
Na otázku: Aký vzťah 11UJTJ])JOOITIL& JIDR&~~@\V~~ 

nančnej odmeny. 

Publikácie z katastra Devínskej 

Novej Vsi: 
máte k záhoriu a ktorý je-
ho kút je vám najbližší?, pani L. 
Kraskovská odpovedala: Najviac 
času som venovala štúdiu Záhoria, 
preto táto oblasť je mne najbližšia. 
Na záhorí je to Devínska Nová Ves 
a jej okolie. Myslím, že nie je ešte
docenený význam okolia Bratislavy 
za Dunajom, kde Slovaniazastavili 
nápor Avarov, takže títo neprenikli 
na Záhorie zaDevínsku Novú Ves a 
Záhorskú Bystricu. 

V júni tohto roka sa dožila vzác
neho jubilea 90 rokov PhDr. LUd
mila Kraskovská, CSc. Narodila sa 
26.6.1904 vo Vilne. V roku 1923 
maturovala v Duagavpilse v 
Lotyšsku. Vysokoškolské štúdium 
absolvovala na Filozofickej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe a v roku 
1931 dosiahla doktorskú hodnosť 
z odboru dejín a archeológie. Po 
krátkom pôsobení v Národnom 

(dokončenie z 3. strany) 

elektrickým vedením, novými 
dverami, podlahovým kúrením 
a kamennou dlažbou. Bol vy
malovaný a vybavený novým li
turgickým zariadením, ku kto
rému patrí predovšetkým nový 
kamenný oltár, bronzový svä
tostánok a bronzový čítací 

pult. Ďalej sa zhotovilo osvetle
nie, spovedná miestnosť a da
lšie lavice pre veriacich. 

V nedel'u 30. októbra 1994 
sa na záver obnovy chrámu 
konala slávnosť jeho posväte
nia. Viedol ju biskup Vladimír 
Filo. Typickým obradom pri po
svätení kostola je pomazanie 
oltára a stien olejom (krizmou). 
Olej v starých kultúrach sym
bolizoval trvalé určenie nejakej 
veci, stavby alebo človeka pre 
službu Bohu a dobro ostat
ných l'udí. Na pamiatku posvä
tenia boli na štyroch miestach 
kostola umiestnené štyri kovo
vé kríže a deň posvätenia 
chrámu (30. október) sa každý 
rok bude sláviť ako slávnosť 
našej farnosti, čiže ako akési 
druhé hody. Prvé hody sa slá
via na patrocínium (meno) kos-

múzeu v Prahe nastúpila do te
rajšieho Slovenského národného 
múzea v Bratislave, kde spracova
la a spravovala umelecko-historic
ké numizmatické a archeologické 
zbierky. V rokoch 1942-1979 robila 
výskumy na 53 lokalitách, externe 
prednášala na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave, pôsobila v mno
hých vedeckých radách a komisi
ách. Prácou "Slovenské 
Pomoravie v dobe hradištnej" v ro
ku 1961 získala hodnosť kandidát
ky historických vied. 

Jej publikačná činnosť predsta
vuje takmer 270 publikácií, z toho 
60 článkov je venovaných archeo
logickým nálezom na Záhorí, kde 
sa zistilo osídlenie zo všetkých ob
dobí od neolitu po Vel'kú Moravu, 
avšak najväčší význam malo v do
be rímskej a slovanskej. 

Iba v Devínskej Novej Vsi vyko-

tola, čo u nás pripadá na svia
tok Turíc. 

Obce vždy spájali svoje 
sviatky s kostolom, lebo ani 
ekonomické ani politické ani 
kultúrne záležitosti nedokážu 
tak spojiť l'udí a symbolizovať 
ich najväčšie životné hodnoty 
ako práve chrám. 

V mene svojom a celej far
nosti vyslovujem vďaku všet
kým, ktorí prispeli finančne a 
svojou prácou pri obnove kos
tola. 

Osobitne ďakujem našim 
spolupracovníkom z farnosti, 
ktorí zabezpečovali organizač
né, ekonomické a technické 
riešenia. 

Ďakujem predstavitel'om 
našej obce, ktorí presadili a 
odsúhlasili značnú časť finanč
ných príspevkov potrebných 
na obnovu. 

Karol Moravčík 
farár v Dev. N. Vsi 

naia Dr. Kraskovská nasledovné 
výskumy: 

1955 - Devínska Nová Ves
Devínske jazero-Murnica-predvel'
komoravské pohrebisko 
1958 - Hradisko Na pieskach-vel'
komoravské hradisko 
1959,1960,1962-63 - Devínske 
Jazero-Dalšie Topolité-hroby zo 
sťahovania národov a predvel'ko
moravské sídlo 
1962-63 - hradisko Nad lomom
velkomoravské 

1962 - Grba-velatické hroby 
1965 - Devínske Jazero-pri stanici
pohrebisko z doby sťahovania ná
rodov 

1976 - Slnečná ulica/t.č. Ulica na 
vyhliadke/-rímske hroby 

Miestne zastupitel'stvo MČ ONV 
sa na svojom zasadnutí v októbri 
uznieslo uctiť si pani Kraskovskú 
za jej celoživotné dielo udelením fi-

M -l.liga 
7. kolo: 

Kraskovská L.: Rímske žiarové 

hroby v Bratislave-Dev.N.Vsi. 

Archeologická topografia 

Bratislavy. Bratislava 1991. 

Kraskovská L.: Hroby z doby sťa

hovania národov pri Devínskom 

Jazere. AR,20, 1968. 

Kraskovská L.: Nový nález slovan

ského hrobu v Devínskej Novej 

Vsi.AR,8, 1956. 

Kraskovská L.: Slovanské hradisko 

pri Devínskej Novej Vsi. 

SIA, 1 O, 1962. 

Kraskovská L.: Slovanské hradisko 

v Devínskej Novej Vsi Nad Lomom. 

SIA, 14,1966. 

Kraskovská L.: Slovanské sídlisko 

pri Devínskom Jazere. Sborník 

SNM. 60. História, 6, Bratislava 
1966. 

Kraskovská L.: Slovanské hradisko 

v Devínskej Novej Vsi Nad Lomom. 

SIA, 14,1966. 

- Bratislavská liga 

ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES- SPORTCLUB 11:5 (3:2, 4:2, 4:1) 
Góly ONV: 5- Križáni, 2- Kadlečík, Strnád R., 1 - Padbur, Vrábel 

DORAST- FINÁLE (3. zápas): 
TEAM SHARKS- ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 3:4 (1 :2, 1:1, 1 :1)- 3:0 
Góly: ONV: 2 - Chandoga l., Runák 
Konečná tabull~a dorasteneckej ligy v sezóne 1993/94 
1. SK YMCA DEV. NOVÁ VES 
2. TEAM SHARKS 
3. ŠK RAČA 
4. HC VIKTORIA 
5. SZTS DEV. NOVÁ VES 
6. WHC PETRžALKA 
7. BRATISLAVSKí ŽRALOCI 

Fotografia + sprievodný text: "Družstvo dorastu ŠK YMCA ONV sa stalo 
dorasteneckým Majstrom Bratislavy pre rok 1994 (sezóna 1993/94). O 
zisk tohto titulu sa zaslúžili:" ... zliwa- horný rad: R. Nemec, M. Rejžek, J. 
Šašík, M. Runák, l. Chandoga (kapitán), M. Bobrovský, P. Lunzer, O. 
Prokop (vedúci a tréner), dolný rad: Z. Dubnický, A. Belágyi, J. Badb, V. 
Koupý. Na snímke pk chýbajú: M. Jeck, A. Cibula a A. Chmel a 

OTO PROKOP 
predseda ZZM 

f 
l 

• Predám písací stôl. 
Tel.: 777 763 

• Montáž, oprava a predaj elektric
kých bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 

•Firma MEDIÁN oprava automatic
kých pračiek. 

tel.:777 095 

• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 762 
• Elektroinštalácie, bleskozvody-
montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

• Montáž strešných šindlov. 
Tel.: 711 821 

O.S. Stav 
POSKYTUJE: 

• TV servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 53 

Tel./:zá:zn. 716 963 

• Potlač na reklamné predmety -

zapal'ovače, perá, popolníky, PE -

tašky a iné zabezpečí DEVEX 

tel./fax:775 175 

• Stavebná firma kompletne reali
zuje prestavbu bytových jadier. 

Tel.: 491 526 

• HÍbkové čistenie a tepovanie ko
bercov a odstraňovanie alergénov. 

Tel.: 778 709 

• Vezmem dieťa do opatery. 

Tel.: 777 923 

Prekladám z/do nemčiny na PC. 

Tel.: 775 784 po 19.00 hod. 

- demontáž, opravy, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu zariadení 
vodoinštalácie 
ústredné kúrenie 
podla dohody aj iné remeselné práce 

PONÚKA: 
dodávku klasických materiálov a technológie našich i zahraničných firiem 

- rozvody z plastických potrubí 
- zabezpečenie projektovej dokumentácie 

- prijatelhé ceny a záruky do 5 rokov pre občanov i firmy 
Tel.: 07/776 888 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. , . 

1 
t 

Zl'avy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských veci- bezp a ne. 
Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30 - 18.30, So: 8.00 - 11.00. 

DEVEX 7 



Hliadky v uplynulom období zare
gistrovali opäť väčšie množstvo dob
rosrdečných pln iteľov pokladne Mú, 
ktorí nevedia, že v Devínskej Novej 
Vsi sú aj Všeobecno - záväzné naria
denia. Je až zarážajúce, že niektoré 
mená priestupcov sa systematicky 
opakujú. Pravdepodobne im veľmi 
záleží na stave hotovosti v pokladni 
Miestneho zastupiteľstva. · 

Naše hliadky však riešia aj iné 
udalosti. Napríklad dňa 30.1 O. o 0.50 
hod. na lstrijskej ulici spokojne spala 
žena značne pod vplyvom alkoholu. 
Z jej spokojného spánku bola vyruše
ná až príchodom záchrannej služby, 
nakoľko mala aj zranenia na tvári, 

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: N Tretia časť taj
ničky. - BI Zbierka perských ná
boženských textov - omínajú . - Cl 
Daroval - ručiteľ (zast.) - rmut. - Dl 
Mesto v Rusku (Sibír) - pripravuje 
váru - existovali . - El Pod našu 
osobu - srieň, inovať. - FI 
Bohoslužobný stôl - ŠPZ Trnavy -
ženské meno. - GI Mesto v Špa
nielsku (Kanárske ostrovy) - mesto 
v Južnej Korei - počarenie pohl'a
dom. - Hl Kapustová zelenina -
znesú - šPZ Popradu. - ll 
Mestečko vo Francúzsku - jedna 
po nemecky - strofa. - Jl Koniec 
tajničky.-

Zvisle: 1 l Pestúnka, dojka (za
star.) - hlodavec. - 21 Takto po 
chorvátsky - hadie kože. - 31 časť 
hlavy - bulharský románopisec so 
skratkou mena na zač i atku . - 41 
švédska durá miera - druhá časť 
tajničky - existujete. - 51 
Stavebný inžin i er~ vykrvácaj. - 61 
Záhrobie - látka na výrobu liečiv. -
71 Vesmír - nudné, cl ivé . - 81 

Objednávací lístok 

ktoré pravdepodobne vznikli pri ukla
daní sa na chodník, kde chcela spo
kojne stráviť noc. 

Aj 3.11 . o 20.20 hod. si jeden náš 
spo luobčan zmýlil cestu. Bol pristih
nutý súkromnou bezpečnostnou slu
žbou v priestoroch Priemstavu. Aj 
tento pán mal v sebe alkoholu aj na 
rozdávanie. 

Trochu kurióznejší prípad sa stal 
4.11.o 22.00 hod., keď sa jeden pra
covnn~ súkromnej bezpečnostnej slu
žby tak značne potúžil alkoholom, že 
nevedel trafiť späť na svoj objekt, 
ktorý mal strážiť. Pravdepodobne si 
povedal, že to je jedno, kde bude 
stráž iť a začal vyhadzovať strážnu 
službu, ktorá si plnila svoje povinnos
ti v tehelni. Dotyčnému bolo vysvetle
né, že nie je objekt ako objekt. Toto 
vysvetlenie dostal však až na HoPZ 
SR ONV. 

A aby sme si nemysleli, že to bolo 

Vytvára vlny - uzdravuj. - 91 Bývalá 
lotyšská menová jednotka - za
čiatok tajničky - druh korenia. -
1 Ol Písmeno á - opar. - 11 l Diaľky 
- malomocenstvá. - 121 Mesto v 

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 
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všetko, tak na dôvažok dňa 7.11 . na 
ul. M. Marečka o 0.50 hod. predvá
dzal jeden občan svoj spevácky ta
lent. Namiesto potlesku poslucháčov 
sa však dočkal iba hliadky MsP, ktorá 
nemá hudobný sluch a pochopenie 
pre takéto vystúpenia. Bolo mu vy
svetlené, že svoje estrádne vystúpe
nie bude musieť realizovať niekde in
de a v inú hodinu. 

Miroslav Bobot 
MsP 

- Máte v meste aj nejaký bor
del? 
- Nielen v meste, ale aj skoro 
v celej republike 

Zair - strašíš?. -
Pomôcky: 
BI Avesta. - Dl Akou. - GI Tias. - ll 
Anet. - 121 Yali. -

7 8 9 10 11 12 

Meno a priezvisko (firma): ----------------------------
Adresa: ______________________ __ PSČ ______ _ 

Dátum: _________________________________ __ 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelbv o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK podpis (f)e6iätka) predplatitela 

Korenie žirlota 
Pani Komárová sa zveruje svojej 
priatelke: 
- Minulý týždeň som sa pozerala 
smrti do očí ... ! 
- Ale, ale ... To muselo byť pre ňu 
strašné ... 

• 
Rozhovor v dnešnej rodine za
čína asi takto: 
- Mám pre teba dve správy. 
Jednu horšiu ako druhú. Ktorú 
chceš počuť najskôr? 

• 

Stretli sa dvaja sviatoční strelci: 
- čo ste zastrelili? 
-Somára. 
- Bratovrah! 

• 

Z časov nedávnych 
Pán Izidor bol v časoch A. 
Zápotockého vysokým štátnym 
úradníkom. Napriek tomu si 
požiadal o vystahovalecký pas. 
- Co to Izidor počujem? Chýba 
ti azda niečo? Veď si námestní
kom ministra, máš krásny plat i 
byt, ja ťa dobre poznám, po
môžem, keď treba - hovorí pre
zident. A vieš, že som teraz 
prezidentom a naša strana bu
de u nás celé stáročia pri moci. 
- Vidíš, pán prezident, - odpo
vie Izidor, - to je tá príčina, pre
čo sa chcem vysťahovať. 

• 

- Koho budete voliť v tajných vo
lbách Komár? 
- Vás, pán riaditeľ. 

• 

Na Ukrajine vo vlaku si cestu
júci vyzul ponožky, aby si ich 
vysušil. Pán oproti reaguje na 
strašný zápach otázkou: 
- Počujte, meníte niekedy po
nožky? 
- Áno, ale iba za cukor. 

• 

- " Pán doktor! Každý ma ignoruje" 
- Dalsí prodím ! 

Súčasná bytová výstavba 

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 rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava, Kalištná 9-
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: vo štvrtok 
každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. Vytlači l : ROWACO spol. s r.o., nábr. L. Svobodu 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90-R. 
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~ ... a teraz máš šancul 

~ Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

"Ryba smrdí od hlavy," zvyk
ne sa vravievať. Rozmýšľal 

som, prečo sa nepoužíva pri
rovnanie opaku "ryba vonia od 
hlavy" . Asi preto, že na dobré si 
l'udia zvyknú, zlé býva tŕňom v 

oku. Prvé prirovnanie sa 
zväčša vzťahuje na šéfov, riadi
tel'ov, vedúcich .. . Nepríde mi na 
um v tejto chvíli prijatel'ný pro
tiklad . Stačí to však na to, aby 
si šéf, riaditel', či vedúci .. . atď. 

uvedomil, že má smolu a ak 
niečo nejde, neklape, ako sa 
ľudovo hovorí, vinu kladú na 
hlavu jemu. Ono je to zložité 
(veď prečo nie). On sám nesie 
zodpovednosť za chod celého 

kolektívu? 

Ak ľudová múdrosť vychá
dza zo sto či tisícročnej traclí~ 
cie, tak je na tom čosi pravdy. 
To čosi je práve v tomto prípa
de sakramentsky vazne. 
Myslím tým váhu ako takú. 

Občas počúvame či čítame 

vyhováranie šéfa, riaditeľa, ve
dúceho ... atď., že veď ... , všet-
ci sú zlí, nechápu, nedokážu .. . 
len on (nie Lenon) je snaživý .. . 
atď. 

Darmo. Ľ.udová múdrosť vy
chádza z dlhoročných skúse
ností. A zväčša, výnimky sú 
vlastne géniovia, má pravdu. 

Takže .. . Presne tak. Tri bod
ky. 

Váš vydavateľ 

Sponzoruje firma PRESS~M spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
2.12.1 994 Ročník: IV. Císlo: 23 Cena: 2,50 Sk 

Výsledky komunálnych volieb v MČ DNV * 
Rozhovor s novozvoleným starostom * Máte 
záujem o garáž? * Proti drogám 

s novým starostom v mest
skej časti Devínska Nová Ves 

Ing. Vladimírom 
Mrázom 

S výraznou prevahou ste 
vyhrali v komunálnych vo
lbách, získali ste dôveru. 

Je skutočne pravda, že vý

sledky hlasovania voličov, po

tvrdené miestnou volebnou ko

miSIOU, svedčia o dôvere 
občanov k jednotlivým kandi

dátom. 

Chcem sa poďakovať vš et

kým tým , ktorí sa volieb do or
gánov !)amospráv zúčastnili a 

osobitne tým , ktorí zverili svoj 
hlas mojej kandidatúre. Účasť 
voličov na hlasovaní potvrdzu

je, že občanom nie je ľahostaj
ný ďalší osud a rozvoj našej 

mestskej časti, pretože sa roz
hodli správu vecí verejných 

ovplyvniť aspoň cez nimi zvole

ných zástupcov. 

(/dni 
predsrliatočné 

Chcete zaželať svojim zákazní
kom, partnerom, chcete ponúknuť 
zaujímavé podujatie, akciu, t ovar? 

Využite priestor v našom viano-
čne silvestrovskom čísle . 
Uzávierka 9.1 2.1994. 

r 

Volieb sa zúčastnilo približ

ne 30 % oprávnených voličov , 
pričom podstatne väčš í bol 

záujem voličov z l. volebného 

obvodu (44 %). 

V prospech vašej kandida
túry prispela vaša odbor
nosť a znalosť miestnych 
pomerov, ako i predložený 
volebný program. Na no
vom poste nezačínate na 
novom mieste. 

Doposiaľ som pôsobil vo 

funkcii prednostu Miestneho 

úradu počas celého predchá

dzajúceho volebného obdobia. 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Návšteva 
spoza rieky Moravy 

V piatok 10.11 .1994 navští
vi l Devínsku Novú Ves starosta 

rakúskej obce 
Engelhardstätten, pod ktorú 
patria aj obce susediace s 

Uzávierka dnešného čís
la bola 24.11.1994. 

Uzávierka Vianočno - sil
vestrovského čísla bude 

9.12.1994. 

Svoje príspevky s via
nočnou a silvestrovskou 
tematikou dodajte do re

dakcie do 9.12.1994. 

Krok k 
prevencii · 

Problematika drogovej závislosti 
sa v poslednej dobe dotýka nás 
všetkých. Podla medzinárodných, 
ale aj slovenských štatistík stúpa 
neustále počet drogovo závislých 
detí už na základných a stredných 

školách. 

Z iniciatívy riaditel'stva ZS l. 
Bukovčana 3 sa 24.1 1 .1994 usku
točnila prednáška o prevencii dro
govo závislých detí spojená s be
sedou, ktorú viedla L. Nováková z 
Centra prevencie drogových závis
lostí. 

Pre všetkých rodičov a Ich 
deti v Devínskej Novej Vsi sa v tej
to oblasti naskytá možnosť spo
lupráce s Centrom prevencie 
drogových závislostí zriadením 
poradenskej služby. Termín konzul
tácií na ZŠ l. Bukovčana 3 bude 
prostredníctvom Devexu včas 
oznámený. 

BK 

naším katastrom - Markthof a 

Schlosshof, pán FEIGL. 

Hlavnou témou rokovania 
bolo obnovenie malého 
Pohraničného styku, spoluprá
ca v oblasti kultúry, športu a 
ochrany životného prostredia. 

KZ 



s novým starostom v mest
skej časti Devínska Nová Ves 

Ing. Vladimírom 
Mrázom 

(dokončenie z prvej strany} 

Práca je to určite nesmierne 
náročná, ale i zaujímavá. 
Náročnosť vyplýva z požiadav
ky občana obracajúceho sa na 
Miestny úrad okamžite riešiť 
práve ten jeho problém. 
Pochopitel'ne, že úrad je tu na 
to, aby pomohol. Osobne by 
som bol rád, keby sme doká
zali s občanmi hovoriť ako s 
partnermi, nielen ako so 
"stránkami". 

Na druhej strane však nie je 
možné vždy a za všetkých 
okolností požiadavkám vyho
vieť. V každom prípade si táto 
práca vyžaduje i štipku diplo
macie, l'udskosti a dobrej vôle, 
byť prístupný i kompromisom. 
Vyžaduje ďalej odbornú zdat
nosť, obetavosť... Nerád by 
som však vymenovával len tie 
pozitívne a kladné vlastnosti 
človeka, pretože v každom z 
nás určite "driemu" i negatívne 
povahové črty, a to rovnako u 
vybavujúceho úradníka, ako i u 
občana. Musíme sa skrátka 
naučiť potlačiť a udržať svoje 
negatíva na uzde a dosiahnuť, 
aby na náš Miestny úrad cho
dilo menej občanov. Bude to 
neklamným znakom toho, že 
sme sa svojou prácou priblížili 
k nemu, problémy riešime a že 
žije spokojnejším životom. 

Volebné programy ostat
ných strán či kandidátov? 

Ak sa mám vyjadriť k voleb
ným programom kandidujúcich 
strán, hnutí či koalícií, určite 
okruh problémov, ktoré si 
predsavzali vyriešiť, ich spája. 
Veď každý, kto žije v našej 
mestskej časti a zaujíma sa o 
život v nej, určite vie to, čo nás 
všetkých ťaží či kvári, to, čo by 
sme chceli zmeniť. Nie vždy 
však chcieť znamená dosiah
nuť. Osobne vsádzam na to, 
že predvolebný boj strán na 
našej komunálnej úrovni usta
ne. 

Neklamným znakom toho 
bude vytvorenie a konštituova-

2 DEVEX 

nie novozvolených samospráv
nych orgánov po dohovore 
týchto partnerov. Verím, že bu
de z pohl'adu politických strán 
hnutí či koalícií odpolitizované 
a bude smerovať k vytvoreniu 
odborného potencionálneho tí
mu, ktorý potiahne rozvoj 
našej mestskej časti vpred o 
ďalšie 4 roky svojimi činmi, a 
že nezostane len pri sl'uboch. 

Najbol'avejšie miesta v 
Devínskej Novej Vsi, kto
rým budete venovať po
zornosť predovšetkým? 

"Bol'ačiek" máme v našej 
mestskej časti vel'mi vel'a. Veď 
ich môžeme l'ahko vyčítať z vo
lebných programov. Je to urči
te riešenie dopravy, riešenie 
bytovej politiky, dobudovanie 
kanalizácie, bezpečnosť, život
né prostredie ... 

Keď hovoríme o najbol'a
vejšom mieste, ja osobne ho 
vidím vo finančnom zabez
pečení života obce. Vieme, 
ako stoja naše vlastné finanč
né zdroje. Vieme, aké bolo roz
hodnutie občanov v miestnom 
referende. 

Hádam prvoradou úlohou 
bude vytvoriť dostatok týchto 
zdrojov k odstráneniu našich 
"bol'ačiek". Cestu vidím v do
hode a v kompromisnom 
riešení s hlavným mestom SR, 
v mestskom zastupitel'stve, v 
iniciovaní a presadzovaní zme
ny štatútu hl. m. SR Bratislavy 
v delbe republikových daní. 

Ďalej to bude zavedenie vy
hladávacej činnosti pre dosiah
nutie daňovej čistoty spravova
ných daní a poplatkov. 

Napokon presadzovanie 
uplatňovania možných štát
nych dotácií k rozvojovým 
programom a vytváranie pod
mienok pre vstup cudzích in
vestorov. Pokia!' sa nám toto 
podarí, potom verím, že bude 
dobrá vôl'a spravodlivo a ro
zumne tieto prostriedky rozde
liť a využiť v prospech a potre
by nás všetkých. 

O všetkých krokoch i aktivi
tách MU, MR a MZ budeme 
informovať v Devexe a v prog
rame TKR. 

Poslanci zvolení do miestneho zastupiteľstva 

Ob v. Meno Okrsky Spolu Stran. 

Blecha Miroslav 94 122 114 161 491 NK-bez 
Ebringer Peter ť..ubomír 1 OO 140 141 118 499 SPZSR 
Dobrík Jozef 131 114 167 123 535 NK-bez 
Baranovič Vladimír 157 165 117 105 544 SPZSR 

....: Jeck Milan 127 137 166 114 544 SPZSR 
GI osík Michal 120 164 149 125 558 HZDS-bez 
Encinger Miroslav 126 141 191 116 574 NK-Dú 
Encinger Miloš 153 161 147 120 581 NK-bez 
Glatz Jozef 120 182 175 113 590 HZDS 
Cvečka Peter 130 158 171 143 602 SDĽ.,SDSS 
Kuruc Peter 77 81 51 209 SNS 
Jánoš ť..ubomír 76 80 54 210 SDĽ.,SDSS 
Loučimová Edita 78 88 52 218 NK-NS 
Jaško Ladislav 80 99 48 227 HZDS-bez 

- Kardoš Alojz 79 93 6 1 233 NK-KDH 
Dobríková Mária 86 103 66 255 SDĽ.,SDSS 
Benedik Ján 93 108 74 275 NK-KDH 
Jediný Vladimír 121 108 79 308 NK-KDH 
Jusko Alojz 104 120 85 309 NK-NS 
Cerovská Tatiana 60 53 70 42 225 DS 
Jurčíková Renáta 52 68 64 51 235 SNS 
Pancza Dezider 87 49 59 45 240 NK-KDH 
Zem ba Jozef 69 51 78 50 248 NK-KDH 
Zatko Ján 72 52 76 57 257 NK-KDH 

- Turza Jaroslav 77 61 69 51 258 NK-KDH 
Rajkovič Peter 78 64 64 56 262 NK-KDH 
Lacko Martin 80 61 81 63 285 NK-KDH 
Beseda Ján 105 77 114 77 373 NK-bez 
Klampárová Marta 113 92 147 93 445 NK-DÚ 

Prestavba jaslí na školu ma sídlisku Stred 

Záujemcom o výstavbu 

Na základe vyhodnotenia verej
nej obchodnej súťaže na výstavbu 
hromadných garáží a pridružených 
podnikatel'ských aktivít ria ulici 
Jána Poničana (Kostolné) oznamu
jeme všetkým záujemcom o získa
nie garáže, prípadne podnikatel's
kého priestoru, aby sa prihlásili for
mou písomnej žiadosti na útvare 
architekta Mč Devínska Nová Ves. 

Počet podlaží: 4 
Počet budovaných uzamykatel'
ných garáží: 11 O 
Predbežná cena jedného boxu: 
cca 120 tis. Sk 

,".,, 
garaz1 

Podnikatel'ské aktivity (kancelárske 
priestory v podkrovQ o celkovej 
rozlohe 1 000 m2, predpokladaná 
cena 1 m2 je 1 O tis. Sk 
Doba výstavby: 15 mesiacov 
V prípade záujmu o garážovanie 
nákladných vozidiel bude prízemné 
podlažie od železničnej trate rieše
né pre tento druh vozidiel. 
Kontaktná adresa: útvar architekta 
MČDNV 

lstrijská 49 
843 1 O Bratislava - DNV 

Ing. arch. Vargová Eva 
architekt Mč 
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SP'ZSR DS 
10% 3% HZDS 

SD"L, SDSS 
10% 

60% 

Kandidáti za miestneho 
a počty hlasov, získali v 

18.=19.11.1994 v DNV 

l. Obvod 

Meno 1 2 3 4 5 

30. Plevík Alexander 18 18 26 23 87 
29. Pelanová Monika 24 26 18 22 90 
39. šubin Jozef 14 18 39 20 91 
25. Lednárová Gizela 26 24 20 25 96 
34. Sedláková Rozália 21 24 27 23 96 
26. Ludvig Ján 27 23 28 19 97 
20. Kasalová Anna 7 28 36 32 103 
19. Kálna Pavol 14 30 30 30 104 
27. Maslák Ján 14 21 25 47 107 
41. Uhlárová Jana 14 37 29 37 117 
28. Padych Anton 28 33 31 49 141 
32. Rehorčík Peter 23 33 54 38 148 
42. Vráblbvá Monika 27 46 56 49 178 
40. Turanská Jana 24 36 95 32 186 
35. Stranovský Eduard 62 44 55 35 196 
17. Javorčíková Anna 39 62 57 39 197 
21. Kovár Imrich 80 33 46 44 203 

5. Bédi Daniel 46 50 53 61 210 
36. Šimkovič Ján 55 39 70 56 220 
24. Krug Peter 34 61 56 73 224 
22. Krajčír Jozef 28 82 59 58 227 

1. Antošíková Olga 49 57 53 71 230 
31. Pokorná Danica 29 89 64 54 236 
16. Chandogová Eva 37 54 69 95 255 

2. Bálint František 40 112 58 54 264 
9. Drgová Katarína 89 76 84 63 312 

37. Šimkovič Miloslav 81 66 102 79 327 
33. Ružovič Richard 73 88 102 75 338 
38. Šimkovič 2:igmund 87 83 102 67 339 
13. Fratrič Jozef 67 100 1 i 2 03 382 
23. Krížová Anna 152 96 97 99 424 

4. Baumannová Lívia 80 i32 1 i 7 i38 467 
6. Blecha Miroslav 94 122 i 14 161 491 

10. Ebringer Peter tubomír i OO i40 141 118 499 
8. Dobrík Jozef 13i 114 167 123 535 
3. Baranovič Vladimír i 57 165 117 106 544 

18. Jeck Milan 127 137 166 i 14 544 
15. Glosík Michal 120 164 149 i 25 558 
i2. Encinger Miroslav 126 14i 191 i 16 574 
1 i. Encinger Miloš 153 i 6i 147 120 581 
i4. Glatz Jozef 120 182 175 113 590 

7. Cvečko Peter 130 158 171 143 602 

ll. Obvod Okrsky 

Meno 5 6 7 s 
2i. Popová Alžbeta 16 17 6 39 
22. Ružovičová Hana 37 32 18 92 
20. Pavlica Dušan 39 44 28 111 
26. štupický Dušan 72 26 50 148 
1 . Banyaszová Jolana 59 71 33 163 

11. Ivanová EmOia 66 69 37 171 
8. Holík Jaroslav 67 61 45 173 

17. Kravárik Kamil 66 83 36 185 
7. Havlík Anton 59 87 40 186 
6. Haruštiak Marián 70 85 36 191 

10. Horváth Marián 61 79 51 191 
23. Sucha! Alexander 61 75 55 191 
3. Detáry František 79 72 46 99 

24. šmid Marek 66 83 50 199 
25. Špačková Zinaida 64 92 44 200 
5. Hanzely Zdeno 77 76 51 204 
9. Horník štefan 75 91 39 255 

18. Kuruc Peter 77 81 31 209 
12. Jánoš lubomír 76 80 34 210 
19. Loučimová Edita 78 88 32 218 
13. Jaško Ladislav 80 99 48 227 
16. Kordoš Alojz 79 93 61 233 

4. Dobríková Mária 86 103 66 255 
2. Benedik Ján 93 108 74 275 

14. Jediný Vladimír 121 108 79 308 
15. Jusko Alojz 104 120 85 309 

111. Obvod Okrsky 

Meno 8 9 10 11 s 

30. Sabo Jozef 11 15 21 12 59 
19. Kunštek Libor 10 24 13 14 61 
11. Hunyady Ladislav 21 13 26 13 72 
34. Vašek Jozef 15 14 28 20 77 
21. Lehocká Iveta 23 19 26 23 90 
24. Ondriáš lubomír 25 26 26 16 90 
25. Oslanec Ladislav 18 17 52 23 110 
27. Pániková Dagmar 33 36 35 16 119 
13. !vančík Peter 16 31 44 29 120 

9. Gallová Zlatica 34 31 34 22 121 
28. Rácová Silvia 30 39 38 19 126 

8. Farenzena lubomír 23 33 34 33 143 
23. Moravec Alojz 36 42 49 29 166 
22. Marenčík Ján 43 49 48 25 166 

5. Bóna Milan 36 51 48 35 170 
15. Jamborová Beata 30 34 36 37 178 
17. Kissová Jana 43 50 39 26 178 
32. šooš Milan 59 43 64 31 187 

4. Bešinová Olga 49 56 69 27 191 
1. Adam Ján 32 44 73 43 192 
2. Bakšová Marta 40 61 62 32 196 

12. Chrenko štefan 39 54 70 36 199 
14. Jahodník Ján 43 60 70 40 213 
10. Garaj ludovít 39 40 76 39 214 

7. Duffek Igor 47 50 77 42 216 
31. Savka Rastislav 64 48 63 45 220 

6. Cerovská Tatiana 60 33 70 42 225 
16. Jurčíková Renáta 52 68 64 51 235 
26. Pancza Dezider 87 49 59 45 240 
36. žemba Jozef 69 51 78 50 248 
35. Žatko Ján 72 52 76 57 257 
33. Turza Jaroslav 77 61 69 51 258 

78 64 64 56 262 
80 61 81 63 285 

29. Rajkovič Peter 
20. Lacko Martin 
3. Beseda Ján 105 77 114 77 373 

i8. Klampárová Marta 113 92 147 93 445 

DEVEX 3 



vol'by 94 vol'by 94 vol'by 94 vol'by 94 vol'by 94 vol'by 94 vol'by 94 vol'by 94 vol'lly 94 

Výsledky volieb starostu MČ DNV 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Spolu 

Moravec 3 17 17 25 25 16 30 15 17 31 50 20 263 
Ebrínger 1 32 48 55 30 27 37 19 24 21 18 9 320 
Šímkovíč 5 75 47 56 42 21 25 24 22 23 20 20 375 
Vargová 6 24 36 35 33 36 65 36 41 45 37 37 425 
Jurčák 2 36 50 54 26 57 50 28 39 44 46 34 464 
Mráz 4 204 206 190 205 92 83 63 63 33 89 44 1272 
SPOLU 388 404 415 351 249 290 185 206 197 260 164 3119 

Výsledky volieb primátora Bratislavy v MČ DNV 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Spolu 

Staň o 13 22 27 34 31 15 14 4 8 2 7 9 173 
Zemková 15 30 37 25 19 23 21 24 17 20 23 17 256 
Cerná 2 14 31 15 34 27 39 18 27 18 29 21 273 
Šímkovíč 14 105 99 118 96 23 24 15 20 20 18 21 559 
Prokeš 10 90 101 48 66 64 74 32 38 54 73 37 677 
Kresánek 7 104 85 94 86 80 99 68 87 67 87 53 910 
SPOLU 382 398 354 349 251 292 176 o 199 264 67 3041 

Výsledky volieb na poslancov MZ Bratislavy 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Spolu 

Kender 10 3 2 4 12 12 15 6 5 14 12 7 92 
!vančík 7 6 4 9 9 7 8 5 13 13 17 10 101 
Tóth 18 22 1 i 18 13 14 10 5 8 13 10 9 133 
Bajzíková 1 10 10 8 12 11 19 11 16 21 17 6 141 
Ludvíg 11 36 30 28 14 11 16 9 15 17 11 6 193 
Slovinec 16 25 38 44 32 16 15 5 12 10 18 6 221 
Vargová 19 26 29 25 21 20 37 15 25 19 26 20 263 
Jahodník 8 15 10 24 22 26 40 19 28 30 36 27 277 
Nemčík 13 30 28 25 49 26 29 15 23 23 24 10 282 
Ďurček 3 15 29 31 25 41 50 19 21 38 37 18 324 
Horník 6 21 31 36 26 48 47 27 29 27 37 15 344 
ža tk o 20 27 28 25 30 40 48 34 45 29 49 39 394 
Sh re k 15 87 117 82 76 10 14 7 9 8 13 8 431 
Dobríková 2 38 29 52 61 47 65 45 44 41 58 44 524 
Jurčák 9 47 74 70 51 50 49 30 42 45 53 32 543 
Šímkovíč 17 62 44 51 64 52 58 43 58 33 62 34 561 
Glatz 5 86 125 103 81 47 49 19 26 29 29 18 612 
Ružovič 14 88 132 136 108 35 43 21 20 25 31 28 667 
Encinger 4 114 128 152 97 88 93 75 93 72 86 71 1069 
Mráz 12 201 97 197 170 71 95 73 47 45 86 53 1135 
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Na Obv. Bratislava IV. matrika ONV 

Ing. Mirko KONDRLÍK a 

Larisa ANDREJEVNA MALIŠOVA 

v kostole 
Pavol HLADKÝ a 
Jana KOVÁCOVÁ 

rm~~~ Doolli>~a~[]:r\1~ 
80 rokov 

Katarína KURICOVÁ 

lll>ll~®llmm® 

Odišli z našich radov 
Ján TIHELKA 

štefan PLASTIAK 

Rudolf LACHKOVIC 

Pod'akovanie 
Dakujeme všetkým príbuzným, 

priatel'om, spolupracovníkom a 
známym, ktorí odprevadili na po
slednej ceste nášho drahého ma
nžela, otca, starého otca 

Rudolfa LACHKOVICA 
Dakujeme za kvetinové dary a 

prejavy sústrasti, ktorými zmiernili 
náš žial'. 

Smútiaca rodina 

ávšteva 
u jubilantky 
Dr. tudmily Kraskovskej 

Dňa 24.11 . 1994 sme navštívili 
90-ročnú jubilantku, osobnosť v 
oblasti archeológie, Dr. ludmilu 
Kraskovskú, ktorú sme vám pred
stavili v časopise Devex č. 22 z 
dňa 15.11 .1994. Dr. Kraskovská 
robila v rokoch 1955 - 1976 vý
skum v katastri Devínska Nová Ves 
a svojimi publikáciami preslávila tú
to lokalitu doma i v zahraničí. 

Dr. Kraskovská, vel'mi vitálna a 
stále činorodá pani, nás doma milo 
privítala, pohostila a s vel'kým záuj
mom vypočula a zodpovedala 
naše zvedavé otázky. Dlhé roky 
spolupracovala s profesorom 
Eisnerom, ktorého si vel'mi vážila. 
Prezradila nám, že istý čas bývala 
v našej mestskej časti a vel'kú ná
dej archeológa vkladala do 
Glavice. Jej dobrými spolupracov
níkmi v Devínskej Novej Vsi boli 
Ján Nettich a p. Kralovič. 
Najväčším prekvapením bol pre ňu 

4.12.1994 o 15.
00 

h. -Mikuláš v Istracentre pre deti ZŠ a Mš v 

Devínskej Novej Vsi 

10.12.1994 o 10.00 h. - 13. ročník turnaja v šnapseri 

12.12.1994-13.12.1994 o 13.00 h.- Predvianočné popoludnia pre 

žiakov ZŠ -aranžovanie svietnikov (organizované podujatie) 

16.12.1994 o 17.00 h.- Vianoce s detským folklórnym súborom 

Kobylka a jeho hosťami 

Tel.: 770033 

ISTRA CENTRUM 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

USPORIADA DŇA 10.12.1994 
13. ROČNÍK TURNAJA V ŠNAPSERI 

Začiatok bude o 10.00 hod. vo Veľkej sále ISTRA CENTRA. Prví štyria 

súťažiaci budú odmenení cenami. Navyše p. Glosík, majiteľ reštaurácie U 

Michala, odmení najlepších troch hráčov, ktorí bývajú v Devínskej Novej 

Vsi, vecnými cenami. 

Výsledky z 12. ročníka: 
l. miesto- Svitek Juraj, 2. miesto- Fratrič Peter, 3. miesto- Ružovič Ján, 4. 

miesto - Záhorský Miroslav. 

Pozývame starších i mladších harcovníkov, aby sa prišli zabaviť. 

výskum hrobu z doby sťahovania 
národov pri Devínskom Jazere, 
ktorý s ďalšími nálezmi dokázali 
prítomnosť germánskeho kmeňa 
Longobardov na Záhorí a v ktorom 
by sa, podl'a nej, malo ďalej po
kračovať. Náš návrh ohladom inš
talácie informačnej tabule v lokalite 
Pieskovec - Sandberg, ktorá sa 
bude týkať archeologických nále
zov v Devínskej Novej Vsi, prijala 
Dr. Kraskovská s potešením. Na 
záver stretnutia nám Dr. 
Kraskovská, ktorá v sebe nezapre
la dlhoročného pedagóga, odo
vzdala pre naše školy vzácne se
parátne výtlačky svojich publikácií, 
týkajúcich sa výskumov v našom 
katastri: 

- Slovanské sídlisko pri Devínskom 
Jazere (1961) 

- Slovanské hradisko pri Devínskej 
Novej Vsi (1962) 

- Slovanské hradisko v Dev. N. Vsi 
Nad Lomom (1966) 

- Rímske žiarové hroby v Bratislave 
- Dev. N. Vsi (1977) 

ISTRA CENTRUM DNV 

- Vtáčia figúrka z Bratislavy - Dev. 
N. Vsi (1982) 

S pani Kraskovskou sme sa ne
lúčili na dlho - prisl'úbila nám, že 
zostaví pre nás zoznam publikácií, 
týkajúcich sa archeologických vý
skumov v katastri Devínskej N. Vsi 
a že nás na jar poctí svojou návš
tevou. 

Pracovníčky ÚA 

Dievča 
lstracentrum, centrum pre vol'ný 

čas oznamuje dievčatám, že otvá
ra klub zameraný na tradičné !'udo
vé techniky vyšívania a pletenia v 
rámci tvorivých dielní, ktorý bude 
pracovať každý štvrtok od 15.00 
do 17.00 hod. v priestoroch 
lstracentra na lstrijskej ul. č. 2 pod 
vedením p. Evy Streďanskej. 

Záujemkyne sa môžu prísť pri
hlásiť v uvedenom čase už 
1.12.1994 

Nezabudnite 
Meniny v nasledt!iúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

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, 

11.12. -Hilda, 12.12.
Otília, 13.12. - Lucia, 
14.12.- Branislava, 

Bronislava, 15.12.- Ivica, 
16.12. - Albína 

@U@!Ja©;j@U@[j[ji],@ 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota, nedel'a 19.45 
hod. 

3.-4. 12. - BLÁZNIVÁ 
STRELA 33 1/3: 

POSLEDNÝ "TRAPAS" 
USA- MP- č.t.- 20, 22,-

bláznivá komédia na po
kračovanie 

8. 12. - BOHOVIA SA OPÄŤ 
ZBLÁZNILI USA MP- č.t. 

-20, 22,-

pokračovanie crazy komédie 

10.-11. 12. - ÚTEK Z AB
SOLO MU USA- MP- s.t.-
22,- dobrodružný sei-fí prí-

beh 

15. 12. - AKUMULÁTOR 1 
CES- MP- 20, 22,- fantasty 

film s prvkami hororu 

Mládežnícke predstave

nia: sobota, mimor. i vo 

štvrtok. 11.15 hod. 

3.-4. 12. - BLÁZNIVÁ 
STRELA 33 1/3: 

POSLEDNÝ TRAPAS 20,-

8. 12. - BOHOVIA SA OPÄŤ 
ZBLÁZNILI 20,-

10.-11. 12. - uvedieme vo 
výveskách 

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

Tel.: 175 104 

•' 



padalo lístie, pohasli svieč
ky na cintorínoch, predížili 
sa večery a nastali všedné 

dni s bežnými starosťami. 
Po ukážkovom postrašení ok

tóbrovými mrazíkmi aj počasie 
akoby zovšednelo. Ani Martin ne
prišiel na bielom koni a nebyť vo
lieb s predchádzajúcimi zhromaž
deniami, čas by plynul v pravidel
nom stereotype. 

Avšak v meste sa už začínajú 
vo väčšom počte rozsvecovať vý
klady s trblietajúcimi sa ozdobami, 
rozžarovať ulice a s potešením si 
môžeme všimnúť, že i naša obec 
sa prispôsobuje týmto pekným 
zvyklostiam a do tmavých ulíc 
svietia stovky žiaroviek, zorade
ných do pôsobivých útvarov, čo 
nám akoby prekvapivo pripomína, 
že nastáva predvianočný čas. 

Starší občania si ešte môžu 
pamätať, že takýto zvyk v tomto 

Dobre pôsobia, aj v 
Devexe, obrázky z prírodného 
prostredia, v ktorom je 
Devínska zasadená. Okolie rie
ky Moravy a Devínskej kobyly 
dodáva našej mestskej časti 
šarm i priťahuje turistov. 

Zaslúžili by si však viac po
zornosti. Celkom iný pohl'ad je 
priamo pri prechádzkach v 
týchto lokalitách. Množstvo 
fliaš, konzerv, sáčkov, papie
ra ... haraburdie kazí dobrý do
jem pohl'adu z dial'ky. Aj sprá
vanie niektorých "tiež turistov" 
priam žiada mať stálych ochra
nárov - pochôdzkárov. Tiež 
pravidelné čistenie žiada vytvo
riť systém. 

r.p. 

• Kúpim obojstrannú videokazetu -
Typ 2000. 

Tel.: 777 4132 

• Predám šedočierne zánovné po
ťahy na Favorit- 360,- nové viečko 
na benzínovú nádrž s dvoma 
kl'účami, na Favorit - 160,-, zánov
né chlapčenské korčule (s topán
kami) č. 39 - 460,-. Veci sú v 
Devexe (Novoveská 14 z dvora) 

6 DEVEX 

čase už tu bol: ulice lákavo vysvie
tené, výklady hýrili výzdobou, z ob
chodov sa i po uliciach zovšadial' 
rozliehali čarovné tóny vianočných 
kolied, čo všetko prispievala i v 
zhone a starostiach k radostnej 
nálade. 

Nastala však predlhá prestávka 

a terajší štyridsiatnici zažili už len 
vel'mi skromné nejaké vonkajšie 
znamenia prichádzajúcich Vianoc. 

Je potešujúce, že sme sa zno
va po dlhej dobe vrátili k týmto 
zvyklostiam, ba navyše i čo - to 
"odkukali" od našich zahraničných 

Rada by som poznamenala 
k vol'bám, že tí, čo boli na dru
hej strane zoznamov, mali ne
výhodu. Ale už je po vol'bách. 

l. TRIEDA: 
6. kolo: 
KOLIBA "B"- ne ONV "A" - 10:4 
ne ONV "B"- SVÄTÝ JUR - 5:1 O 
7. kolo: 

tm 

POZEMNÉ STAVBY- ne ONV "A" -10:4 
ne ONV "B"- SPOJE "B" -10:5 
ll. TRIEDA 
6. kolo: 
ne DNV "e"- SPOJE "e" -3:10 
7. kolo: 
ŠK RAČA "e" -ne ONV "e" -10:2 
m. TRIEDA 
4. kolo: 
ŠK RAČA "E"- ne DNV "D" - i 0:6 

G.F 

• Predám detský fusak. 
Tel.: 214 037 

• Prijmem brigádničku na predaj 
drogérie. 

Tel.: 776 182 

• čistím koberce a sedačky. 
Tel.: 777 079 

• Elektroinštalácie, bleskozvody
montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

susedov, kde sa ani v tomto smere 
nezastavil čas. l u nás sa objavili 
predtým nepoznané adventné ka
lendáre, brány a okná sa vyzdobu
jú adventnými vencami. To sú pre 
nás novinky, ktoré sa s radosťou 
postupne rýchlo ujímajú, ale pred
vianočný čas nesymbolizuje len 
vonkajšia výzdoba. 

Nemali by sme zabúdať ani na 
zvyky a tradície - dedičstvo otcov, 
povznášajúce ducha. 

Bola by to vel'ká škoda, keby 
staršia generácia tieto nezachovala 
a mladí by o ich vedeli len ojedinele 

Devex by sa mal viac veno
vať problémovým oblastiam. 
Co v Devínskej chýba, ktoré 
obchody sú výhodnejšie (tovar 
- ceny). ktoré služby občanom 
chýbajú, kde ich nájdu a pod. 
Viac názorov občanov - anke
ty, rozhovory. 

MUŽI - !.liga 
8. kolo: 

VM 

v niektorých rodinách. 

V záujme, aby sme si mohli po

spomínať na dávne zvyky, zážitky, 

tradície, oživiť polozabudnuté pies

ne a riekanky a aby sa v tomto du

chu vytvárala dobrá predvianočná 

nálada a pohoda aj napriek mimo

riadnemu zhonu i v našich rodi

nách, zorganizuje Chorvátske kul

túrne družstvo v Devínskej Novej 

Vsi predvianočné posedenie v ne

del'u popoludní 11. decembra 

t.r. vo vel'kej sále lstracentra, na 

ktoré srdečne pozýva všetkých 

členov, ale aj priaznivcov z radov 

mladších občanov i skôr narode

ných. 

M.S. 

Poznámka redakcie: Radi by 
sme občanom poskytli všetko 
chýbajúce v našich novinách, 
ale za súčasných materiálno -
finančných podmienok sme ra
di, že môžeme ponúknuť to, 
čo ponúkame. 

- Bratislavská liga 

DYNAMO RAČA- ŠK YMCA DEV. NOVA VES 4:15 (2:2, 2:7, 0:6) 
Góly ONV: 5 - Križáni, 2- Tereň, Kollár, Dubnický L, Vrábel, 1 - Kadlečík, Dávid 

9. kolo: 
š~ YMCA DEV. NQ,VA VES- TJ SAY ~RATISLfiVA "B" 260~ (13:0, 7:1, 6:2) 
Goly ONV: 6- Knzam, 5- Dubmcký L, 4- Vrabel, Kadlec1k, 3- Tereň, Kollár, 1 -Dávid 

10. kolo: 
HC DOMINIK PALMA "B"- ŠK YMCA DEV. NOVA VES 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) 
Góly ONV: 1 - Dávid, Kadlečík, Kollár 

DORAST- ll. ročník turnaja o Pohár predsedu BHbú: 

ŠK YMCA DEV. NOVA VES -ŠK SIBÍRSKA 11:8 ( ) 
Góly ONV: 

ŠK YMCA DEV. NOVA VES -TEAM SHARKS 3:1 O (1 :3, 2:4, 0:3) 
Góly ONV: 2 - Runák, 1 - Lunzer 

• TV servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

• Potlač na reklamné predmety -

zapal'ovače, perá, popolníky, PE -

tašky a iné zabezpečí DEVEX 

tel./fax:775 175 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 

•Rrma MEDIAN oprava automatic
kých pračiek. 

tel.:777 095 

OTO PROKOP 

• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

• Vymením 1 - izb. družst. byt s 
tel. na Fedinovej ul. - dopi. za 2-
izb. v ONV alebo odkúpim. 

Tel.: 770 707 

" Kto ma pripraví na pohovory z 
nemčiny na Vš? 

Tel.: 775 221 

BASKETBALOVÝ KLUB- DNV Bratislava 
l. Bukovčana 3 

- Sprostredkovanie, nákup a predaj širokého sortimentu športového 
tovaru, výrobkov a služieb 

- Ponuka všetkých druhov dresov, vrátane potlače alebo našitia čísel 
- Tepláky, jogging súpravy, trenírky, všetky druhy lôpt, sietí, sieťok 
- Telocvičné náradie a náčinie + revízie a opravy 
- Doplnkový sortiment: úpolové športy - kimoná, rukavice, vrecia 

chrániče; 

zimné športy - hokejky, korčule, puky, lyže, lyžiarky, boby, sane, zim
né páperové bundy, turistické batohy, vaky, stany; 

zdravá výživa - energetické zmesi, jontové nápoje; 

posiľňovacie zariadenia - prístroje, činky, závažia, lavičky, bicykle -
horské bicykle SHIMANO (od 5000 Sk), kondičné bicyk
le; 

- športová obuv 

typ 

Objednávky písomne na adrese: Basketbalový klub 
I.Bukovčana 3, alebo telefonicky: 779 356, 767 765 

POTRAVINY Na Grbe 
Bridlicová 17 /b (pri tenisových kurtoch) 

Cerstvý chlieb a pečivo denne, aj v nedel'u 
$iroký sortiment potravín a ovocia 

Alko - nealko nápoje 
Drogistický tovar 

po- so: 6.
30 

- 19.00 nedel'a 8.00 
- l 9.00 

Objednávková a donášková služba v ONV zdarma. 
Mimoriadna vianočná ponuka: pri nákupe tovaru nad 300 Sk 

zl'ava 3 %. nad 500 Sk zlava 5 %. 
Tel.: 777 092 

ČISTÝ A VLHKÝ VZDUCH V PANELÁKU? 
ŽIADEN PROBLÉM, SKÚSTE 

BIONAIRE- CANADA 
účinnosť do cena s DPH 

CM2S 
CM3 
C22 

125m3 

185m' 
375m' 

iba 3.830,- Sk 
5.300,- Sk 

14.990,. Sk 

Informácie aj o iných čističoch a zvlhčovačoch vzduchu na 
tel./fax 07/777 957, 377 900 kl.24 

A NAVIAC DOVOZ PRE D.N.V. DOMOV! 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. · 
Zl'avy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po- pia: 8.00- 1 0.00, 14.30- 18.30, So: 8.00- 11.00. 

DEVEX 7 



za obdobie 11.11.1994 až 

24.11 .1994 

Hliadky spolupracovali na prie

stupkoch a spolu s HoPZ v priebehu 

tohto obdobia boli zistené len malé 

nedostatky. 

Najčastejšie priestupky boli rieše

né pred V.Ú.B. na Eisnerovej ul., a to 

proti vyhláške 99/89 - jazda motoro

vými vozidlami po pešej zóne, prí

padne parkovanie v pešej zóne. Títo 

priestupcovia boli riešení pokutami, 

tí, ktorí sa na mieste nenachádzali, 

boli postúpení dopravnej polícii. 

Hliadka MsP dňa 20.11 . v sko

rých ranných hodinách riešila na ul. l. 

Bukovčana priestupok muža, ktorý 

svojím hlučným správaním obťažoval 

obyvatel'ov okolitých blokov. Táto 

KRÍŽOVKA 
Slabiková krížovka 

Vodorovne: Al Uskutoční - horné 
časti čižiem, sáry. - BI Merná jed
notka bavlny - krátky kabát - s 
ochotou (žen . rod)- osobné záme-
no. - Cl Posledná farebná vrstva 
na olejomal'be - azda - nezlostí. -
Dl Tajnička. - El Nie inakšia - prí-
bu zná - vojenská priekopa -
chvost okolo jadra kométy. - FI 
Poskytujete - mladá nasolená a vy-
údená bravčovina - opora, pomoc. 
- GI Vlastnila - poplatky štátu -
české mesto - meno básnika 
Ovídia. -

Zvisle: 11 Baladik - hra na ša-
chovnici. - 21 Plazivým pohybom 

Objednávací lístok 

osoba odmietla na požiadanie preu

kázať svoju totožnosť, čo bola z jej 

strany veľká chyba, pretože skončila 

na HoPZ, kde ju chuť hlučne sa sprá

vať prešla. 

Denná hliadka dňa 20.11. v po

obedňajších hodinách zadržala na ul. 

M. Marečka 7 maloletých osôb, ktoré 

sa hrali na stavbe obchodného cen

tra na vojakov a pri týchto detských 

hrách porozbijali okná a zdevastovali 

materiál uložený v tomto objekte len 

za niekol'ko desiatok tisíc, pravdepo

dobne aj niečo cez 1 OO 000 Sk, 

avšak až keď boli odovzdaní ro

dičom, pochopili, čo je vojna. Prípad 

bol odovzdaný HoPZ. 

Vážení obyvatelia rodinnej zástavby 

Touto cestou Vám dakujeme za úspešnú spoluprácu v se
parovanom zbere. Najbližší zber vykonáme 3.12.1994 a budeme 
znovu zbierať papier, sklo a železný šrot. Prosíme Vás o ďalšiu 
spoluprácu vždy v prvú sobotu v mesiaci 

Vyložte vytriedený papier, sklo a železný šrot v prvú sobotu v 
me.siaci - najneskôr do 9.

00 
hodiny. 

vyjdú von - často pozerala. - 31 
Nástroj ženca - zachraňujte - slo
vom, skrátka. - 41 Podložka na ku
tie - okrem toho, dokonca (lat.). -
51 Lesníci - zákonom neprípustná. 
- 61 Sotva - neodkry kopaním - vo-

1 2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

OLO .... 

jenský krok. - 7 l Neskriví - tŕstie, 

trstina. - 8/ Nahováraj ma - potre
ba kovboja.-
Pomôcky: BI Bale . 41 
Notabene.-

d 

5 6 7 8 

Objednávam pravidelný cidber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: PSC 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . ········· ····· ....... . 

štvrtročné predplatné: 16,- SK podpis (pečiatka) predplatitela 

Korenie žiflota 
Príde pán k súdu oblečený v žen
ských šatách. 
Sudca sa naňho obráti: 
- Zbláznili ste sa? Ako to, že chodíte 
v ženskom oblečení? 
- Ale pán sudca, veď ste mi to sám 
prikázal! Tu mám predsa napísané, 
že sa mám dostaviť vo veciach svo
jej manželky! 

Jeden z bývalého Sovietskeho 
'zväzu: 
Ivan Ivanovič pracuje v továrni 
na výrobu šijacích strojov, no 
jeho žena mu gate šije ihlou. 
Hovorí jej susedka: 
- Prečo ten tvoj Ivan nenosí z 
fabriky súčiastky, aby ste si 
zmontovali šijací stroj? 
- Veď on ich aj nosil, aj sme ho 
zmontovali, ale vždy bol z toho 
gulomet! - odpovedá manželka. 

- Hl'adám poslušnú, vernú, tichú a 
peknú ženu ... 
- A čo si počneš so štynmi ženami? 

Priletí Pelé do Moskvy. Na le
tisku ho nik nevíta. Iba starý 
dedko zametá lístie. Pelé mu 
vraví: 
- Prečo ma nikto nevíta, veď ja 
som najslávnejší človek na 
svete! 
Dedko naňho pozrie a zvolá: 
-Preboha Lenin, kde si sa tak 
opálil? 

Pýta sa hosť hlavného: 
-Pán hlavný, môžem si zavolať? 
-Prosím ... 
- Pivóóó! 

Haló, človeče, naposledy Vám hovorím, 
že tu sa nemôžete len tak hojdať, toto 
nie je žiaden park kultúry a oddychu! 

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 rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 -
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: vo 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. L. Svobodu 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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52.-53. týždeň 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

16.12.1994 Ročník: IV. Císlo: 24 Cena: 4,- Sk 

.....-----------, Blaha, šťastia hodiny 

.•• a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

v kruhu svojej rodiny 
užite si spoločne! 

~=========::;-' Krásne sviatky vianočné 
zo srdca všetkým želá ~ Vážení 

čitatelia 
čas pokoja, radosti a 

veselosti, ako tiež viano
čné sviatky zvykneme 
nazývať, zaklopali na 
naše príbytky, ani sme 
sa nenazdali. 

A skutočne atmosféra, 
sprevádzajúca tieto 
sviatky, aj v závere tohto 
roka, nám nedá zabud
núť. Na chvíle detstva, 
na rodinu, na tradície ... 

Aj . l'udia, chtiac či 
nechtiac, prispôsobujú 
svoje kroky podmaňujú
cej atmosfére. Túžba dá
vať mobilizuje, l'udia do
kážu siahať na dná re
zerv ... 

Kiežby vždy, nezávisle 
na podnetoch, dokázala 
túžba tak podnecovať. 

Dovol'te mi preto v 
tieto sviatočné dni zaže
lať Vám všetkým mať 
predovšetkým v sebe 
pohodu, pokoj a dôveru 
tak, aby ste ich vedeli aj 
rozdávať. 

Váš vydavatel' 

redakcia naša celá 

***********~ VinšuJem vám od Vianoc do 

Nového roku, 

aby ste mali peňazí 

ako toho roku 

pri peci stojím, 

vel'mi sa bojím, 

pes do mňa vrčí, 

kapsa mi trčí, 

dajte mi koláča, 

nech sa mi rozáča . 

*********~* 

Na stole ryby a iné dobroty, 
dnes príde i láska, 
vykroč jej oproti, 

nepokaz nikomu 
ten večer sviatočný, 
veď patrí každému -
je predsa vianočný. 
Vinšujem vám, vinšujem, 
tým dačo počujem. 
Na stále pálenka a v rúre 
pečienka, dajte mi z nej! 
Ak ma naprázdno pustíte, 
potom uvidíte! Lebo hneď 
k vám pošlem draka, 
medzi ovce vlkolaka. 
Na Vianoce a v roku novom 
vinšujem vám nastokrát 
teplé slnko nad domovom, 
dobré skutky s dobrým slovom, 
zdravia, šťastia akurát, 
aby vás mal každý rád . 

f!t~tij/1( eitat~ťó~ 

9oťa;r-a.eotNt liollf, 

oieai(OIIf ž~ťá ;oi~íré a &(JoiťJifé 

f/lal(oel(é ~via ti! 
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Uznesenia miestneho zastupitel'
stva Mestskej časti 

Devínska Nová Ves, zo dňa 
1.12.1 994 

Miestne zastupitel'stvo Mč 
DNV 

berie na vedomie výsledky volieb v 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
na funkciu starostu Mč ONV 

berie na vedomie výsledky vo
lieb v mestskej časti Devínska 
Nová Ves na funkciu poslancov 
Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Devínska Nová Ves 

hlasovanie 28,0,0 

konštatuje, že novozvolení po
slanci MZ ONV 

Peter Cvečko, Jozef Glatz, Miloš 
Encinger, Miroslav Encinger, 
Michal Glosíl<, Vladimír 
Baranovič, Milan Jeck, Jozef 
Dobrík, Peter LUbomír Ebringer, 
Miroslav Blecha, Vladimír 
Jediný, Ján Benedik, Mária 
Dobríková, Alojz Kordoš, 
Ladislav Jaško, Edita 
loučimová, LUbomír Jánoš, 
Peter Kuruc, Marta 

Ján Beseda, 
Martin Peter Rajkovič, 
~aroslav Turza, Ján žatko, Jozef 
Zemba, Dezider Pancza, Renáta 

Tatiana Cerovská 

zložili zákonom predpísaný sl'ub 
poslancov Miestneho zastupitel'
stva mestskej časti Devínska Nová 
Ves. 

hlasovanie 28,0,0 

odvoláva z funkcie prednostu Ing. 
Vladimíra Mráza 

hlasovanie 27,1 ,O 

konštatuje, že Ing. Vladimír 
Mráz zložil zákonom predpísaný 
sl'ub starostu Mč ONV 

hlasovanie 28,0,0 

volí do funkcie zástupcu starostu 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
Ing. Jána žatku 

hlasovanie 26,0,0 

zriaďuje Miestnu radu Mč ONV v 
počte 9 členov 

hlasovanie 28,0,0 

volí za členov Miestnej rady Mč 
ONV: Jozefa Glatza, LUbomíra 
Jánoša, Jozefa Dobríka, Editu 
loučimovú, Miroslava 
Encinger<!, Martina lacku, 
Jozefa Zembu, Vladimíra 
Baranoviča 

hlasovanie 28,0,0 

ruší komisie: ekonomickú; výstav
by a architektúry; organizačno
správnu; školstva, vzdelávania a 

mládeže; pre životné prostredie; 
pre kultúru; sociálno-bytovú zdra
votnú; strategickú; obchodu, slu
žieb a dopravy; pre ochranu verej
ného poriadku; pre bytovú politiku 
a odvoláva ich členov 

hlasovanie 28,0,0 

zriaďuje komisiu: dopravy; ob
chodu, podnikania a služieb; 
výstavby, architektúry a rozvoja; ži
votného prostredia; sociálno-zdra
votnú; kultúry; športu a vol'ného 
času; školstva, vzdelávania a mlá
deže; ochrany verejného poriadku; 
legislatívnu; ekonomickú; bytovú 

hlasovanie 27,0,0 

volí 

za predsedu komisie dopravy Ing. 
Tatianu Cerovskú 

za predsedu komisie obchodu, 
podnikania a služieb Vladimíra 
Baranoviča 

za predsedu komisie výstavby, ar-

schval'uje 

za členov komisie dopravy Ing. 
Jozefa Glatza, Alojza Kordoša 

za členov komisie obchodu, pod
nikania a služieb Ing. P. L. 
Ebringera, Michala Glosíka, 
Milana Jecka, Jozefa žembu 

za členov komisie výstavby, archi
tektúry a rozvoja Ing. Tatianu 
Cerovskú 

za členov komisie sociálno-zdra
votnej Ing. Jána žatku, Ing. 
Dezidera Panczu 

za členov komisie kultúry PhDr. 
Máriu Dobríkovú, Ing. Richarda 
Ružoviča, Jána Benedika 

za členov komisie pre šport a vol'ný 
čas Milana Jecka, Petra 
Rajkoviča, Ing. Miroslava 
Blechu, Petra Kuruca 

za členov komisie školstva, vzdelá
vania a mládeže Alojza Kordoša, 

Výmena postov. Bývalí starosta Ing. M. Jurčák blahoželá novozvolenému starostovi 
Ing. V Mrázovi 

chitektúry a rozvoja Ing. Jozefa 
Dobríka 

za predsedu komisie životného 
prostredia Ing. Miloša Encingera 

za predsedu komisie sociálno
zdravotnej MUDr. Martu 
Klam párovú 

za predsedu komisie kultúry 
Miroslava Encingera 

za predsedu komisie športu a vol'
ného času Ladislava Jašku 

za predsedu komisie školstva, 
vzdelávania a mládeže Jaroslava 
Turzu 

za predsedu komisie ochrany ve
rejného poriadku Ing. Vladimíra 
Jediného 

za predsedu komisie legislatívnej 
JUDr. Editu loučimovú 

za predsedu komisie bytovej Ing. 
Lubomíra Jánoša 

za predsedu komisie ekonomickej 
Ing. Jána Besedu 

hlasovanie 28,0,0 

Ladislava Jašku, Mgr. Renátu 
Jurčíkovú, PhDr. Máriu 
Dobríkovú 

za členov komisie ochrany verej
ného poriadku Jána Benedika 

za členov komisie bytovej 
Miroslava Blechu 

za členov komisie ekonomickej 
Ing. Petra Cvečku, Ing. Martina 
Lacku 

hlasovanie 28,0,0 

ukladá predsedom zriadených ko
misií predložiť najbližšiemu riadne
mu zasadnutiu MZ návrhy na dopl
nenie členov zriadených komisií a 
návrhy činností jednotlivých komisií 

hlasovanie 27,1 ,O 

ukladá predsedovi komisie škol
stva, vzdelávania a mládeže pred
ložiť najbližšiemu riadnemu zasad
nutiu MZ návrh zástupcov MČ 
ONV v radách škôl a územnej škol
skej rade 

vyzýva predstavitel'ov politických 
strán o predloženie návrhu kandi
dátov na členov do komisií MZ do 

31.12.1994 

hlasovanie 28,0,0 

schvaľuje za sobáši aci ch v mest
skej časti Devínska Nová Ves 
Miroslava Encingera, Ing. Petra 
Cvečku, MUDr. Martu 
Klam párovú, Ing. Jána žatku 

hlasovanie 28,0,0 

schvaľuje mesačný plat starosto
vi mestskej časti ONV Ing. 
Vladimírovi Mrázovi v zmysle zne
nia zákona č. 253/1994 Z.z. v ro
zčlenení: 

základný plat 14 000,- Sk 

príplatok za riadenie 2 500,- Sk 

odmenu vo výške 1 500,- Sk 

mesačný plat celkom 18 000,- Sk 

hlasovanie 24,0,4 

odporúča starostovi Ing. 
Vladimírovi Mrázovi zvolať mimo
riadne zasadanie miestneho zastu
pitel'stva do 14 dní 

hlasovanie 28,0,0 

ruší funkciu prednostu miestneho 
úradu 

hlasovanie 15,3, 1 O 

žiada starostu Mč ONV Ing. 
Vladimíra Mráza zabezpečiť mate
riál na MZ 6 dní pred rokovaním 
MZ 

hlasovanie 21 

zriaďuje redakčnú radu pre vy
sielanie na informačnom kanáli ká
belavého televízneho rozvodu 

hlasovanie 23,2, 1 

schvaľuje za členov redakčnej 
rady informačného televízneho ka
nálu: Miroslava Encingera, 
Jozefa žembu, Jána žatku, 
Vladimíra Mráza, Lubomíra 
Jánoša 

hlasovanie 28,0,0 

ukladá redakčnej rade predložiť 
návrh zásad spôsobu informovania 
obyvatelov v televíznom informač
nom kanáli 

hlasovanie 28,0,0 

ukladá Miestnej rade predložiť 
návrh spôsobu informovania všet
kých obyvatel'ov o činnosti samo
správnych orgánov najbližšiemu 
zastupitel'stvu 

hlasovanie 28,0,0 

ukladá arch. MČ ONV predložiť 
informáciu o priebehu výstavby lí
niového centra 

hlasovanie 26,0,2 

Pokoj a porozumenie ( Príhovor starostu ) 
mu zavŕšeniu a k dosiahnutiu 
takých ciel'ov, ktoré uspokoja 
nás všetkých. Vážení občania! 

Každoročne v tomto obdo
bí, období blížiacich sa sviato
čných dní a konca roka zvyk
neme analyzovať naše úspe
chy, nesplnené predsavzatia a 
ciele a taktiež sa zamýšl'ame 
nad tým, čo by sme si mali 
predsavziať a dosiahnuť v nad
chádzajúcom roku. 

a prvom rokovaní no
vého miestneho zastu
pitel'stva mestskej čas-

ti Devínska Nová Ves dňa 
1.12.1994 ste boli zvolený za 
zástupcu starostu. Aké máte 
predstavy o tejto funkcii? 

Devínska Nová Ves zodpovedá 

počtom obyvatelov stredne vel'ké

mu mestu. Starať sa a zodpovedať 

za taký vel'ký celok nie je pre jed
ného človeka jednoduché. Preto 

svoju hlavnú úlohu vidím v tom, 

pomôcť starostovi pri načrtávaní a 

realizácii koncepcie ďalšieho roz

voja Devínskej Novej Vsi a čiastoč

ne ho odbremeniť pri operatívnom 

riešení problémov, ktoré prináša 

každodenný život. 

Ako si tú pomoc starostovi 
konkrétne predstavujete? 

Volebný systém na komunálnej 

úrovni je u nás rozdielny ako v ČR. 
Tam volí starostu zastupitel'stvo z 

radov poslancov. U nás volia sta

rostu priamo občania. Nás systém 

sa mi zdá výhodnejší. Dáva posta

veniu starostu väčšiu vážnosť a 
umožňuje mu väčšiu nezávislosť 

na zastupitel'stve. Na druhej stra

ne, ak chce starosta presadiť svoje 

zámery do budúcnosti, potrebuje 

na to podporu zastupitel'stva. Pri 

získaní podpory zastupitel'stva 
môže starostovi vel'mi pomôcť prá

ve zástupca starostu. 

Do miestneho zastupitel'stva 
boli zvolení kandidáti až z de
viatich politických strán. 
Neobávate sa z toho dôvodu 
politických šarvátok v zastu
pitel'stve? 

Neobávam. K tomuto názoru 
ma vedie doterajšia skúsenosť z 

predchádzajúceho zastupitel'stva, 

V týchto dňoch bývame 
ohl'aduplnejší, vnímavejší, šted
rejší a milší nielen k svojim 
najbližším, ale i širokému oko
liu. 

Snažíme sa čo najširšiemu 
okoliu poskytnúť radosť, po
tešenie, odpustenie a vôl'u byť 
štedrým. 

Z pohl'adu samosprávy 
našej mestskej časti sme záve
rom tohto roka absolvovali ko
munálne vol'by. Volili sme si 
svojich zástupcov, ktorí svoje 
predsavzatia a ciele deklarovali 
vo volebných prísl'uboch na 
celé 4-ročné obdobie. 

Verím, že tieto predsavzatia 
budú smerovať k ich úspešné-

Vianočné sviatky majú byť 
sviatkami pokoja, prijemnej po
hody a porozumenia nás všet
kých. 

Prajem Vám preto vel'a 
zdravia a síl k splneniu Vašich 
predsavzatí a ciel'ov, pokoj a 
porozumenie. 

Vladimír Mráz 
starosta MC ONV 

s novým zástupcom starostu v mestskej casti Devínska Nová Ves Ing. Jánom žatkom 

kedy sa pri diskusiách a hlasovaní 
málokedy prejavovala politická 

príslušnosť poslancov. Aj priebeh 

prvého rokovania nového miestne
ho zastupitel'stva ma o tom pre

svedčil, hoci na programe boli také 
háklivé otázky, ako je volba funkci

onárov samosprávy. 

Pri vol'be členov rady bol za

chovaný princíp pomerného zastú

penia a každá politická strana, kto
rá má v miestnom zastupitel'stve 

otázky. To je vel'ká výhoda. 

Na stránkach Devexu sa nie
kol'kokrát objavila kritika, že 
miestne zastupiteľstvo sa 
správa macošsky k Devexu, 
ktorý je jediným informačným 
spravodajcom občanov 

Devínskej Novej Vsi. Zlepší sa 
finančná podpora Devexu zo 
strany miestneho za'stupitel'
stva v budúcom roku? 

Ing. Ján žatko v prvom rade prvý z l'ava - zástupca starostu Mč. ONV 

aspoň 3 zástupcov, má zastúpenie 

aj v miestnej rade. Ešte výraznejšie 

sa uprednostnenie odbornosti 
pred politickou príslušnosťou pre

javilo pri vol'be predsedov komisií 
miestneho zastupitel'stva. Pri de

siatich komisiách došlo k absolút

nej zhode poslancov v názore na 

predsedov komisií a predsedovia 
boli zvolení jednohlasne. Iba v prí

pade komisie kultúry a komisie 

vzdelávanie, školstva a mládeže sa 

mienka poslancov rozchádzala. 

Komunálna politika je skrátka 

úplne iná, povedal by som "čis

tejšia", ako "vel'ká" politika. 
Sústreďuje sa viac na riešenie vec

ných problémov, ako na politické 

V súčasnosti sú občania 

Devínskej Novej Vsi informovaní o 

činnosti samosprávy z troch zdro
jov. Prvým a najstarším je "Devex". 

Tento dvojtýždenník vydávaný sú

kromným vydavatel'om funguje na 

komerčnej báze. časť plochy ve
nuje informáciám o činnosti samo

správy a miestne zastupitelstvo je

ho vydávanie podporuje finančným 

príspevkom. V tomto roku to bolo 

60 000 Sk. 

Druhým zdrojom sú "Informácie 

z radnice". Vznikli pred viac ako ro

kom, ako súkromná iniciatíva po
slancov predchádzajúceho miest

neho zastupitel'stva - členov 

Kresťanskodemokratického hnutia. 

K nim sa neskôr pridali ďalší nezá

vislí poslanci a v súčasnosti 

"Informácie z radnice" vydávajú 

poslanci zvolení za Novú koalíciu -

KDH, DÚ, NS. "Informácie z radni

ce" sú dvojmesačník a zaoberajú 

sa výhradne informovaním o roko

vaní miestneho zastupitel'stva. 

Fungujú na nekomerčnom princí

pe, ich zostavenie, vydávanie aj 

distribúciu zadarmo do poštových 

schránok na základe objednávky 

zabezpečujú horeuvedení poslan

ci. Miestne zastupitel'stvo na ich 

vydávanie neprispieva. 

Tretím a najmladším zdrojom in

formácií je informačný kanál tele

vízneho káblového rozvodu. Tento 

kanál si môže naladiť každý, kto je 

pripojený na televízny káblový roz

vod. Informácie sa obmieňajú raz 

týždenne. V súvislosti s komunál

nymi vol'bami došlo k znefunkčne

niu tohto kanála. Na prvom roko

vaní miestneho zastupitelstva bola 

zvolená nová redakčná rada, ktorú 

tvorí starosta, zástupca starostu a 

traja členovia miestnej rady, ktorá 

má záujem činnosť znovu rozbeh

núť a zlepšiť. 

Bolo by vhodné navrhnúť spô

sob informovanosti občanov spá

jajúci výhody horeuvedených infor

mačných zdrojov a eliminujúci ich 

nevýhody. Zlepšenie informova

nosti občanov Devínskej Novej Vsi 

o činnosti samosprávy je jedným z 

bodov volebného programu Novej 

koalície. Aj preto sa touto proble

matikou bude zaoberať už najb

ližšie riadne rokovanie miestneho 

zastupitel'stva. To by malo rozhod

núť, akou cestou sa túto úlohu po

darí zabezpečiť. 

r 

DEVEX 3 



V kostole: 
Pavel JURIČKOVIČ a 

Erika GARAJOVÁ 

Na Obú Bratislava IV: 
Ing. Vladimír HARMINC a 

Ing. Jana KRIŽANOVÁ 

Bernard Henk VAN DEN HEUVEL 
a Tatiana ČIERNA 

Odišli z našich radov 
Mária ŠIMKOVIČOVÁ 

Helena BELAJOVÁ 

Naši jubilanti: 

70- rokov: 
Johana FOŠNÁROVÁ 
Ing. Mária ŽÁČKOVÁ 
Jaroslav POKORNÝ 

Alžbeta NÁPRAVNÍKOVÁ 

75- rokov: 
Ondrej KOVAN 

Štefánia MAJERČÁKOVÁ 
Milada PÁZMANOVÁ 

80- rokov: 
Michal SOPIRA 

85- ročná: 

Anna KOLLÁRIKOVÁ 

91 -rokov: 
Mária MILANOVÁ 

klube dôchodcov 
oslávili narodeniny 

Katarína ZAHRADNÍČKOVÁ 
Dezider SCHREK 

Viktora KRAJČÍROVÁ 
Vierka KUBOVÁ 
Mária HUPKOVÁ 
Eva NEOVESKÁ 

Antónia KAROVIČOVÁ 
Jitka MILOŠOVIČOVÁ 

Pod'akovanie 
Tretí vek života? Áno, to je 

naša jeseň života, kedy sa spo
mína na prežité roky života - det
stva, vojny, mladosti, lások, pek
ných aj trpkých dní. Všeličo sa dá 
prežiť než príde jeseň života. Kto 
prišiel na myšlienku uctiť si me
siac október "úcta k starším", 
vdaka mu. Zároveň po prečítaní v 
Devínskom Exprese krátkeho 
príhovoru a veršom vyjadrenej 
gratulácie všetkým občanom 

našej obce "K mesiacu úcty k 
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centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2-4 

17.12.1994 o lS.w hod. vianočné posedenie pre členov CK 

v Devínskej N. Vsi 

18.12.1994 o 14.00 hod.- vianočné posedenie pre členov 

Zväzu invalidov v DNY 

18.12.1994 o 16."' hod. -hudobno-literárna kompozícia vianočných 

piesní a kolied v duchu kresťanských tradícií "Daj Boh šťastia tejto 

Zemi" v chrámových priestoroch rím.-katolíckeho kostola v 

Devínskej Novej Vsi 
19.12.-20.12.1994 o 9."", ll."' hod.- predvianočné dopoludnia pre 

deti MŠ v Devínskej N. Vsi divadelné predstavenia (organizova

né poduj.) 

21.12.1994 o 9."', 11."0 hod.- Vianočná akadémia pre žiakov ZŠ v 

DNY (organizované podujatie) 

27.-29.12.1994 od 9.30 hod.- zimná ponuka pre deti ZŠ tráviace 

prázdniny doma 

31.12.1994- Silvester 1994 
Vedenie Istracentra želá všetkým spoluobčanom Devínskej Novej 

V si pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich 

rodín či blízkych priateľov, radostné a šťastné vykročenie do Nového 

roka a zároveň praje všetkým v novom roku 1995 veľa zdravia a úspe-

chov v osobnom i pracovnom živote. 

Tel.: 770 033 

Ak hovoríme o Devínskej koby
le, Sandbergu a okolí rieky Moravy 
ako o chránených krajinných ob
lastiach, neviem, odkial' pochádza 
onen názov. Chránené sú iba ta
bul'karni, ktoré mnohí nerešpektu
jú. Potom, a často najmä pri návš-

tevách cudzích l'udí, sa musíme 
červenať, ak chránená krajinná ob
lasť pripomína skôr Vandalistan. 

starším" chcem poďakovať E. 
Vargovej, ktorá sa podpísala a 
venovala nám gratuláciu za ne
skôr narodených. My skôr naro
dení si to vel'mi vážime a srdečne 
jej dakujeme. 

Brehy rieky Moravy oplývajú 
množstvom odpadkov, Sandberg 
o niekol'ko rokov bude pripomínať 
možno pieskovú púšť. Mali by sme 
narobiť aspoň dostatok fotografií, 
aby sme neskôr mohli ukázať, čo 
tu bolo a ako sme to ochránili. 

r.p. 

Neviem, kto má na starosti 
káblovú televíziu, ale je to služba 
za "všetky drobné". Nielenže včas 
neinformujú o zmenách Ueden ka
nál nahradia iným), ale v ostatnom 
čase vypadli dva kanály tiež bez 
vysvetlenia. Tiež by sme radi ve
dieť, čo pripravujú a kol'ko rokov 
bude bežať skúšobné vysielanie 
SATRO. 

tm 

Nezabudnite 
Meniny v nasledt!Júcich dvoch týž

dňoch oslávia: 

16.12. -Albína, 17.12. 
Kornélia, 18.12. - Sláva, 
Slávka, 19.12. - Judita, 

20.12.- Dagmara, 21.12. 
-Bohdan, 22.12. Adela, 
23.12.- Nadežda, 24.12.
Adam a Eva, štedrý deň, 
25.12. - l. sviatok vianoč-

ný, 26.12. - štefan, 2. 
sviatok vianočný, 27.12. -
Filoména, 28.12. - Ivana, 

Ivona, 29.12.- Milada, 
30.12. - Dávid, 

31.12. - Silvester 

/b[a/ľwžeMLme 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota, nedel'a 19.45 
hod. 

17.-18.12.- MILUJEM 
PROBLÉMY USA - MP-

s.t. - 22,-

23., 26.- 30.12.- LEVÍ KRÁl:. 
USA- MP 23,-

premiéru tohto amerického 
kresleného filmu z dielne Walta 
Disneyho uvádzame každý deň 

od 26.2. do 30. 12. 1994 o 
17. 15 a 19.45 hod. 

Mládežnícke predstavenia: so
bota, mimoriadne aj vo štvrtok 

o 17.15 hod. 

17.- 18.12.- MILUJEM 
PROBLÉMY USA- s.t.-

20,-

23., 26.- 30.12. LEVÍ KRÁl:. 
USA- 23,-

svetový hit 

Poznámky: s.t. -slovenské ti
tulky 

tel.: 775 104 

Miestny odbor 
Matice Slovenskej 

ponúka 

V mesiaci december sa 
uskutoční Vianočná akadé
mia v lstracentre. Termín sa 
dozviete z plagátov. 

V sobotu 31 . decembra 
bude na Nám. SNP o 23.00 
hod. slávnostné stretnutie 
občanov Bratislavy. 

Pozdrav k Vianociam 1994 
Milí priatelia, väčši

na z nás pokladá 
práve vianočné sviatky 
za sviatky najkrajšie a 
najviac očakávané. 
Možno to súvisí so 

spomienkami na detstvo, ale prav
depodobne to má aj hlbšiu príčinu. 
Vianoce sa spájajú s osobitným 
vyžarovaním, takže sa hovorieva o 
"čare" Vianoc. 

V čom spočíva toto ťažko opí
satel'né čaro? 

Pochádza asi zo spojenia dáv
nej tradície, ktorá uchovala pôvod
né vnímanie prírodného cyklu, s 
tradíciou kresťanstva. Prírodná tra
dícia slávila zimný slnovrat (25.12.) 
a kresťanský kalendár slávi v tento 
deň Boha, prítomného v l'udskom 
príbehu, v l'udskom dieťati. ť..udí, 
ktorí žili v úzkom kontakte s príro
dou, oslovoval kontrast dlhej noci 
a krátkeho dňa (po tisícročia noci 
bez elektrického svetla) a viedol ho 

Miestny odbor Matice slovenskej 

lf! ~ocl!fj 
ia.lel(cl~ 1995 

Matica slovenská prichádza 
pred širokú verejnosť s novou ro
čenkou - Národným kalendárom 
na rok 1995. Nazdávame sa, že 
potreba práve takéhoto kalendára 
je po storočiach obmedzovania 
slovenskej národnej myšlienky a 
výchovy k nej vel'mi aktuálna. 
Máločo potrebujeme tak ako mo
dernú výchovu k národovectvu a 
vlastenectvu, veď bielych miest a 
čiernych dier, ktoré je potrebné za-

do intimity vlastného súkromia. 
Biblické chápanie zasa zdôrazňo
valo zápas svetla a tmy v duchov
nom zmysle a viedlo človeka k 
oslobodeniu spod moci prírody k 
svetlu osobnej lásky voči svetu, 
l'udom i Bohu. 

Toto posolstvo Vianoc v prírod
nom, ale najmä duchovnom zmys
le, nie je pre dnešného mestského 
človeka l'ahko počúvať a žiť. 
Nežijeme už v súlade s prírodou a 
nie sme ani tradiční kresťania. čas
to sa len utiekame k sentimentál
nym spomienkam a náboženskej 
romantike. 

Niektorí sa pokúšajú zachrániť 
niečo z minulosti pestovaním 
starých tradícií. Je to iste chvály
hodné. Predsa cítim, a osobitne na 
Vianoce, že viac ako sprítomňova
nie dávnych zvykov má zmysel ich 
rozvíjanie, teda sprítomňovanie 

našich dnešných ideálov a túžob. 
Pri všetkej úcte k zvykom starých 

plniť, je v našej histórii príliš mno
ho. 

Slovenské národné kalendáre 
majú svoju dobrú tradíciu a s ich 
vydávaním sú spojené mená mno
hých významných predstavitel'ov 
slovenského národného a kultúr
neho života. Aj my veríme, že sa 
náš Národný kalendár stane Vaším 
príjemným spoločníkom pre chvíle 
vol'na. Preto sme sa snažili vyberať 
a radiť jednotlivé príspevky tak, aby 
oslovili čo najširšiu čitatelskú obec. 
Okrem kalendára a zoznamu výro
čí významných slovenských deja
tel'ov môže čitatel' v našom kalen
dári nájsť príspevky od vedecko
populárnych článkov o postavách 
a kapitolách našej histórie, cez za
ujímavosti zo života zahraničných 
Slovákov, odporúčania záhradká-

rom, rady lekárov, až po 
poviedky a krátke prózy. 
Teda vel'mi široké spek
trum oblastí a problémov, 
ktoré však nechceme v 
našom kalendári úplne 
vyčerpať. Práve naopak, 
našim cielom je spektrum 
poznania postupne rozši
rovať. 

Vydavatel'stvo Matice 
slovenskej 

Záujemcovia si môžu 
kalendár objednať priamo 
v DEVEXe (Novoveská 14 
- nad poštou), cena á 
47,- Sk. 

materí zaujímam sa najmä o to, 
ako dokážeme my prejaviť svoju 
dušu, svoje túžby. Ako my vieme 
prežívať Vianoce v súčasnom hu
dobnom, textovom, výtvarnom, 
duchovnom a spoločenskom 

stvárnení. To nebudú potom 
Vianoce určené len pre výklad ob
chodu, dekoráciu kostola, javisko 
a televíznu obrazovku, ale Vianoce 
pre mňa, pre nás, pre naše rodiny, 
pre naše mesto, pre jeho ulice i 
domovy. 

Pred vianočnými sviatkami a 
koncom starého roka prajem nám 
všetkým, aby sme citlivo vnímali 

dnešný svet a vedeli do neho 
vnášať to, čo Vianocami slávime: 
radosť zo života, aj keď je nel'ahký, 
úctu k iným, aj keď nám spôsobu
jú problémy, vieru v dobro a lásku, 
aj keď sme sa možno často skla
mali, pokoj z Boha, aj keď s ním 
asi príliš nepočítame. 

Všetkým obyvatelom našej ob
ce pokoj a dobro! 

Karol Moravčík. 
farár v Dev. N. Vs 

Bohoslužby cez vianočné sviatky 
Každá nedela - sv. omše o 8.00 a o 1 0.30 a o 18.00 

18.12. vianočný koncert v chráme o 16.30 
24.12. 

25.12. 

26.12. 

31.12. 

1.1. 

6.1. 

polnočná sv. omša o 23.00 

- sv. omše ako v nedel'u 

sv. omše o 8.00 a o 10.30 

-rozlúčka so starým rokom a sv. omša o 17.00 
- sv. omše ako v nedel'u 

- sv. omše ako v nedel'u 

po rekvalifikácii 

"Pozri, tam už svieti stromček, 
tam už bol Ježiško," vzrušene sme 
pritláčali drobné nošteky na sklá 
okien. "Musíme počkať, veď príde i 
k nám," tíšila nás matka. Pravdaže 
príde, veď včera sme mu poslali 
vianočné kolekcie, čo sme vlastno
ručne "vyrábali" z domu varenej 
voňavej čokolády. Aj špajza, ko
mora boli plné, kapor sa vy
smážal ... 

"Áno, áno, zapál'me sviečku. 
Bude vidieť, že sme na jeho prí
chod pripravení." 

Otec sa postavil za vrch stola, 
všetci vyumývaní a voňaví sme sa 
postavili na svoje miesta, otec sa 
požehnal a spoločne sme sa po
modlili. 

Nikdy tak presne nenasledovali 
chody jedál ako na Vianoce. Po 
oblátkach s medom kapustnica, 

nevedeli sme pochopiť, prečo po
tom sladké makové pupáky. N& 
kapra sme sa však tešili všetci. Po 
ovocí nasledovali riekanky a zvyky 
z otcovej a potom z maminej rodi
ny. 

Vtom zazvonil zvonček. Dodnes 
neviem, ako to naši zariadili, ale to 
bol signál, ktorý nás razom zdvihol 
zo stolíc. "Už je tu!" Vtrhli sme do 
izby. Tu nás už vítala prekrásna 
jedlička a kôpka darčekov. 
Skromných, ale milých. 

Pamätám, ako otca z úradníka 
po štyridsiatom deviatom prekvali
fikovali na železiara, rodina to riad
ne pocítila a boli to prvé chudob
nejšie Vianoce. Brat dostal kolo
bežku, ktorú otec zmajstroval s ka
marátmi v práci. Na prvý pohl'ad 
bolo jasné, že nie je z obchodu. A 
to sklamanie v bratových očiach 
vidím dodnes. 

pat 
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Tretí december 1994 bol pre 
70-členný kolektív Detského 

folklórneho súboru Grbarčieta a je
ho vedúcu Nikoletu Krajčírovú 

dňom osláv a radosti. 

Zišli sa spolu so svojimi priaz
nivcami v Dome kultúry Devín, aby 
z rúk predsedu Spolku priatel'ov 

staroslávneho Devína Ivana 
Rumanovského a starostu Devína 
Jána Novotného prevzali ocenenie 
- Devínskeho zlatého igrica spolu s 
verejným uznaním. 

Nebolo to ani tak dávno, keď 
získala ocenenie vedúca DFS 
Grbarčieta Nikoleta Krajčírová 
Devínskeho zlatého býka spolu s 
verejným uznaním za umelecké ve
denie súboru. A teraz prišiel rad na 
celý kolektív. Toto krásne a netra
dičné ocenenie dostal súbor za ší
renie Slovanskej Chorvátskej kultú
ry a vysoko hodnotenú reprezentá-

S tretávame sa s nimi na potul
kách popri rieke Morave. Tieto 

majestátne vtáky sú dokonale pri
spôsobené k životu na vode. So 
svojimi silnými tmavošedými noha
mi plávajú naraz trhavým spôso
bom, čo je ojedinelým zjavom me
dzi vodnými vtákmi. 

V našom katastri sa vyskytuje 
najmä druh, ktorý je nápadný svo
jím červeným zobákom s čiernym 
nadnosovým hrbolbm - labuť vel'ká 
(Cygnus olor). Zdravý dospelý jedi
nec váži okolo 1 O kg, jeho dÍžka je 
cca 1,6 m a rozpätie krídel 2 m. 
Dospelé labute sú vel'ké biele vtáky 
s mohutným esovito prehnutým kr
kom. Mlád~tá majú podobu húsat, 
neskôr majú šedé až šedobiele pe
rie. Ich zobák sa mení zo šedej far
by na tmavočervenú. Labutie páry 
žijú prísnym monogamickým živo-
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eiu nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Vystúpení bolo a je stále dosť. 

Veď spomeňme len niektoré: r. 
1990 - Gradiščanske dni vo Viedni 
(Rakúsko), r. 1991 DFS 
Grbarčieta sa prebojoval do XIII. 
Celoslovenskej prehliadky det
ského folklóru do Prešova, účinko

vanie na 37. 
Folkl. festivale vo 
Východnej, spo
luúčinkovanie v 
PKO pri príleži
tosti 700-ročnice 
založenia 
Bratislavy, účin

kovanie v 
Slovenskej 
Filharmónii, r. 
1992 - účinkova

nie s národným 
umelcom P. 
Dvorským, 1 OO -

ročnica príchodu J. Werna na 
Devín, oslava 5. narodenín DFS 
Grbarčieta, prázdniny v 
Chorvátsku (Briuni, Fažana), r. 
1993- 27. Medzinárodná prehliad
ka folklóru v Záhrebe (Chorvátsko), 
vystúpenie pre Záhrebský rozhlas 
a televíziu, Jazykový tábor chorvát
skych detí, Vianoce na 
Bratislavskom hrade, r. 1994 -
Gallaprogram v PKO k dňu Rodiny, 
Hrvatske dani v Bizoniji 
(Maďarsko), 400-ročnica založenia 
šenkvíc, Týždenná reprezentácia 
Rovinj, Mače (Chorvátsko), Cyrilo
Metodské oslavy na Devíne, 

tom. Pária sa v 3.- 4. roku života 
na jar a vytvárajú verné manželské 
páry. Hniezdeniu predchádzajú 
svadobné hry, pri ktorých samica a 
samec plávajú oproti sebe 
naddvihujúc krídla a pritom pohy-

Jazykový tábor chorvátskych detí 
na Myjave, Medzinárodný festival 
vo Varaždíne (Chorvátsko), 
Gradiščanské kultúrne dni 
(Rakúsko). 

A čo každoročné účinkovanie 
na Festivale Chorvátskej kultúry v 
Devínskej Novej Vsi ako aj na 
Plese rodičov a priatel'ov Zš l. 
Bukovčana 1? A množstvo príleži
tostných akcií ako sú napríklad: 
fašiangy, Vel'ká noc, majálesy, ju
niálesy, Vianoce a množstvo na
hrávok pre Slovenský rozhlas. 

Za ocenenie sa slovami plnými 
láskou k tomuto krásnemu umeniu 
v mene všetkých členov DFS 
Grbarčieta, rodičov, sponzorov a 
priaznivcom poďakovala vedúca 
DFS Grbarčieta Nikoleta 
Krajčírová. 

Vyvrcholením tohto krásneho 
podujatia bolo poďakovanie DFS 
Grbarčieta prekrásnym blokom 
tancov a piesní, pri ktorom spadla 
nejedna slzička z očí dojatého di
váka. 

bujú krkom. Do zobákov pritom 
naberajú vodu, ktorou si fŕkajú pe
rie. Samica v aprni znáša 4 - 7 va
jec do hniezda z rákosia na ostro
včekoch alebo brehoch. Po 35 
dňoch vyvedie mláďatá, ktoré sú 

Blížia sa Vianoce - sviatky po

koja a mieru. 

[i'JQ'H íl®níl® [Pli'ó1l®ižôíl®©ílô iž®O®Oilô® 

©lP® @O'lli>®uťšiH®íl®: 

Vinšujeme varn ovuo Nuovo lielo 

u ov stari Božili, 

da bi varn cvalo, rodilo 

puolje žitkuom, 

dvuor dobitkuom, 

guora drivuom, 

vinuograd vinu om, 

slanje dobrim zdravljem. 

Čuda zdravi ja gospodaru, 

čuda zdravi ja gospo!larici 

aj svoj dici. 

r 

schopné lietať po 4 a pol mesiaca 
po vyliahnutí. Živia sa prevažne 
rastlinnou potravou. 

Labuť vel'ká je chránený vták v 
zmysle zákona SNR o štátnej 
ochrane prírody č. 1/53 Zb. SNR a 
finančný postih je 6 000- 24 000,
Sk. 

Vnímavý návštevník alúvia 
Moravy mal možnosť stretnúť po
sledné tri roky v zimnom období v 
našom katastri aj vel'kú vzácnosť 
-labuť čiernu, ktorej domovom je 
ďaleká Austrália. Je možné, že si 
k nám odskočila z blízkeho safari 
v Gänsendorfe ... 

Chráňme si tieto krásne a uži
točné skvosty našej prírody! 
Nerušme ich a hlavne im ne
ubližujme!! Za ich záchranu sme 
zodpovední všetci! 

K.Z. 

nu?! 

Navštívi dentista na Vianoce den
tistu. 
- Tak čo, priatel'u, nemáš niečo 
pod zub? 
- Ty si ale otravný hosť, stále hovo
ríš o práci! 

••• 

Dvaja priatelia si volajú tele
fonicky a prajú si k Novému 
roku. Riaditel' A: 
- Prajem ti zdravie, aby si mo
hol kradnúť ďalej a hodne 
šťastia, aby ťa nechytili. 
Riaditel' B: 

vi. ,,,,,,,,,,1,.v.·•·······--· 
- SI'Uboval si 
kva mám 
iba uče! 

-A nie si pr~Jtapená!? ,,,,., .. ... 
- Dostal som od manželky pár fa
ciek. 
-Ale začo! 
- Lebo som jej povedal, aby si zo-
brala nejakú teplú podprsenku, že 
hlásili prízemné mrazíky. 

Väzňova žena prosí dozorcu väze
nia, aby jej manželovi pridelil neja
kú l'ahšiu prácu, pretože je vel'mi 
vyčerpaný. 

- Vyčerpaný! - čuduje sa dozorca. 
- Veď ten chlap celý boží deň nič 
nerobí. 

Cez deň nie, ale po nociach ho 
nútite kopať akýsi tunel. 

Do ambulancie priviezli akéhosi 
človeka s rozbitou hlavou, ošetrili 
ho, obviazali a pýtajú si údaje. 
- Ste ženatý? 
- Nie, to som sa pokízol na scho-
doch. 

••• 

Vojenský inzerát: 
Vymením velitel~ práporu za špina
vú handru. 
Zn. Špina za špinu. 

-Môj dedo ... 

- Dobre, povedz teda, čo je s tým 
tvojím dedom! 

- Nič. Môj dedo mal pred vojnou 
bordel. No, a keď mu nešiel kšeft, 
tak nemenil postele, ale prostitút
ky. 

Janka fáhrčkaúloha) na akýsi kurz do Moskvy. Prv 
než odi ! ... žf?jE)j búde často písať. Vedel však, že poš-
tu pre < . de môcť písať všetko. Ak sa mu bude v 
Moskyep?M; bqqe P(~ať modrým atramentom, ale keď zbadá, že 
ZSSRníe je taká za<;.l'úbená krajina, o akej hovorí stranícky tajomník, 
bude písať zeleným atramentom. 

Po istom čase príde list napísaný modrým atramentom. "Drahá že
na, prvá krajina socializmu je najrozvinutejšia a najspravodlivejšia kraji
na na svete. Dostať tu všetko, dokonca aj vtáčie mlieko, jediné, čo sa 
mi nepodarilo nikde zohnať, je zelený atrament ... " (1947) 

Haló susedko čím to hnojíte záhra
du, že máte takú úrodu mrkvy 

Muž príde domov s červenou škvrnou 
na čele. Manželka sa naňho osopí: 
- čo to máš čele? Karmínový rúž? 
- Aký karmínový rúž? Nevidíš, že je to 
krv? Mal som dopravnú nehodu. 
- Máš šťastie. 

Na pustom ostrove uväznili Američana. 
Obsluhovala ho prekrásna dievčina. 
Prvú noc mu priniesla exotické nápoje, 
druhú noc najvyberanejšie jedlá a tretiu 
noc sa ho zvodne spýtala: 

- Nechceli by ste sa so mnou trochu 
pohrať? 

- Prirodzel'lé(,už somn~ to myslel, ale 
bol som presvedčE;i)Ý(Že tu nemáte 

loptu! 

Lala cestoval vlakom. 
Spolucestujúci mladý muž sa 
ho opýtal, kol'ko je hodín. Lala 

mlčí. Mládenec otázku niekol'ko
krát zopakuje, ale Lala sa nena
máha odpovedať. Napokon mlá
denec zlostne skríkne: 

c9loveče,~8~í,,prečo mi už nepo
Vi"ltE),·.·kOI'kQJe hodín?! 

- Prgtq, A p~pi:)yi~ ;Htebo ked' 
ti p ; k , ty sa rna, 
akó ozháfhrspýtaš, kam ces-
tuje keq'žejp. sa poznám, aký 
som, povieh')Ji, že do Nového 
Sadu. Ale to tebe nebude stačiť a 
opýtaš sa, načo tam idem. Ja ti 
poviem, že idem na návštevu a ty 
sa bude vypytovať, ku komu. A 
keď ti poviem, že idem k dcérke, ty 
sa hneď budeš vypytovať, či je vy
datá. A keď ti poviem, že nie je, ty 
sa hneď budeš vypytovať, či ti ju 
nedám za ženu. A načo by mi bol 
taký zať, čo nemá ani hodinky? . .. 
- Včera, keď som sa vrátil domov, 
pristihol som svoju ženu v posteli s 
neznámym chlapom. 
- Dúfam, že si ho na tvári miesta 
zabil. .. 
- Nie, ale podl~ výrazu mojej tváre 
mohli usúdiť, že som hlboko ne
spokojný. 

Poďte d~lej šéfko, práve krstíme nášho nového člena podl~ starej 
dobrej tradície tohoto okrsku. 

V autobúse sa pýta sprievodca: 
kolka máš rokov, chlapče? 
-šesť. 
- Ale vyzeráš ovel~ starší. 
-To viete, ujo, starosti ... ... 
Zať sa pýta svokry, ktorá len pred 
chvflbu prišla na návštevu: 
- Drahá mamička, a ako dlho 
chcete u nás zostať? 
- Joj, deti moje, kým sa vám nezu
nujem. 
- Prečo iba tak krátko? 

••• 
Matka sa pýta dcérky po svadob
nej noci: 
- A tvoj muž v noci nechrápe? 
- Neviem, mama, zaspať sa nám 
ešte nepodarilo. 
- Prečo sa hovorí "materinská 
reč"? 
- Pretože naši otcovia sa k slovu 
nedostali! 

Reči sa vravia a chlieb sa je. Ak je! 

••• 
Rozprávajú sa dvaja priatelia: 
- S mojou ženou sa už nedá vy
držať. Už piaty mesiac mi neustále 
obhrýza uši tým istým. 
-čím? 
- Kedy konečne vynesiem z obý-
vačky vianočný stromček! 

••• 
V nočnej hodine sa stretli na rohu 
ulice dvaja opilci. 
- Počuj starký ... Už prešli tri hodi
ny? 
- Neviem, som tu už dlho, ale nevi
del som ich prejsť. 

••• 
- Teda v okamihu, keď prišlo k 
zrážke, váš protivník mal v rukách 
tyč. A čo ste mali v rukách vy?
Jeho ženu. 
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Vianočná 
mozaika 

DILLÍ: Vianoce v Indii slávia len 
asi tri percentá zo 700 milió

nov obyvatel"ov, ale väčšina Indov 
oslavuje už v októbri ich hinduistic
kú obdobu - slávnosti svetla Diválí. 
Atmosféra týchto sviatkov je po
dobná našim Vianociam i vítaniu 
nového roka. Domy a chodníky sú 
pomal'ované farebnými symbolmi a 
zo všetkých priedomí, okien a bal
kónov žiari tisíce sviečok. Už nie
kol'ko dní pred vyvrcholením sviat
kov sa v indických mestách ozý
vajú výbuchy rakiet, prskaviek a 
najrozmanitejších "pekelných stro
jov", často vel'mi nebezpečných. 
Ešte v živej pamäti je rozsiahly po
žiar, pri ktorom doslova l'ahla po
polom celá továreň na výrobu 
"bengálskeho ohňa" neďaleko 

Bombaja. 

Tvarohové tyčinky 

150 g tvarohu, 150 g hladkej 
múky, 150 g tuku PALMARIN, 
sol', kmín, vajíčko na potretie 

Tvaroh jemne osolíme a vymiesi
me. Pridáme múku, tuk a vypra
cujeme cesto. Rozval'káme ho, 

Dobré rady 
Pri hodovaní väčšej spoloč
nosti sa môže prevrátiť pohár s 
červeným vínom alebo i šálka 
kávy. Nemusíte byť mrzutí, keď 
použijete naše rady. 

Skvrny od červeného vína zo 
šiat, svetrov a obrusov (aj po 
niekol'kých dňoch) odstránime 
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LONDÝN: Zasnežené Vianoce 
sú v Británii vzácnou výnimkou, 

a tak pravá biela zima vládne len 
vo výkladoch obchodov. Vianočná 
výzdoba obchodov a obchodných 
domov i reklamy na výhodnú via
nočnú kúpu sa objavuje nezvykle 
skoro, už na začiatku októbra. 
Britskí obchodníci sú presvedčení, 
že čím skôr sa s reklamou začne, 
tým viac predajú. Týka sa to aj tra
dičného balenia vianočného pudin
gu, o ktorom zlé jazyky tvrdia, že 
do neho sa dá dať všetko vrátane 
klincov - to by napokon vysvetl'o
valo aj jeho trvanlivÓsť. Týždne ná
kupov však v Británii sa nekončia 
pokojným posedením v rodinnom 
kruhu pri vyprážanom kaprovi. 
Angličania oslavujú inak: vianočný 
chaos smeruje k 25. decembru, 
kedy sa vo väčšine britských rodín 
pečie moriak s gaštanovou plnkou 
a servíruje vychýrený puding. 
Panuje skôr karnevalová zábava, 
ktorej zodpovedá aj oblečenie do
plnené pestrofarebnými papierový
mi čapicami. 

BUDAPEŠŤ: Najdôležitejším 
kusom nábytku v starých 

maďarských dedinských domoch 
býval mohutný stôl, ktorý sa pre
stieral len pri slávnostných príleži
tostiach. Na Vianoce ho krášlil čer
vený obrus a podl'a starého zvyku 
kládol hospodár pred štedrovečer
nou hostinou pod stôl viazanicu 
slamy alebo slamienku zrna ako 
prísl'ub hojnej úrody v budúcom ro
ku. Vel'a jedál má v Maďarsku na 
Vianoce oddávna čarovnú moc: 
fazul'a a hrach zabezpečujú bohat
stvo, cesnak chráni zdravie, jablko 
pomáha zabi údenému nájsť cestu 
a med zaručuje sladký život. Pri 
hostine nesmie gazdiná vstať od 
stola, aby jej sliepky dobre sedeli 
na vajciach, ale ani gazda, ktoré
mu by inak uleteli včely. Stromčeky 
ako symbol Vianoc maďarských 

rodinách zdomácneli na prelome 
18. a 19. storočia, no v ostatných 
rokoch stále častejšie sa predávajú 
aj s koreňmi. Stromček sa umiestni 
do vel'kého kvetináča a po 
Vianociach sa znova zasadí v prí
rode. 

porežeme na tyčinky, potrieme Krehké syrové tyčinky 
rozšl'ahaným vajíčkom, posype-
me kmínom, prípadne aj strúha- 250 g tvrdého nastrúhaného syra, 
ným syrom. Poukladáme na vy- 250 g hladkej múky, 1 OO g škrobovej 
mastený plech a pečieme do- múčky Solamyl, 220 g tuku PAMA, 1 
ružova. žitok, 3 lyžice kyslej smotany, rasca, 

sol', mandle, vajce na potretie 

Hladkú múku a Solamyl preosejeme 

tak, že poliate časti ponoríme 
do horúceho mlieka a potom 
operieme. 

čerstvé škvrny od kávy ponorí
me na chvíl'u do studeného 
mlieka a potom operieme. 

čerstvé škvrny od ovocia 
ihneď pokvapkáme citrónom 
alebo namočíme do mlieka a 
operieme. 

7Jelsfié oliienfio 
Hádanky 

1 . Prišiel k nám hosť, spravil nám 
most bez sekery, bez dláta, predsa 
silný dosť. 
2. Beží, beží, nezáleží, nemá voza 
ani sane, predsa nikdy neustane. 
3. Loví do siete, do vody však ne
jde. 
4. Vlasy nemá, hrebeň nosí, ostro
hy má, chodí bosí. 
5. Páli a oheň nie je, pichá a šidlo 
nieje. 
6. Hoci krásnu hlavu sťali, l'udia pri 
tom neplakali. 
7. Stále čiaha po jedle a nikdy sa 
nenaje. 
8. Ktorí hráči vždy vyhrávajú? 
9. Koho bijú po hlave, aby rovno 
šiel? 

08U!I>i '6 '!+UB>j 
-!znw ·g 'BO!?Iil ·L 'B+sndB>J ·9 'BA 
-tllll!? ·g '+!)LIO>J 'j? '>ji)ABd '8 'LIBJOd 
·c; 'Z'\)JW . ~ :ap8AOdpo 8UA'\)JdS 

- Pal'ko, povedz nám, ako sa volá 
toto vypchaté zvieratko. 
- Prosím, to je krt. 

HAVANA: Koncom decem
bra len málokedy na Kube 

teplota klesá pod 20 C a via
nočné sviatky sa tu navyše ne
oslavujú. česi a Slováci, ktorí 
na Kube pracujú, však na tra
díciu ďalekého domova neza
búdajú a vianočné sviatky 
oslavujú aj napriek tomu, že sú 
spojené s nemalými kompliká
ciami. Prvým problémom je 
vianočný stromček. Smrek ani 
borovica na Kube neexistujú, a 
tak musí stačiť napríklad 
kubánsky ihličnan araukária, 
menšia palma čí dokonca kak
tus. Kapor je na Kube vel'kou 
vzácnosťou - len najväčším vy
trvalcom sa podarí chytiť v 
príehradových nádržiach túto 
rybu, o ktorej mimochodom ní
kto presne nevie, ako sa na 
Kubu vlastne dostala. 
Väčšinou sa hodovníci uspo
koja s "morskou náhrad kou", 
ktorých je na Kube viac než 
dosť. 

na dosku, pridáme nastrúhaný syr, 
smotanu, maslo, sol' a vypracujeme 
cesto, ktoré odložíme aspoň na 2 ho
diny do chladničky. Cesto rozval'ká
me, nakrájame tyčinky, potrieme ro
zšl'ahaným vajcom, posypeme rascou 
a olúpanými a na úzke prúžky nakrá
janými mandl'ami. Pečieme v horúcej 
rúre. 

-A ako si poznal krtka? 
-Veď je to napísané na tom pod-

stavci. 

-Keby žil Kolumbus dnes, bol by 
skutočne svetovou senzáciou. 
-Prečo? 

- Pretože by mal päťsto rokov. 

'fltltl 
"Ako vieme," prednáša pani učitel'
ka, "sú všetky látky rozdelené do 
troch skupenstiev. Jožko, môžeš 
nám povedať, kam patrí cukor?" 
Vyvolaný žiak vyskočí a hovorí: 
"Cukor patrí do kávy." 

O <ti ti 
- Niektoré hmoty sa určitou che
mickou cestou menia na plyny. 
Poznáte niektorí takú? 

- Prosím pani učitel'ka, fazula. 

Otf tt 
- Janko, čo hovoril otec na vysve

dčenie? 

- Vel'mi sa hneval. Na vašom mies
te by som sa mu zdaleka vyhýbal. 

Rybie 
špeciality 
Blížia sa Vianoce a iste sa 

chystáte prekvapiť rodinu či hostí 
rybacími špecialitami. 

Po recepty srne nechodili ďale
ko. Získali srne ich priamo v 
Devínskej Novej Vsi, v predajni 
Ryba na Eisnerovej ulici. Sl'úbili, že 
polotovar - ryby živé či mrazené 
pre prípravu podl'a ich receptov -
dostanete kúpiť práve u nich. 

Takže, dobrú chut'! 

Ryba 
600 g akejkol'vek ryby, 80 g 
masla, 80 g tvrdého syra 
(ementál), 1 dl hustej 
kyslej smotany, 2 žit
ky, 40 g hladkej 
múky, mleté čier
ne korenie, sol', 
citrón. 

Osušenú ry
bu pokrájame 
na porcie, osolí
me a necháme 
odležať. Do kyslej 
smotany pridáme ro
zšl'ahané žitky, postrúhaný 
syr a premiešame. Pripravené por
cie ryby obalíme syrovým cestíč
kom a opečieme na rozpálenom 
tuku z oboch strán. Opečenú rybu 
vložíme do horúcej rúry a prudko 
dopečieme. Hotovú rybu upravíme 
na teplý tanier a ozdobíme kolies
kami citróna. 
Podávame so zemiakovou kašou. 

Vyprážaný makrelový 
fi let 

Rozmrazený filet z vnútornej strany 
posolírne, bohato potrieme horči
cou, trochu mletého čierneho ko
renia. 

Každý kúsok filetu zložíme tak, 
aby bola z vonku koža, uzavrieme 
špajglou alebo grilovacou ihlicou. 

Položíme chrbtom dole do frité
zy alebo teflónovej panvice s 
väčším množstvom oleja a vy
prážame pri teplote 180 C asi 5 
minút. 

Pečený tolstolobík 
alebo filet z makrely 

Na vymastený plech ulo
žíme plátky zemiakov, 

hrubé asi 1 cm, oso
líme, pokmínujeme, 
dáme zapiecť do 
rúry na 15 minút. 

Vyberieme, 
položíme kožou 

na zemiaky pozdiž
ne narezaného tol

stolobíka alebo filet z 
makrely, posolíme, trochu 

mletého čierneho korenia, po
trieť roztlačeným cesnakom. 

Vložíme do rúry a pečieme do 
zmäknutia zemiakov asi 15 minút. 
Rybu na tanieri polejem roztope
ným maslom. 

Zvyšuje sa objem výroby 

Produkcia osobných auto
mobilov sa v Bratislave v 

tomto roku blíži k objemu 4 mi
liárd slovenských korún. 
Minimálny plán na rok 1995 
predpokladá objem 7 miliárd 
korún produkcie. "V súčasnom 
období rozpracúvame projekt 
výroby tých modelov, ktoré sa 
budú v Bratislave vyrábať ako 
jediné v celom koncerne VW. 
Pre nás to znamená okrem 
technického dobudovania vý
ber dalších pracovníkov a bu
dú ich stovky. Výrazne to pri
speje aj k zamestnanosti oby
vatel'stva," dodáva J. Uhrík. 
Cíel'om VW Bratislava nie je 
podl'a neho naháňať sa za vy
sokými číslami, najdôležitejšie 
je vytvorenie solídneho základu 
pre budúcu automobilku. "Ak 
sa obzrieme na začiatok našej 
činnosti, začali sme od nuly 
budovať ktorá má 

® Volkswagen 
Bratislava 

dnes kvalitný personál, takmer 
tisíc zamestnancov," dodáva. 
Má na mysli predovšetkým vy
budovanie infraštruktúry, ob
sluhu výroby, finančné a perso
nálne oddelenia, účtovníctvo, 
technické zložky, karosárov, la
kovačov, montážnikov a dalšie 
profesie. VW Bratislava má 
dnes k dispozícii špičkové 
technologické zariadenia na 
svetovej úrovni a také sú aj vý
robky, ktoré z fabriky vychá
dzajú. 

Aké sú najbližšie plány zá
vodu? Vel'mi náročný bude po
dla J. Uhríka predovšetkým pr
vý polrok budúceho roka. 
Treba dobudovať zvarovňu na 
ďalšie modifikácie osobných 

Recept na vykrajované 

medovníčky 

500 g hladkej múky, 125 g 
masla, 200 g práškového 
cukru, 1 OO g pomletých 
orechov, 3 žÍtky, 1 bielok, 1 
kávová lyžička sódy bikar
bóny, 4 polievkové lyžice 
kakaa, 4 polievkové lyžice 
medu, 1 O roztlčených a 
preosiatych klinčekov, 1 ká
vová lyžička škorice, 1/2 
prášku do pečiva, 1 bielok 
na potretie 

Múku i cukor preoseje
me, pridáme ďalšie suroviny 
a vypracujeme cesto, ktoré 
prikryté necháme odležať 
najmenej do druhého dňa. 
Vykrojené medovníčky kla-

Kulinárske rady 
Pri pitvaní rýb dávame pozor, aby 
sme nepoškodili žlčník. Mliečie a 
ikry môžeme použiť na vývar. 

Rybu vykostíme tak, že ju nareže
me na oboch stranách chrbtice a 
odrežeme mäso od kostí najskôr 
na jednej polovici, potom na dru
hej. 

Ryba bude jemnejšia, ak ju pred 
pečením asi na pol hodiny osolenú 

automobilov, predovšetkým 
pre model Golf. Treba zvýšiť 
produkciu, na tieto náročné 
úlohy pripraviť všetkých pra
covníkov. Už dnes pracujú na 
plánoch roku 1995, ktoré majú 
priniesť prekvapenia aj pre slo
venských motoristov. Podobne 
ako v iných európskych kraji
nách, podiel značky VW na 
cestách sa zvyšuje. Zatial' čo v 
roku 1993 to boli slabé 4 per
centá, v súčasnom období sa 
podiel VW na slovenskom trhu 
približuje 20 percentám. Pred 
Vianocami sa v predajniach 
slovenských dealerov objavia 
aj prvé Golfy z bratislavskej 
dielne. Ich cena zatial' nebola 
stanovená, predpokladá sa 
však, že základný model bude 
stáť okolo 500-tisíc Sk. Bez 
zaujímavosti nie je ani informá
cia, že z celkovej produkcie 
VW Bratislava príde asi 10 per
cent automobilov na slovenský 
trh. Pretože sú vyrobené do-

dierne na včelím voskom 
potretý alebo tukom Cerou 
vymastený plech. Upečené 
potrieme bielkom a uložíme 
na rovnú plochu. 
Vychladnuté zdobíme biel
kovou polevou. 

Poleva: 1 bielok a asi 1 OO g 
jemného práškového cukru 
(niekol'kokrát preosiateho) 
spolu dobre vymiešame. 
Hladkú polevu podl'a potre
by zahustíme pridaním cuk
ru alebo zriedime niekol'kým 
kvapkami citrónovej šťavy. 

namočíme do mlieka. 

Vajcové bielky vyšl'aháme, keď do 
nich pridáme trochu citrónovej šťa
vy alebo kvapku octu a štipku soli. 

šťavnatý piškótový korpus získa
me, ak do žitkov, ktoré šl'aháme s 
cukrom, pridáme: na 8 9 žitkov 3 
lyžice vlažnej vody a 2 - 3 lyžice 
oleja. Najskôr postupne pridávame 
vodu, pred dokončením šl'ahania 
postupne pridávame olej. V tomto 
prípade nesmieme zabudnúť pri
dať prášok do pečiva. 

ma, ich cena bude minimálne 
o l O percent nižšia než cena 
vozidiel, dovážaných z iných 
závodov koncernu. 

Keďže motoristov zaují
majú informácie o Golfoch z 
Bratislavy, dodajme, že ani 
Passaty, ani Golfy sa nevyrá
bajú na sklad. Je o ne taký 
záujem, že idú rovno do ob
chodnej siete. Automobilka je 
pripravená vyhovieť akýmkol'
vek želaniam zákazníka - od 
montáže najrôznejších varian
tov motorov s objemom valcov 
od l 800 kubických centimet
rov vyššie, turbodiesely, najrôz
nejšie variácie vnútorného vy
bavenia. Pripravuje sa rozšíre
nie verzie Golf synchro s mo
tormi od 1 600 cm3 až po 2 
600 cm3, ale aj najluxusnejší 
VR 6 s vyhrievanými či kožený
mi sedadlami. Karosérie sú v 
najrôznejších farbách, vrátane 
metalíz. 



takéto vykurovanie, aké vykonáva
li, ani nie je nijako žiaduce. 

Ani výtržníci v noci nespia. 

lebo inak budú musieť zaplatiť po
platok vo forme blokovej pokuty. 

za obdobie od 24.11. do 
10.12.1994 

Onedlho však budú títo priestup
covia nemilo prekvapení, keď do
stanú pozvanie na podanie vysvet
lenia na stanicu MsP. Takto totiž 
zákon zvýšil právomoci Mestskej 
polície. Milí priestupcovia, prie
stupkový referát MsP sa teší na 
spoluprácu s vami. 

Presvedčili sa však, že ani mestskí 
policajti nevylihujú v perinách. Dňa 
29.11. bola hliadka prizvaná do 
Bistra na ul. š. Králika robiť odbor
ný dozor pri bitke. Výtržníci sa 
však nestretli s porozumením 
našich pracovníkov a museli svoje 
konanie ukončiť. Škodu, ktorá 
vznikla majitelbvi, budú musieť, sa
mozrejme, nahradiť. 

Drobní zlodeji si nedajú ani pred 
Vianocami pokoj. 5.12. pracovníci 
potravín na Kosatcovej ulici prichy
tili našu lepkavú rómsku spoluo
bčianku, ktorá nakupovala a akosi 
zabudla na platenie pri pokladni. 
Bohužial', za prítomnosti hliadky 
bola nútená tovar zaplatiť a trocha 
aj preplatiť. Cena tohto tovaru bola 
zvýšená o blokovú pokutu. Takto 
už dopadnú všetci lepkavci prichy
tení v obchodoch na území ONV, 
kde sa tento druh lacných náku
pov akosi moc rozmáha. 

Porušovatel'om VZN sa zatial' 
stále dobre darí tieto nariadenia 
Miestneho úradu porušovať. Aj za 
uplynulé obdobie ich bolo viac než 
by bolo žiaduce. Všetci zatial' mu
seli vysvetl'ovať dôvod svojho 
sponzorského daru, vyplývajúceho 
z udelenej pokuty, hliadke MsP 
alebo Miestnemu zastupitel'stvu. 

Avšak nielen priestupky proti 
VZN zaujímajú policajtov MsP. 
Zaujímajú sa aj o ostatné dianie v 
našej mestskej časti. Napríklad 
dňa 27 .11. bolo skupinke malole
tých detí už tak zima, že si museli 
zakúriť. Aby si však spoluobčania 
nemysleli, že myslia iba na seba, 
oheň založili na ul. J. Poničana. 
Hliadka im vysvetlila, že v bytoch je 
zavedené ústredné kúrenie, takže 

2.12. si na ul. J. Jonáša v jed
nom byte robili súkromnú diskoté
ku. O 23.15 hod. však susedia už 
nemali chuť sa zabávať na ich hud
be. Dotyční boli našou hliadkou 
požiadaní, aby urobili záverečnú, 

Bobot Miroslav 
MsP 

JANUÁR 

N 1 NovY rok 
P- 2- Ai8Xil!ldra 
U 3 Daniela 
S 4 Drahoslav 
š 5 Andrea 
P 6 Antónia 
S 7 Bohuslava 
N 8 Severín 

~~p --g:~Aiexej ----

U 10 Dáša 
S 11 Malvína 
S 12 Ernest 
P 13 Rastislav 
s 14 Radovan 
N 15 Dobroslav 
P 16 Kristina 
U 17 Nataša 
S 18 Bohdana 
S 19 Drahomíra 
P 20 Dalibor 
S 21 Vincent 
N 22 Zora 

FEBRUÁR MAREC 

S 1 Tatiana S 1 Albín 
š 2 Erika, Erik š 2 Anežka 
P 3 Blažej P 3 Sohumil. Bohumila 
S 4 Veronika S 4 Kazimír 
N 5 Agáta N 5 Fridrich 
P 6 Dorota P 6 Radoslav 
U 7 Yanda U 7 Tomáš 
S 8 Zoja S 8 Alan, Alana 
S 9 Zdenka š 9 Františka 
P 10 Gabriela P 10 Branislav, Bruno 
S 11 Dezider S tt Angela, Angelika 
N 12 Perla N t2 Gregor 

-p---13Arpád____ ~-Vlastimil ---

U 14 Valentín U 14 Matilda 
S 15 Pravoslav S 15 Svetlana 
š 16 Ida š 16 Boleslav 
P 17 Miloslava P 17 Ľ..ubica 

S 18 Jaromír S 18 Eduard 
N 19 Vlasta N 19 Jozef 
P 20 Uvia P 20 Víťazoslav 

U 21 Eleonóra U 21 Blahoslav 
S 22 Etela S 22 Befladik 

APRÍL 

S 1 Hugo 
N 2 Zita 

- P 3 Richard ____ --

U 4 Izidor 
S 5 Miroslava 
š 6 Irena 
P 7 Zoltán 
s 8 Albert 
N 9 Milena 
P 10 Igor 
U 11 Július 
S 12 Estera 
S 13 Aleš 
P 14 Justína 
S 15 Fedor 

--~ -~%--~~~~itDal}t~--
U 18 Valér 
S 19 Jela 
S 20 Marcel 
P 21 Ervín 
S 22 Slavomír --p---23--~- ------ - š 23 Roman,Romana š 23 Adrián N 23 Vojt~----
p 24 Juraj u 24 11rnotej 

S 25 Gejza 
š 26 Tamara 
P 27 Bohuš 
S 28 Alfonz 
N 29 Gašoar 
P 30 Erna 
U 31 Emil 

JÚL 

S 1 Diana 
N 2 Berta 
P 3 Miloslav 
U 4 Prokop 
S 5 Cyril a Metod 
š 6 Patrik, Patrícia 
p 7 Oliver 
S B Ivan 
N 9 Lujza 
P 10 Arnália 
U 11 Milota 
S 12 Nina 
š 13 Margita 
P 14 Kamil 
S 15 Henrich 
N 16 Drahomír 

~P~7 Bohuslav ---

U 18 Kamila 
S 19 Dušana 
S 20 Eliáš, lija 
P 21 Daniel 
S 22 Magdaléna 
N 23 ()fí a 
P 24 Vladimír 
U 25 Jakub 
S 26 Anna, Hana 
š 27 Božena 
P 28 Krištof 
S 29 Marta 
N 30 Ubuša 

-P31 íQi1áC~---

10 DEVEX 

P 24 Matej P 24 Gabriel 

~ ;~ ~:~~k, Frederi~ ~ ~~ ~~:~~~el 
· ·~ ~~ ~~:~:der ~ -~~-~:=-- ----- ---

S 29 Miroslav 
S 30 VIeroslava 
P 31 Benjamin 

U 25 Marek 
S 26 Jaroslava 
š 27 Jaroslav 
P 28 Jannila 
S 29 Lea 
N 30 Anastázia 

1995 
AUGUST 

U 1 Božidara 
S 2 Gustáv 
š 3 
p 4 
S 5 Hortenzia 
N 6 Joze~·na p-- 7 stetánia -- ----

U 8 Oskár 
S 9 Lubomíra 
š 10 Vavrinec 
P 11 Zuzana 
S 12 Darina 
N 13 Ľ..ubornir 

P 14 Mojmír 
U 15 Marcela 
S 16 Leonard 
š 17 Milica 
P 18 Elena, Helena 
S 19 Lýdia 
N 20 Anabela 

-p··~21-Jäiia-··--·-- -· 
U 22 Tichomír 
S 23 Filip 
S 24 Bartolornei 
P 25 Ludovít 
S 26 Samuel 
N 27 Silvia 
P 28 Augustin 
U 29 Nikola 
s 30 Ružena 
S 31 Nora 

SEPTEMBER 

P 1 Drahoslava 
S 2 Unda 
N 3 Belo 
P 4 Rozália 
U 5 Regina 
S 6 Alica 
š 7 Marianna 
P 8 Miriama 
S 9 Martina 
N 10 Oleg 

--·p-11 BystnK---·· 

U 12 Mária 
S 13 Ctibor 
š 14 Ľ..udornil 
P 15 Jolana 
S 16 Ludmila 
N 17 Ol rnpia 
P 18 Eugénia 
U 19 Konštantín 
S 20 tubostav,tubosla\1\ 
S 21 Matúš 
P 22 Móric 
S 23 Zdenka 
N 24 Ľ..uboš, Lubor 

-P-25\J!adisrav---·-, 

U 26 Edita 
S 27 Cyprián 
$ 28 Václav 
P 29 Michal, Michaela 
S 30 Jarolím 

OKTÓBER 

N 1 Arnold 
p~·-Levosrav~---

u 3 Stela 
S 4 František 
š 5 Viera 
P 6 Natália 
S 7 Eliška 
N 8 Bri ita 
P 9 Dionýz 
U 1 O Slavomíra 
S 11 Valentina 
S 12 Maximilián 
P 13 Koloman 
S 14 Boris 
N 15 Terézia 
P 16 Vladimíra 
U 17 Hedviga 
S 18 Lukáš 
š 19 Kristián 
P 20 Vendelin 
S 21 Uršula 
N 22 Serge' 
P 23 Alojza 
U 24 Kvetoslava 
S 25 Aurel 
š 26 Demeter 
P 27 Sabína 
S 28 Kevin, Dobromila 

r-~ ;~ ~:~n~tl~širnona-
u 31 Aurélia 

MÁJ 

P 1 SViatok práce 
U 2 Ligmund 
S 3 Galina 
š 4 Florián 
P 5 Lesana, Lesia 
S 6 Hem1ina 
N 7 Monika 

-·-p---8-ifíQiida~---- -
U 9 Roland 
S 10 Viktória 
š 11 Blažena 
P 12 Pankrác 
S 13 Servác 
N 14 Bonifác 
P 15 Zofia 
U 16 SVetozár 
S 17 Gizela 
S 18 Viola 
P 19 Gertrúda 
S 20 Bernard 
N 21 Zina 

P-22- Júlia, JUliana---
u 23 2elrnira 
S 24 Ela 
$ 25 Urban 
P 26 Dušan 
S 27 Iveta 
N 28 Viliam 
P 29 Vilma 
U 30 Ferdinand 
S 31 Petronela, Petrana 

NOVEMBER 

S 1 Denisa 
š 2 Pamiatkazosoulých 
P 3 Hubert 
s 4 Karol 
N 5 Imrich 

-P~BFienáta ----- ·-

U 7 René 
S 8 Bohumír 
š 9 Teodor 
P 10 Tibor 
s 
N 
p 
u 
s 
š 
p 
s 
N 
p 

11 Martin, Maroš 
12 Svätopluk 
13 Stanislav 
14 Irma 
15 Leopold 
16 Agnesa 
17 Klaudia 
18 Eugen 

~~ ~~i~eta -~ 
U 21 Elvíra 
S 22 Cecnia 
š 23 Klement 
P 24 Em~ia 

S 25 Katarína 

t--1 ~~ ~~~~----
u 28 Henrieta 
S 29 Vratko 
$ 30 Ondrej, Andrej 

JÚN 

S 1 Zaneta 
P 2 Xénia 
S 3 Karolína 
N 4 Lenka 
P 5 Laura 
U 6 Norbert 
S 7 Róbert 
š 8 Medart 
P 9 stanislava 
S 10 Magdaléna 

-t *g~k~slav"a~ -~ 
U 13 Anton 
S 14 Vasil 
š 15 Vil 
P 16 Blanka 
S 17 Adolf 
N 18 Vratislav 
P 19 Alfréd 
U 20 Valéria 
S 21 Alojz 
š 22 Paulína 
P 23 Sidónia 
S 24 Ján 
N 25 Tadeáš 
P 26 Adrána 
U 27 Ladislav,Ladislava 
S 28 Beáta 
S 29 PeteraPavoi,Petra 
P 30 Melánia 

DECEMBER 

P 1 Edmund 
S 2 Bibiána 
N 3 Oldrich 
P 4 Barbora 
U 5 Oto 
S 6 Mikuláš 
S 7 Ambróz 
P 8 Marína 
S 9 Izabela 
N 10 Radúz --P-11-Hiída---·-
u 12 Oltlia 
S 13 Lucia 
$ 14 Broms!avo,Bmnislava 
P 15 Ivica 
S 16 Albína 
N 17 Kornélia 
P 18 Sláva 
U 19 Judita 
S 20 Dagmara 
š 21 Bohdan 
P 22 Adela 
S 23 Nadežda 
N 24 Adam a Eva 
P 25 1,sviatnkvianOCný 
U 26 štefan 
S 27 Filoména 
š 28 Ivana, Ivona 
P 29 Milada 
S 30 Dávid 
N 31 Silvester 

Na základe Zák. NR SR o štátnych sviat
koch, dňoch pracovného pokoja a pamät
ných dňoch sú v r. 1995 tieto štátne sviatky 
a dni pracovného pokoja 

Štátne sviatky sú dňami pracovného poko
ja 

1.1. 1995 Nedel'a 
štátny sviatok 

Deň vzniku SR 

6.1. 1995 Piatok Traja králi deň 
pracovného pokoja 

"14.4. 

17.4. 

1.5. 

5.7. 

29.8. 

1.9. 

15.9. 

1.11. 

1995 Piatok Vel'ký piatok deň 
pracovného pokoja 

1995 Pondelok Vel'konočný pon
delok deň pracovného pokoja 

1995 Pondelok !.máj -sviatok 
práce deň pracovného pokoja 

1995 Streda Sviatok sv. Cyrila 
a Metoda štátny sviatok 

1995 Utorok 
štátny sviatok 

1995 Piatok 
štátny sviatok 

Výročie SNP 

Deň ústavy SR 

1995 Piatok Sedembolestná 
Panna Mária deň pracovného po
koja 

1995 Streda Sviatok všetkých 
svätých deň pracovného pokoja 

24.12. 1995 Nedel'a štedrý deň deň 
pracovného pokoja 

25.12. 1995 Pondelok Prvý sviatok via
nočný deň pracovného pokoja 

26.12. 1995 Utorok Druhý sviatok via
nočný deň pracovného pokoja 

šetky národy mali vždy svo
je tradície, spôsob, ako slá
vili sviatky. Aj náš národ ich 

mal. Prenášali sa z pokolenia na 
pokolenie. Vianoce, najkrajšie 
sviatky roka, boli u nás vždy spoje
né so spomienkou na narodenie 
Ježiša Krista. Spievali sa koledy, 
chodili betlehemci, niekde predvá
dzali celé hry o narodení Pána, aj 
keď primitívne, ale vkladali do nich 
svoje srdce, svoju vieru v narode
ného Krista. Pod stromčekmi v 
izbách stáli jasličky, deti dostávali 
darčeky "od Ježiška". Verili tomu a 
tešili sa. Ja sama sa pamätám, ko
l'ko vzrušenia a napätého očakáva
nia som prežívala na štedrý večer, 
ako som verila, že to naozaj On 
zazvonil. Aj keď som sa neskoršie 
dozvedela, že darčeky sú vlastne 
od rodičov, moja láska k Nemu sa 
nezmenšila. Dodnes to považujem 

D
ňa 6. decembra t.r. bolo 
tomu päťdesiat rokov, čo 
prišli s mikulášskym 

"darčekom" prví osloboditelia 
"od policajtov" vtedajšieho 
usporiadania Európy. 

V ten deň, od samého rána, 
bola obloha prekrásne modrá. 
Slnko svojimi lúčmi sl'ubovalo 
opravdivý krásny deň, plný op
timizmu a pohody, aký môže 
dať len deň neskorej jesene. 
Nik z nás, vtedy žijúcich, nemal 
dôvod k zatrpknutosti. 

Na tvárach detí idúcich do 
školy žiarila ozajstná radosť; 
dozaista podmienená darček
mi, ktoré dostali do topánok 
od svojich rodičov, ako to bý
valo zvykom v oné dávne časy 
v našej bývalej dedine v deň 
Svätého Mikuláša. Túto žiarivú 
radosť som videl na tvárach 
detí, obchádzajúc školu, kde 
som v blízkosti býval. Bola to 
cesta k mojej nebohej krstnej 
mame. Šiel som pomôcť pri 
zakál'ačke. Bývala na ulici l. 
mája - na Grbe. 

Nikto z nás prítomných ne
tušil, čo nás o 2- 3 hodiny ča
ká. Niečo po desiatej hodine 
akoby malý mráčik zatienil sln
ko. To ma "upozornilo", aby 
som pozdvihol oči k oblohe. 
Nebol to mráčik, ale skupina -
letka - lietadiel. Popod lietadla
mi som zbadal ligotajúce sa 
pásiky. O niekol'ko okamihov 
pri nepretržitom pozeraní "rást
li" mi v očiach, až ich rozmer 
nadobudol l O-násobok pô
vodnej hodnoty, začali sa naj
prv v slabšom hluku a potom 
mohutnejšom strácať. Tento 
hluk menil sa v hukot nespo-

za najkrajšie zážitky môjho detstva. 
A potom prišla "doba temna". 
Začali deťom vnucovať akéhosi 
deda Mráza, ktorý vraj prišiel od
kial'si z Čukotky (akože ináč!) a na-

VIANOČNÍ 
TSAl:ÍCl! 

hovárali deťom, že to on nosí 
darčeky. A tak deti zažili deda 
Mráza v otcovom podniku, v mat
kinom podniku, v škole, v meste a 
snáď ešte aj doma. Každý ten de
do Mráz bol iný, každý sa ináč 
správal, ináč hovoril. Deti mali z to
ho dozaista v hlave chaos. Žia!', aj 
mnohí mladí rodičia tomu podlahli, 
veď to bolo "moderné". Na malé 
betlehemské dieťatko sa zabúdalo. 
Veď bolo moderné byť ateistom. 

četného množstva hromov. 
Toto všetko trvalo len niekol'ko 
sekúnd; začal mocný buchot, 
zem sa začala triasť, tlak vzdu
chu nás oboch aktérov za
kál'ačky, strýka Felixa, tiež už 
nebohého, a mňa položil na 
kolená. Pamätám sa vel'mi 
dobre, že ošípaná na držia
koch sa úplne kolísala. Po pr
vej vlne sme sa rozbehli ku ko
more, kde sme hl'adali úkryt. 
Znova sa opakovala tá istá si
tuácia. Dvere na komore sme 
nevládali otvoriť. M. po dvoch -
troch minútach sa nám to po-

Smutné 
darilo. V komore sme našli pod 
manipulačným stolom ukrytú 
moju krstnú mamu s dcérou a 
s dvoma malými vnúčencami. 

Po "hromobití" bômb, ktoré 
explodovali v priestoroch 
Pánskeho majera, železničnej 
stanice, Vŕška a Kolónie, ktoré 
trvalo cca 5 až 7 minút, išiel 
som pozrieť, čo sa udialo. Na 
uliciach nebolo vidieť l'udí, po 
našom povedané, ani "živej 
duše". Takto, samozrejme str
nutý a mysl'ou preplnenou 
obavami, zašiel som až na vte
dajšie smetište, ktoré sa na
chádzalo v priestore a blízkosti 
domu nebohých šubínovcov -
terajší dom Kresťanských zbo
rov na Slovensku so sídlom v 
Devínskej Novej Vsi. 

Na tomto mieste som stál 
zoc1-voc1 pred obrovskou 
"hmlou" vytvorenou z prachu 
po zásahu bômb, ktoré do
padli na rodinné domy a iné 

Niekto možno namietne, že de
do Mráz je rozprávka a deti majú 
radi rozprávky. Áno, l'udové roz
právky sú krásne, l'udia si ich vy
mýšl'ali a rozprávali už v dávnych 
časoch a podnes ich deti radi čí
tajú a počúvajú, aj keď vedia, že 
nie sú pravdivé. Víťazí v nich však 
dobro, a preto ich deťom dopraj
me. S tým však nemá nič spoloč
né dedo Mráz. Vianoce nie sú totiž 
rozprávkou, to malé Dieťa sasku
točne pred dvetisíc rokmi narodilo 
v skutočnom Betleheme, a preto 
Ho nemožno nahradiť nejakou vy
myslenou postavou starca, ktorý 
nikdy nejestvoval. Bol to vždy len 
preoblečený ujo, ako som to ja 
svojim deťom zdôrazňovala. 

Vďaka Bohu, že dnes už opäť 
znejú z televízorov vianočné kole
dy, predávajú sa knižky o Ježiškovi 

objekty skôr spomenutých ob
lastí. 

Po tejto hrôze som sa vrátil 
na miesto zakál'ačky, kde me
dzitým prišla aj moja mama. 
Po krátkej úvahe ma požiada
la, aby som išiel zistiť, či sú 
bombardovaním zasiahnuté 
domy jej bratov, teda mojich 
ujcov. Po krátkej úvahe som 
vyhovel želaniu mamy. Priznám 
sa, že tejto žiadosti som vyho
vel len zato, že to bolo želanie 
mojej mamy. Neviem, či by 
som bol takéto prianie v danej 

'roč ie! 
situácii splnil niekomu inému. 
Dal sa mládenec na cestu, mal 
som vtedy 23 rokov. Cím viac 
som sa približoval k postihnu
tým oblastiam, tým viac sa ma 
zmocňoval strach a zvyšovali 
sa vo mne obavy a rôzne ťaži
vé pocity o situácii, ktorá ma 
očakáva, ktorej budem nútený 
pozrieť sa do "tváre". Bolo to 
čiastočne podmienené aj po
hl'adom na utekajúce a plačú
ce deti, ktoré sa ponáhl'ali zo 
školy rôznymi smermi. Vtedajší 
pán správca školy, tiež už ne
bohý L. Jablonka, sa rozhodol 
ich poslať domov, ako mi ne
skôr povedal, nevedel presne, 
o čo ide, ale usudzoval zo 
správ rozhlasu, ktorý oznámil, 
že nad Bratislavou preletela 
letka bombardovacích lietadiel 
a smeruje na Viedeň. 

Moje konštatovanie na tvári 
miesta nešťastia bolo bolestné. 
Na ceste pri hostinci na 
Mlynskej ulici som prvého mŕ-

(práve mám pred sebou prekrásnu 

knihu "Všetci do Betlehema" od 

Venturiho), vo výkladoch obcho

dov vidno jasličky. Pomaly sa vra

cajú zabudnuté tradície. Aj Mikuláš 

opäť chodí, aj keď sa niekedy ná

padne podobá bývalému dedovi 

Mrázovi, lebo l'udia už zabudli, kto 

to bol vlastne svätý Mikuláš, ktorý 

vol'akedy skutočne žil. Nuž, betle

hemské Dieťa víťazí, veď ono ako 

vtelená láska prišlo na svet a láska 

všetko zlo premôže. Kiež Ho prij

mú aj tí l'udia "odchovaní" nanúte

ným dedom Mrázom, kiež sa opäť 

všade vrátia naše staré vianočné 

tradície! Mali by sme byť na ne hr

dí! 

M. Tomanová 

tveho našiel E. Žišku, n1eco 
dalej Mateja Kitza, cestou ďalej 
som bol upozornený, že v ob
jekte "Majer" podlahli bombar
dovaniu dva študenti Ukrajinci 
- on a ona - napokon na 
Kolónii v jednom dome som vi
del na posteli ležať mŕtveho J. 
štefloviča s dvoma deťmi, vo 
veku dvoch a štyroch rokov. 
Neskôr som dostal správu o 
zabitom Fr. Grancovi. 
Posledný po tomto nežiadu
com mikulášskom "darčeku" 
bol až v tretiu pôstnu nedel'u 
nájdený pri rozoberaní zbom
bardovaného domu št. Šubí
na, istý človek, ktorého meno 
nepoznám. Bol to železničiar 
pochádzajúci z Lamača. 

Všetci menovaní sú pocho
vaní, okrem spomenutého 
Lamačana, na miestnom cin
toríne. Aj ukrajinskí študenti. 

Boh im daj. ak ho ešte ne
dosiahli, večný príbytok v stán
koch svetla a pokoja a nás i 
všetkých ostatných, čo po nás 
budú žiť v miestnej časti ONV, 
nedopusťtaké "dary". 

Za obeť tejto katastrofy vte
dy padlo celkom deväť l'ud
ských životov, z toho dve deti, 
vyše l OO rodinných domov 
bolo značne poškodených, prí
padne úplne zrovnaných so 
zemou. Poškodená bola jedna 
železničná kolajnica, ktorú ne
mecká ženijná čata opravila 
ešte v ten istý deň. Toto sú 
moje pamäti len v "kocke" na 
smutné jubileum z roku 1944. 

Jozef Jurčák 

DEVEX 11 
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ZÁKLADNÉ POUČENIE PRE RODIČA ZÁVISLÉHO DIEŤAŤA 

1 . Vaše dieťa nemá ani najmenšiu 
vinu na tom, aké práve je. 

2. Nehľadajte vinníka, Vôbec Vám 
to nepomôže. Museli by Ste nač
rieť hlboko do svojho svedomia, a 
to je nesmierne ťažké a veľmi boľa
vé. 

3. Od dnešného dňa neexistuje 
pre Vás nič dôležitejšieho ako Vaše 
dieťa. Ak to nepochopíte, zabijete 
ho! 

4. Vaše dieťa je schopné rozhodo
vať sa na takej úrovni, aké informá
cie a v akom čase Ste mu poskytli. 
Dnes je už neskoro a musíte začať 
od začiatku. 

5. Ak cítite hnev, alebo dokonca 
odpor voči Vášmu dieťaťu, je to iba 
Vaša urazená pýcha a neschopno
sť priznať si svoju vinu. Pozor, aby 
to nebola iba Vaša lenivosť. 

6. Nech Vaše dieťa vyhlasuje ako
koľvek presvedčivo, že Vás nenávi
dí, neverte mu. Práve Vás najviac 
potrebuje. 

7. Priznajte si, že Vaša láska k 
dieťaťu je nezničiteľná. Ak si toto 
nechcete priznať, odíďte dobrovoľ
ne zo života Vášho dieťaťa. Bez 
Vás mu bude lepšie. 

8. Uvedomte si, že zlý rodič je ho
rší ako žiadny. 

9. Vaše dieťa má právo aj na zlý 
názor. Jeho rozhodovací proces je 
výsledkom poznania, ktoré Ste mu 
sprostredkovali Vy. 

1 O. Nepoužívajte voči svoju dieťaťu 
silu. Silou prinútite dieťa k odporu, 
nie k pokore. 

11. Nesnažte sa svojmu dieťaťu 
kázať. Veľa razy sa dieťa presve
dčilo, že nemáte pravdu. Inak by 
Vaše rady prijalo už skôr. Vaše 
dieťa veľmi dobre vie rozoznať 

správne od nesprávneho. 

12. Nekupujte Vášmu dieťaťu dary. 
Venujte mu Vás súkromný čas a tr
pezlivosť. 

13. Nekupujte mu všetko, čo 

chce. Lásku nemožno darovať. 
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14. Buďte na svoje dieťa primera
ne prísny. Vždy bude vedieť, na 
čom je. 

15. Netrestajte dieťa neprimeraný
mi zákazmi. Nemožno niekomu 
"odtrhnúť hlavu" za prevrátenie po
hára vody. 

16. Nezabudnite, že Vaše dieťa sa 
chce cítiť vaším partnerom. 
Neponižujte ho, nepripomínajte mu 
jeho neskúsenosť. Za ňu nesiete 
zodpovednosť jedine Vy. 

17. Nekarhajte Vaše dieťa pred tre
ťou osobou. Iba ukazujete, že ne
máte žiadny takt a cit potrebný pre 
rodičovstvo. 

18. Odpovedzte na každú otázku 
primerane, pokojne a ucelene. 
Neexistujú hlúpe otázky, iba hlúpe 
odpovede. 

19. Vaše dieťa sa má právo pýtať 
na čokoľvek. Ak ho zbavíte tohto 
práva, navždy stratíte šancu poučiť 
ho. 

20. O nevhodnom správaní disku
tujte s dieťaťom iba vtedy, ak Ste 
dostatočne pokojný a predpokla
dáte, že sa budete vedieť ovládať. 

21. Sledujte, čo hovoríte. Ak sa 
stanete smiešny pre protirečivé vy
hlásenia, nikto nebude schopný 
posilniť Vašu autoritu, ani vy sám! 

22. Autoritu a dôveru dieťaťa ne
možno získať fackami. 

23. Nechráňte dieťa pred každou 
hlúposťou. Samo sa potrebuje pre
svedčiť, že Ste mali pravdu. 
Doprajte mu, aby sa presvedčilo, 
že sa oplatí dôverovať Vám. 

24. Rozvíjajte jeho záujmovú sféru 
nie darmi, ale osobnou účasťou na 
aktivitách. 

25. Naučte sa vzájomne hovoriť si 
pravdu. Ale v prvom rade sa nauč
te prijať pravdu sám. 

26. Vaše dieťa nechce byť pred 
Vami hluché. Rozprávajte mu všet
ko tak, aby malo záujem počúvať. 
Je na Vás vytvoriť si také podmien
ky. 

27. Ak sa dieťa nudí, nevysmievaj
te a neponižujte ho. Do zrelosti je
ho osobnosti je to iba Váš prob
lém. 

28. Nevybavujte nič za svoje dieťa. 

Každá skúsenosť má cenu zlata a 

umožňuje Vám byť rovnocenným 

partnerom. 

29. Nevyčítajte deťom minulosť, 

ani Vy Ste nerobili všetko najro

zumnejšie. 

30. Nemyslite si, že Vás názor je 

jediný správny. Vaše dieťa má prá

vo na svoj názor. Ak chcete naozaj 

niečo presadiť, musíte mu byť sám 

vzorom. 

MUDr. Ivan NOVOTNÝ 

11 Pozvánka 11 k separovanému 
Prevažne starší občania majú 

buď vrodené alebo azda vypesto
vané gény pre šetrnosť. Keď sem -
tam s obdivom poškuľujeme po 
čistote a upravenosti obydlí u 
našich susedov za Moravou, po
chválili sme mnohí aktivitu predsta
viteľov našej obce organizovať se
parovaný zber. 

Túto aktivitu potvrdili i letáčiky 
OLO, ktoré sme našli v schrán
kach, že každú prvú sobotu v me
siaci bude OLO zbierať papier, sklo 
a železný šrot. Navyše túto akciu 
potvrdilo i miestne zastupitel'stvo 
vyhlásením v miestnom rozhlase v 
predchádzajúce dni. 

Reagujúc na túto výzvu sme vy
ložili pred dom materiál, určený na 
zber. Prešla však sobota a všetko 
zostalo pred domom. Keďže v 
pondelok býva pravidelný odvoz 
smetia, ponechali sme tieto veci 
pred domom v nádeji, že pracovní
ci OLO tieto spred domu zoberú 
aspoň v pondelok pri pravidelnom 
odvoze smetia. Smeťovú nádobu 

Bratislavská liga 

MULI-L liga 

11. kolo: 

ŠK PROFIS '32"- ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 14:3 (5:1, 5:1, 

4:1) 

Góly ONV: 2- Dubnický l., 1 -Krajčír R. 

12. kolo: 

ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES- POHG GEMER 9:8 (1:5. 3:3, 5:0) 

Góly ONV: 4- Križáni, 2- Slrnád R .. 1 -Kadlečík, Kollár. 

Vrábel 

13. kolo 

TEHELNE POLE- ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 7:6 (2:2, 2:3. 

3:1) 

Góly ONV: 4- Križáni, 1 -Kollár, Kadlečík 

Tabuíkapo 12. kole 

1. L. GUERERA "B' 12 10 o 2 121:30 20b. 

2. ŠK PROFIS VRAKUŇA "32" 11 10 O 1 93:37 20b. 

3. HC BAžANTI 11 9 o 2 113:34 18b. 

4. SPORTCLUB 12 8 o 4 65:47 16b. 

5. POHG GEMER 11 6 o 5 84:74 12b. 

6. TEHELNE POLE 12 6 o 6 62:88 12b. 

7. ŠK HOKADMIRAL NIVY 11 5 1 5 64:62 11b 

8.ŠKYMCADEV.NOVÁVES 12 5 1 6 99:10111b 

9. POŠEŇ SBD II"B" 11 3 1 7 60:68 7b. 

10. DYNAMO RAČA 11 3 1 7 50:107 7b. 

11. TJ SAV "B" 12 2 2 8 41:99 6b. 

12. HC DOMINIK PALMA 'B' 11 2 1 8 30:89 5b. 

13. ŠK SEALS "B' 12 1 1 10 42:79 3b. 

zberu 
síce vyprázdnili, ale ostatné veci 
(podotýkam, že vytriedené v pri
meraných obaloch - nádobách a 
krabiciach) ponechali nedotknuté. 

A tak, keď sme nechceli, aby 
tento odpad pred domom "strašil" 
po celý mesiac, dokonca cez via
nočné sviatky, keď sa každý snaží 
mať upratané, alebo aby sme ne
bodaj nedostali pokutu za neporia
dok pred domom, pekne- krásne 
sme museli vytriedený odpad po
odnášať späť do dvora. 

Je škoda, že takýmto spôso
bom maria nezodpovedné osoby 
úsilie predstavitel'ov našej obce. 
Ako sa vraví, "zvyk je železná ko
šeľa" a keby sa zber naozaj organi
zoval vo vopred určených termí
noch a navyše pravidelne, občania 
by si iste viac osvojili zmysel pre 
poriadok a nevytvárali by "divoké 
skládky" v okolí. 

M.S. 

DORAST- L ročník o pohár Predsedu BHbÚ: 

PREDNÁ POŠEŇ- ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 9:10 (2:5, 4:3, 

3:2) 

Góly ONV: 4- Nemec R .. 3- Chandoga 1 .. 2- Runák, 1 -

Sr,lágyi 

ŠK YMCA DEV. NOVA VES -HC VIKTORIA 5:0k- hostia ne

prišli 

ŠK SIBÍRSKA- ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 12:8 (5:3, 4:3, 3:2) 

Góly ONV: 2- Šašík J., Belágyi, Runák, 1- Lunzer. CIJandoga 

L 

Tabufka po 5. kole 

1. TEAM SHARKS 5 5 o o 42:17 10b. 

2. ŠK SIBÍRSKA 5 3 o 2 36:33 6b. 

3. ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 5 3 o 2 37:39 6b. 

4. PREDNÁ POŠEŇ 51 o 28:29 2b. 

5. HC VIKTORIA 51 o 16:41 2b. 

Oznam: 
V mesiaci január '95 sa uskutoční už 4. ročník 

hokejbalového turnaja mužov "PRESTIGE '95-

DEV. NOVÁ VES". Zúčastniť sa môžu družstvá re
gistrovaných i neregistrovaných hráčov hokejba

lu (min. 10 hráčov starší ako 18 rokov) z Dev. 
Novej Vsi. Bližšie informácie a prihlášky do 10. 

januára 1995 na tel. 775-361. Obraciame sa zá
roveň na záujemcov o sponzorstvo linančnou 
alebo vecnou formou darov pre vyhodnotenie 
jednotlivcov a družstiev tohto populárneho turna
ja v Dev. Novej Vsi. 

OTO PROKOP 

predseda ŠK YMCA ONV 

Slovo "Votum" má v latinčine 
niekoľko významov. "Túžba, 

sen, želanie" vyjadrujú to, z čoho 
vzniklo pred krátkym časom 
Združenie, nesúce tento názor, a 
tak sa v tomto prípade želanie sta
lo skutočnosťou. Túžbou i snom 
niekoľkých priateľov a známych 
bolo vytvoriť niečo konkrétne pre 
deti, mládež i dospelých v 
Devínskej Novej Vsi, čo by prispie
valo k posilňovaniu vzájomných 
vzťahov, vytváraniu radostnejšieho 
obrazu sveta, k upevneniu posta
venia rodiny a vzťahov v nej i mimo 
nej, pôsobením v oblasti pedago
gicko-výchovnej, vzdelávacej, kul
túrnej, duchovnej, športovej i spo
ločenskej. 

Povzbudzujúcou súhrou okol
ností a za prispenia mnohých 
ochotných a obetavých l'udí vzniklo 
v novembri 1993 Združenie 
Veselá škôlka, ktorej náplňou 
bola všestranná starostlivosť o deti 
od 3 do 6 rokov v dopoludňajších 
hodinách so zameraním sa najmä 
na viacdetné rodiny a sociálne prí
pady. Vytvorilo sa nielen pekné 
spoločenstvo detí, ale i dospelých, 
ktorí prichádzali s dobrými nápad
mi i konkrétnou pomocou. Pretože 
vyvíjané aktivity a dalšie plány pre
rástli rámec Veselej škôlky, vzniklo 
v auguste 1 994 Združenie VO
TUM - Spoločenské centrum 
a Dom duchovnej obnovy, 
ktoré sídli v svojpomocne uprave
ných priestoroch objektu na 
lstrijskej č. 4 poskytnutých nám 
miestnym R.-kat. farským úradom. 

Od októbra 1 994 začala pre
vádzku Veselá škôlka, v ktorej sú 
deti vedené k osvojovaniu si zá
kladných etických a morálnych 

hodnôt na základe kresťanských 
princípov a k získavaniu poznatkov 
z oblasti výtvarnej a hudobnej vý
chovy, anglického a nemeckého 
jazyka, náboženstva i telesnej vý
chovy. Prevádzka je denne od 
8.00 do 12.30 hod.,kapacitaje 30 
detí. 

Od októbra pracuje tiež 
Jazykové centrum, ktoré otvori
lo kurzy anglického jazyka pre do
spelých i pre deti školského i pre
dškolského veku. Plánujeme zahá
jiť i kurzy nemeckého jazyka a po
skytovať prekladateľské i tlmočníc
ke služby. 

Vo svojej činnosti pokračuje i 
aktivita Donum Vitae - Dar ži
vota - projektom etickej a se
xuálnej výchovy pre dospie
vajúcu mládež a prednáškovou i 
poradenskou činnosťou v oblasti 
prirodzeného plánovania rodičov
stva. 

Od novembra pracuje krúžok 
výtvarnej výchovy a od decem
bra zahájila svoju činnosť 
Artterapia - aktívne využitie 
času osôb so zníženou mož
nosťou uplatnenia sa v pra
covnom procese telesne i 
zmyslovo postihnutých obča
nov i dôchodcov. V rámci artte
rapie sa zhotovujú jednoduché kni
hárske výrobky a rôzne umelecké 
predmety. 

Klubovou činnosťou pokračujú 
muži - otcovia rodín - v stretávaní 
sa v Seniorklube a chystáme sa 
vytvoriť aj priestor pre stretávanie 
sa mladých Juniorklub. 
Vodácky krúžok má už prvý splav 
za sebou a pripravuje sa na další. 

Uzávierka dnešného čísla bola 8.12.1994 
Uzávierka novo ročného čísla bude 5. 1.1995 

Číslo vyjde 13. 1.1995 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta ( ponúka, hladá) 
04 Služby (ponúka, hl'adá) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Kúpim obojstrannú videokazetu -
Typ 2000. 

Tel.: 777 482 

• Predám šedočierne zánovné po
ťahy na Favorit- 360,- nové viečko 

na benzínovú nádrž s dvoma 
kl'účami, na Favorit- 160,-, zánov
né chlapčenské korčule (s topán
kami) č. 39 - 460,-. Veci sú v 
Devexe (Novoveská 14 z dvora) 

• Predám slovenský kožuch' na 
výšku 165 cm, útlejšej postavy. 
Lacno. Tel.: 779 351 

• Predám fusak a šport. kočík 
. Tel.: 775 784 

• Predám detský kočík. Cena do
hodou. Tel.: 770 168 

•Prijmem brigádničku na predaj 
drogérie. Tel.: 776 186 

Dom duchovnej obnovy ako 
súčasť Združenia VOTUM bude 
vytvárať priestor pre rozvíjanie 
vzťahu k Bohu, k ľuďom, k sebe 
samému i celému svetu prostred
níctvom modlitby, meditácie a roz
hovorov ako i usporadúvaním od
borných prednášok, relaxačných 
cvičení, benefičných vystúpení 
umelcov. Táto činnosť je zameraná 
na to, aby si človek mohol zrege
nerovať svoje tvorivé sily, schop
nosti a energiu, ktoré sú ubfjané vo 
všednom živote. 

Združenie VOTUM je otvo
rené pre všetkých ľudí dobrej 
vôle každého veku. Radi prijme
me každého, kto má chuť a záu
jem podieľať sa na našej činnosti. 
Zároveň poskytujeme možnos
ti využitia našich priestorov 
na základe zmluvných vzťa
hov pre rôzne kultúrne, vzde
lávacie a spoločenské aktivi
ty, ktoré sú obsahom svojej čin
nosti v súlade so zameraním 
nášho Združenia. 

Nájdete nás na lstrijskej ulici 
č. 4, kde Vám radi poskytneme 
ďalšie informácie. Úradné hodiny v 
kancelárii Združenia sú v ponde
lok, stredu a piatok od 9.00 
do 11.00 hod. 

Dr. Katarína Horváthová 

Podakovanie 
Poslanec mestského zastupitel'

stva hl. m. SR Bratislavy Miroslav 
Encin9er a 17 poslancov miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti 

Devínska Nová Ves, ktorí kandidovali 
za Novú koalíciu, ďakujú svojim spo
luobčanom za dôveru prejavenú v 
komunálnych vol'bách. V súčasnom 
štvorročnom volebnom období sa 
budeme snažiť o úzku prepojenosť 

• Elektroinštalácie, bleskozvody
montaz, oprava 

Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce Tel: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

• Potlač na reklamné predmety -
zapal'ovače, perá, popolníky, PE -
tašky a iné zabezpečí DEVEX 

tel./fax:775 175 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 
• Firma MEDIÁN oprava automa
tických pračiek. 

te1.:777 095 

Devínska bez 
Bez lekárne, bez telefónov. 

Presne tieto dve prepotrebné služby 
pre občanov v Devínskej Novej Vsi už 
niekol'ko týždňov neslúžia. Lekáreň 
bola zatvorená najskôr pre inventúru, 
potom až do odštátnenia. Ďakujeme 
pekne najmä my matky s malými de
ťmi a dôchodcovia, ale iste nie sú na
dšení ani chorí. 

Rovnako bezútešná situácia v 
Devínskej je s telefónnymi automat
mi. Nefungujú. Z pošty za hovor v 
DNV zaplatíte cez päť korún, volať z 
okolitých mestských častí vyjde ešte 
drahšie. Kto posunie tieto dva prob
lémy o krok dopredu? 

mt 

Remitenda 
Slovko vydavatel'om novín a časo

pisov dôverne známe, znamená ne
predané výtlačky. Má ich a počíta s 
nimi každý vydavatel'. Ak ponúkne 
zaujímavé tituly, remitenda klesá, ak 
neponúkne, stúpa. "Zdravá" remiten
da je do 10%. 

Aj Devínsky Expres má a musí s 
remitendou počítať. Zaujímavé je, že 
v čase predvolebnej kampane začala 
remitenda stúpať. Znak toho, že l'udia 
mali volieb plné zuby. Ešte zaujíma
vejšia bola nízka remitenda po vo
l'bách. To už aj tí, čo voliť neboli, boli 
zvedaví, koho "sme" zvolili. 

r 

orgánov samosprávy s občanmi, o 
splnenie nášho volebného programu 
a o presadzovanie oprávnených záuj
mov občanov. 

Kontakt na uvedených poslancov 
je možný aj prostredníctvom predse
dov klubov: 

Zinaida Špačková (DÚ)- 776 382 
JUDr. Miloslav Šimkovič (NS)- 775 336 

Ing. Ján žatko (KDH) - 778 407 

• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 762 

• čistím koberce a sedačky. 
Tel.: 777 079 

• Preklad z/do nemčiny na PC. 
Tel.: 775 784 po 19.00 

• Dáme do prenájmu malý obchod 
12m' predajnej plochy na lstrijskej 
SO Tel: 776 895 

• Kúpim v Devínskej 1-izb. štátny 
byt. Tel.: 776 493 alebo 779 
761 

• V Devínskej si prenajmem 
garsónku alebo 1-izb. byt. 

Tel.: 776 493 alebo 779 761 

DEVEX 13 
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Vera zdravia, šťastia, pohody 
a úspechov v roku 1995 

želá 
cteným zákazníkom 

Zelenina ovocie potraviny 
Mlynská 24 Devínska Nová Ves 

Na 
Bridlicová 17 /b (pri tenisových kurtoch) 

čerstvý chlieb a pečivo denne, aj v nedel'u 
Široký sortiment potravín a ovocia 

Alko - nealko nápoje 
Drogistický tovar 

po so: 6.
30

- 19.cx' nedel'a 8.00
- 19.00 

Objednávková a donášková služba v ONV zdarma. 
Mimoriadna vianočná ponuka: pri nákupe tovaru nad 300 Sk 

zl'ava 3 %, nad 500 Sk zl'ava 5 %. 
Tel.: 777 092 

«OJ.7&o,'í!VII' a spoifjl(os>t~odÍírá!tr 

Pa.C<rtWti'lf( !"O ia,, 

0@}\!lľllJ]®Ik~ 7l íl 

ď(Jlku]e ~vo]!m zók(Jlzllllmkom ~IC! 1111 

po ce~ý ll'Ok. le~ó pli' .. ·· •.•.. · ...........•... ···.··.··•·····.········· 
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(J) IÚI~pec~ov v ll'Oik.u 1995 

!Z!otraor1!P- (fufv•á/rW- _:fáluklkcY 
Pri sv. Trojici 

želajú cteným zákazníkom 
veľa zdravia, spokojnosti a úspechov 

v roku 1995 

iestny úrad MČ Devínska Nová Ves má záujem o odkúpe
nie publikácie: Jan Eisner: Devínska Nová Ves. 
Slovanské pohi'ebište. Vydalo Nakladatel'stvo Slovenskej 

akadémie vied a umení, Bratislava 1952. 

Ponuky očakávame na Útvare architekta 
(lstrijská 49, 2. posch., tel. č. 777 250, Dr. 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. . . 
Zl'avy: 5 a viacnásobné uverejnenie -10%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských veci- bezplatne. 
Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po- pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30- 18.30, So: 8.00 - 11 .OO. 

14 DEVEX 

s.r.o., 

Vápenka 4, 841 07 Bratislava 

pre výrobu karosárskych dielcov ŠKODA Favorit a Felíciu: 

väčší počet lisárov 
výlisky z kovu pre automobilový priemysel 

- muži, vek nad 20 rokov po ZVS 
- základné vzdelanie 
- prax v strojárskej výrobe 

väčší počet klampiarov 
zváranie na stojanových a závesných bodovačkách, blatníky na 
Ladu 2105 a 2107, náhradných dielcov na karosériu Škoda 
Favorit a Škoda Felícia 
- vyučenie nie je podmienkou 
- prax pri zváraní na bodovačkách a repasných prácach na výlis-
koch 

vedúceho ekonomického úseku 
-VŠE 

prax min. 5 rokov 

Bližšie informácie: 
Tel.: 07/769 604, 07/769 340 Fax: 07/769 605 

l 
Áno, nový model fi. Volkswagen VW Polo 95 

j]@ G!Jf2 [Jí]éfj [Jí]éfj~@U/JD (Jf?DíJG!Jo 

Informujte sa na tel. č. 775 275 

Začína predkolo 11. vlny kupónovej privatizácie. 

Ak ste sa rozhodli zúčastniť, vol'te ten správny fond! 

mill~~~ 
BYTOVÝ ROZVOJOVÝ INVESTICNY 

FOND SLOVENSKA 
.&..~. -

umožní svojim akcionárom riešiť zakú
penie, rekonštrukciu, prenájom bytu. 

Za fondom stoja stavebné firmy, výrob
covia a dodávatelia stavebných materiálov a 
vnútorných zariadení bytov, poskytujúce vý
razné zl'avy svojim akcionárom. 

Ak ste sa rozhodli pre Bytový rozvojový 
investičný fond Slovenska, stačí vpísať do 
kupónovej knižky správne 

Bližšie informácie získate na telefónnych číslach: 
214 922,214 972 alebo 215 861, klapka 41 a 43. 

Disco club 
u".,,."..,..,. .. ,.,". 34 ONV 

si!oeJ'l:;'Of/6:/iá~ffeČe;'a; 

~'OČ/d ;fctj:tt<st/zccq; 

lamjJ~A6, 

odbci&, 6olzätá/ tomkla' ' ' ' 

predaj vstupeniek denne od 10.00 do 21 .OO 
cena vstupenky: 500 Sk 

tel. 779 124 

DEVEX 15 
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Vodorovne: Al Znoj - plamene -
polica na nádoby na salaši - podo
pri - vrcholec sťažňa. - BI Mesto v 
Nigérii - schovať po česky - druh 
juhoamerických rýb (mn.č . ) - mes
to v Senegale. - Cl Zadujú - čier

nomorský prístav - mesto v Etiópii 
- pohromade. - Dl Obkrúti - obložil 
- proti (z lat.) - sotva, ešte len po 
česky. - El Dostaň do normálnych 
podmienok (z franc.) - lenivé, po
malé - ceruzka po rusky. - FI čes
ké mužské meno - nie novo -
stretnúť v zápase po česky - sibír
ske šelmy. - GI Naberané látky -
bývalý futbalista Slovanu - nerob 
radosť - odb~aná loptová hra. - Hl 
Rod jašterov - stará japonská ná
rodnosť - druh pracieho prášku -
dievčenské meno - mesto v. 

1 2 3 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

Objednávací lístok 

Poľsku. - ll ženské rodidlá - knôt 
po česky - vrchné obleky - skratka 
mexickej leteckej spoločnosti - osi
relý. - Jl české žen~ké meno 
(Mandlová) skratka pre 
Hospodársku komisiu pre Latinskú 
Ameriku - živoč íchy s klepetami -
naplnené - symbol krutosti.-

Zvisle: 1 l Badala. - 21 Ohrev po 
česky - prístroj na meranie napätia 
prúdu - korálový ostrov " druh gly
kozidu. - 31 Jazýčkový hudobný 
nástroj (mn.č.) - mesto v Angole -
malý kanál - osobné meno. - 41 
Začiatok tajničky - poldenár (z 
gréčt.) - pracuj s rýlom - druhá 
časť tajničky. - 51 Vopred ozná
milo - skratka tlačovej · agentúry · 
Izraela - mrazený krém - povala 

4 5 7 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

(mn . č . ) . - 61 ženské meno - pili -
pec s platňami - sibírska rieka. - 7 l 
Rieka v bývalej Juhoslávii - krátky 
kabát - znieť po nemecky - tajný 
list z väzenia (mn. č.). - 81 štvrtá 
časť tajničky - ako po rusky -
cudzokrajný strom (mn . č .) - alpský 
horský škriatok. - 91 Morský živo
čích, mechúrik - biblická hora -
SPZ Svidníka - tretia časť taj
ničky. - 101 Rad písmen v knihe
nasýtený plynný uhľovodík - zápa
sia - existujem . - 11 1 Pomôcka 
oráča - slovenské mesto - chla
pčenské meno - ponáralo. - 121 
Koniec tajničky. -
Pomôcky: BI Apobo. - Cl Asosa. 
- El Re tabluj . - ll Atsa. - 21 
Ononid.- 71 lška.- 81 Alp.-

d 

Meno a priezvisko (firma): -----------------------------
Adffisa: _______________________ ___ 

PSČ -------------------
Dátum: ___________________________________ __ 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK podpis (pečiatka) predplatitela 

-----------,-~ .. -----------

Korenie žirlota 
Tiež "inzeráty" 

• Vymením izbového psíka za 
dvojizbového. 

• Predám 200 W Žiarovku. Vybitú. 
Zn. Ako nová. 

• Prijmem sekretárku 18 - 21 ro
kov. Zn. 30 ročná prax. 

• Prijmeme upratovačku. 
Podmienky: ovládanie dvoch ne
slovanských jazykov a práca na 
počítaci. 

••• 
- Na tejto fotke je moja dcéra. 
- Pekná. To ste robili sám? 

••• 

- Ako vychádzaš so svoj im pla
tom? 
- Veľmi zle. Tridsať percent dám za 
fajčivo, tridsať za chlast, tridsať za 
jedlo a zvyšných tridsať manželke. 
- Prepáč, to ale akosi neklape?! 
- Bohužiai ... 

••• 
- Pri Špatnom trávení pijem 
topolčianske, pri nízkom tla
ku orešanské červené, pri 
chrípke koňak alebo grog a 
pri angíne slivovicu. 
- A kedy piješ vodu? 
- Takú chorobu som ešte ne-
mal. 

••• 

- Človece, ja ti mám úplne premo
čené topánky. 
- A prečo si mocíš do topánok? 

••• 
- "Pán doktor mám stašnú 
sklerózu!" 
- "A odkedy?" 
- "Čo odkedy?" 

l / 

';!~ l -~ ~ 

-Y -·-
,/. · ~- ------~~ 
~--·-----· ../ -- .... 

-~~ 
čo nové miláčik ? 
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