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... a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
eitatelia 

Práve na prelome rokov 
som dospel k nechápavosti. 
Zahraniční hostia u našich su
sedov chceli navštíviť bratislav
ské zaujímavosti - väčšina bola 
zatvorená, chceli nakupovať na 
bankové karty, možnosti mini
málne ... 

Záver roka búrlivo "oslavo
vali" množstvom petárd práve 
tí, čo mali možno najmenší dô
vod. 

Srdečnosť na celý rok si do
kážeme vyčerpať v prvý januá
rový deň. 

Aby každý deň bol sviatoč
ný, na to nám chýba stále hl'a
dať a nachádzať dôvody a 
spôsoby. 

Pritom stačí (stačí?) predo
všetkým poznať a ovládať sám 
seba. Mať čas pre seba, pre 
poznávanie a ovládanie. Začať 
minútou denne a ... nekončiť. 
Byť vytrvalým prinesie pozna
nie šťastia . Sťast ia ovel'a 
väčšieho a hlbšieho ako "rado
sť" jednej podarene vypálenej 
petardy, ktorá možno uškodila 
chorému na srdce, zobudila 
dieťa, či rozrušila budúcu ma
mičku . 

Hodnotu radosti treba po
znať. Neuspokojiť sa s má
lom ... 

želá na prahu nového roka 

všetkým čitatel'om 

Váš vydavatel' 

---

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

13.1.1995 Ročník : V. Císla: 1 Cena: 2,50 - Sk 

vé provizórium • Ako je to s posla
dmenami • Vianočné posolstvo • o 
hvDNV 

Rozpočto 

neckými o 
pozemkoc 

V ela zdravia, radosti, rodinnej pofiody, 
vela ríspecfiov v ro kiL 1995 
želá všetkým čitateľom 

Už koncom januára by mala 
otvoriť novú čerpaciu stanicu v 
Devínskej Novej Vsi firma Slovnaft 
Bratislava. (Na Eisnerovej ulici, 
pred vjazdom do tunela.) 

Aj lekáreň na ui. 'P. Horova by 
mala začať slúžiť ako súkromná už 
tento mesiac. 

O vianočnom posolstve detí 
čítajte na 5. strane 

Novoročný príhovor starostu 
Vážení spoluobčania! 

Vkroči li sme do nového ro
ka 1995. Záver minulého sme 
strávili v kruhu svojich naj
bližších, pri atel'ov a známych, 
v prostredí pokoja, radosti a 
nádeje v lepšiu budúcnosť. 

Lepšiu budúcnosť a splne
nie našich predsavzatí však 
možno dos iahnuť vždy len 
vlastným prič inen ím a s nema
lým úsil ím každého z nás. 
Určite prioritne si všetci kladie
me ciele, ktoré sa nás bezpro
stredne dotýkajú, .to znamená 
našich najbližších, našich rodín 
a detí. 

Naplnenie týchto túžob 
však vedie k spokojnosti nielen 
rodiny ako základu našej spo
l očnosti , ale i celého nášho 
spoločenstva. 

Prajem Vám všetkým splne
nie Vašich túžob, ciel'ov a 
predsavzatí, pritom vel'a zdra
via a spokojnosti vo Vašich ro
dinách. Rovnako si dovolím 
popriať vel'a úspechov pri plne
ní predsavzatí a cie l'ov našim 
samosprávnym orgánom, že 
naplnenie týchto želaní bude 
viesť k spokojnosti nás všet 
kých, občanov žijúcich na úze
mí mestskej časti Devínska 
Nová ves. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 5.1.1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
č ísla bude 19.1.1995, 
číslo vyjde 27.1.1995 

Karveval na l'ade, ako 
býva zvykom v prípade 
priaznivého počasia bude v 
nedel'u 15. 1. 1995 od 
14.30 hod. na sídlisku 
stred. 

DEVEX 
bezplatne 

Na začiatku roka sme vyžrebo
vali opäť troch predplatitel'ov, ktorí 
budú v roku 1995 dostávať 

DEVínsky EXpres bezplatne. 

G. Matej ička- J . Smreka 2 
M. Haruštiak - J. Poničana 5 

T. Belešová - 1. mája 21 

Výhercom blahoželáme a verí
me, že s našim spravodajstvom 
budú spokojní. 

redakcia 
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Z uznesení miestneho zastupitel'
stva 22.12.1994 

Miestne zastupitelstvo MC ONV 

schval'uje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti ONV č . 7/ 1994 o 
sadzbách dane z nehnutel'ností 
pre rok 1995 

schvaľuje 

rozpočtové provizórium mestskej 
časti ONV pre rok 1 995 v celkovej 
výške pn]mov 17 600 tis . Sk a vý
davkov 17 600 tis. Sk 

ukladá 
poverenému riaditelbvi Denovy Ing. 
Durčekovi, poverenej riaditel'ke 
!stra Centra PhDr. Bergerovej a ve
litelke VDPZ p. Dudekovej prepra
covať návrhy rozpočtov nimi riade
ných organizácií na podmienky 
rozpočtového provizória MC ONV 
a predložiť ho najbližšiemu zasad
nutiu miestneho zastupitelitva 

splnomocňuje 

miestnu radu ONV podrobným 
rozpracovaním jednotlivých kapitol 
rozpočtového provizória a dohra
dom nad vnútorným čerpaním jed
notlivých položiek prijatého rozpo
čtového provizória 

odporúča 

starostovi MC ONV a poslancom 
mestského zastupitel'stva za MC 
ONV podniknúť potrebné kroky na 
iniciovanie zmeny Statútu hlavnéhO' 
mesta SR v príslušných článkoch 
týkajúcich sa prÍjmovej časti rozpo
čtu MC ONV v rozpočtovom od
diele podiely na daniach z prÍjmov 
fyzických a právnických osôb 

odporúča 

starostovi MC podniknúť potrebné 
kroky na zabezpečenie mimoroz
počtových zdrojov vo forme účelo
vých dotácií do rozpočtu MC ONV 

ukladá 
Ing. Durčekovi, poverenému riadi
teloví Denovy predložiť miestnej ra
de spolu s návrhom rozpočtu ná
vrh na šetrenie mzdových pro
striedkov formou štátnych dotácií 
a informáciu o uplatnení štátnych 
dotácií za rok 1994 

ukladá 
miestnemu kontrolórovi predložiť 

najbližšiemu zasadnutiu miestneho 
zastupitel'stva prehlad pohl'adávok 
a neplatičov MC ONV a návrh 
riešenia na ich vymáhanie 

žiada 
starostu MC o predloženie finanč

ného kalendára na r. 1 995 zasad
nutiu miestnej rady 

schvaľuje 

predbežný návrh rozpočtu správy 
bytového fondu MC Devínska 
Nová Ves pre rok 1 995 s výnosmi 

vo výške 21 207 000,- Sk, s ná
kladmi vo výške 20 187 000,- Sk a 
s hospodárskym výsledkom 1 020 
000,- Sk a žiada firmu C-TERM o 
vypracovanie riadneho rozpočtu 
na rok 1995 so zapracovaním na
sledovných pripomienok: 

1. Doplniť rozpočet o zámer na 
postupné zníženie nedoplatkov 
od fyzických osôb 

2. Doplniť rozpočet o zámer na 
zníženie pohl'adávok od práv
nickych osôb 

3. Podrobne rozpracovať investič
né akcie (montáž pomerových 
meračov tepla na radiátorové 
telesá, zateplovanie vstupov na 
sídlisku Stred a osadenie objek
tových meračov tepla), na najb
ližšie riadne zasadnutie miest
neho zastupitel'stva MC ONV 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia 
s majetkom MC a majetkom zvere
ným MC do správy: "Zásady po
skytovania prenájmu nebytových 
priestorov a pozemkov na území 
MC ONV pre rok 1995" 

ukladá 
architektke MC ONV informovať 

miestne zastupitel'stvo o majetko
právnych vzťahoch a užívatelských 
vzťahoch k parkovisku pred budo
vou VúB na Eisnerovej ulici 

schval'uje 
mzdové tarify pracovných funkcií 

Prečo rozpočtové provizórium? 
Na mimoriadnom zasadnutí 

miestneho zastupitel'stva dňa 
22.12.1994 bolo prijaté rozpoč
tové provizórium miestnej časti 
na rok 1995. Riadny rozpočet 
nemohol byť prijatý kvôli tomu, 
že vláde SR sa nepodarilo pred
ložiť na schválenie Národnej rade 
SR zákon o štátnom rozpočte . 
Keďže rozpočty obcí sú na tento 
zákon priamo naviazané, všetky 
samosprávy obcí boli nútené pri
jať rozpočtové provizórium. 

Rozpočtové provizórium vlá
dy je postavené na prvý štvrťrok 
1995. Miestne zastupitelstvo 
ONV sa rozhodlo schváliť rozpo
čtové provizórium na celý rok 
1995. Definitívny rozpočet bude 
predložený na schválenie po 
schválení zákona o štátnom roz
počte. 

V rozpočtovom provizóriu 
tvoria predpokladané príjmy na 
celý rok sumu 17,6 mil. Sk. Tieto 

2 DEVEX 

príjmy sú zhruba iba polovicou 
príjmov mestskej časti ONV za 
minulý rok . Táto skutočnosť je 
spôsobená hlavne zmenou Šta
tútu hl. m. SR Bratislavy v minu
lom roku a znížením podielu daní 
tvoriacich príjem rozpočtu obcí 
druhou vládou V. Mečiara. 

Týmito opatreniami prišla mest
ská časť ONV o viac ako 12 mil. 
Sk ročne. V minulom roku sa 
tento výpadok podarilo vykryť z 
mimorozpočtových fondov, v 
ktorých miestne zastupitel'stvo 
naakumulovalo finančné pro
striedky v predchádzajúcich 
troch rokoch. Teraz už tieto mo
žnosti nie sú, pretože fondy sa 
vyčerpali. 

Keďže miestne zastupitelstvo 
nechce, aby miestna časť žila na 
úver, výdavky boli naplánované 
tiež na sumu 17,6 mil. Sk. 
Bohužial', negatívne sa to odrazí 
na činnosti samosprávy. 

Najväčšie krátenie financií bude 
na investičné akcie, kde sa pred
bežne na tento rok počíta iba so 
sumou 2,6 mil. Sk na kanalizá
ciu, 500 tis . Sk na televízny káb
lový rozvod a 500 tis. Sk na vy

budovanie parku na sídlisku 

Skládka odpadu 
Zohor - zámer 

- verejné pripomienkovanie 

Navrhovate!' A. S .A. Zohor s.r.o., 
M. Culena 9/A, 811 09 Bratislava, 
predložil Ministerstvu životného 
prostredia SR podl'a § 7 zákona č . 
127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie zámer: 
"Skládka odpadu Zohor" . Zámer je 
k dispozícii k nahliadnutiu na útva
re architekta MC ONV do 
18. i .1995. 

Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanovisko k zámeru naj-

miestnemu úradu, útvaru architek
ta, útvaru kontroly a mesačné Od
meny funkcionárov samosprávy 
MC ONV na 1 . polrok 1995 

schval'uje 
vyplatenie odmien z rozpočtovej 

kapitoly mimoriadnych odmien čle 
nom miestnej volebnej komisie (ide 
o jedinú odmenu za 2 dni práce): 
Milanovi Petríkovi , Terézii 
Dunkelovej, Marte Ebringerovej, 
Jozefovi Sulejovi , Otnii Fialovej, 
Margite Baranovičovej, Ľ_ubomírovi 
Spačkovi, Jozefovi Jánošíkovi a 
zapisovatel'ke Ingrid Zaťkovej vo 
výške 700,- Sk v najbližšom vý
platnom termíne 

súhlasí 
s vyplatením mimoriadnych od
mien pre pracovníkov Denovy z 
ušetrených mzdových prostriedkov 
v celkovej výške 90 000,- Sk za 
splnenie úloh kladených na týchto 
pracovníkov v priebehu roka 1 994 

neodporúča 

starostovi MC ONV povoliť predaj 
pyrotechnického materiálu na ve
rejných priestranstvách územia 
MC ONV 

schval'uje 
za svoj rokovací deň utorok, s cyk
lom zvolávania zasadnutí každých 
8 týždňov a zahájením o 8.00 hod. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MC ONV 

Podhorské. Značné krátenie fi
nančných prostriedkov postihne 
aj príspevkové organ1zac1e 
Denova a lstracentrum a tak isto 
aj miestny úrad . Aj pri týchto ob
medzených finančných pro
striedkoch však samospráva v 
ONV splní všetky úlohy, ktoré jej 
vyplývajú zo zákona. 

- z-

neskôr v termíne do 1 .2.1 995 na 
adresu: 

Ministerstvo životného prostredia 
SR, 

- Odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie 
Hlboká č. 2 
812 35 Bratislava 

Podrobnejšie informácie Vám. v 
prípade potreby, poskytne Mgr. 
Vrbenský, pracovník Odboru po
sudzovania vplyvov na ZP, MZP 
SR, tel. č . 492 451 - 9, kl. 2043. 

Ing. arch. Eva VargovCá 
Architekt M 

P
oslanci a funkcionári 
miestneho za~tupitel'stva , 
ktorí sa venuj u svojeJ po

laneckej činnosti popri svojom 
s ' " -
zamestnaní, dostavaJU za nu 
esačn ú odmenu. Je to kom-m . . . 

enzácia za čas straveny pn-
pravou na rokovanie a na roko
Paní miestneho zastupitel'stva, 
v . . " 
čas venovaný činnost i kom1s11 a 
ďalšie povinnosti súvisiace s vý
konom poslaneckej funkcie. V 
neposlednom rade je to práca s 
konkrétnymi občanmi - voličmi. 
Paradoxom je, že poslancom 
nemá kto výšku odmeny urč iť a 
tak si ju podobne ako poslanci 
Národnej rady SR určujú sami. 

O peniazoch l'udia vždy radi 

hovoria, je to téma vel'mi vďač
ná. Hlavne o peniazoch tých 
druhých. A tak podobne, ako 
sme v novembri 1 989 moh li vi
dieť skoro na každom stípe 
výšky príjmov "zlých" hercov, 

ktorí si dovolili povedať svoj ná
zor na vtedajší režim, tak isto aj 
v Devínskej Novej Vsi sa pred 
komunálnymi volbami stala ver
m i aktuálnou téma poslanec
kých odmien. Dokonca sa kriti-

Ako je to 

ní miestneho zastupitel'stva. 
Poslanci za Novú koalíciu na
vrhli zníženie vlastných mesač
ných poslaneckých odmien 
oprot i roku 1 994 prib ližne o 30 
%. Je chvályhodné, že i ostatní 
kolegovia a kolegyne poslanci 
túto ich iniciatívu schválili , a tak 

osvoj ili podobnú iniciatívu, s 
ktorou prišli poslanci Novej ko
alíc ie v ONV aj poslanci 
Národnej rady SR? V decembri 
1 994 schváli li reštrikčné rozpo
čtové provizórium na prvý štvrť
rok 1995. Na sl'uby z predvo
lebných zhromaždení sa už za-

s poslaneckýDli o dn1enaiDi? 
ka "bohatých" poslaneckých 
odmien dostala aj do voleb
ného programu istej politickej 
strany. 

Nová koalíc ia postavila svoj 
predvo lebný program na kon
krétnych c iel'och, ktoré chce v 
prospech občanov ONV do
siahnuť, nie na rétorike. Preto 
tému poslaneckých odmien ne
využívala v predvolebnej kam
pani, ale vyšla s ňou na rokova-

v roku 1 995 bude napríklad po
slanec a zároveň č len komisie 
miestneho zastupitel'stva dostá
vať odmenu 750,- Sk mesačne 
a nie 1 050,- Sk mesačne, ako 
v roku 1 994 a poslanec neč len 

komisie 350,- Sk mesačne a 
nie 550,- Sk mesačne, ako v 
roku 1994. Podobne sa znížili i 
odmeny predsedom komisií a 
členom miestnej rady. 

Nebolo by vhodné, aby si 

budlo a ideme si uťahovať 

opasky o ďalšie dierky. Podl'a 
slov podpredsedu vlády pre 
ekonomiku je rozpočtové pro
vizórium "derešom na rezorty". 
Nebolo by správne, aby si spo
lu s obyvate l'stvom sadli na ten 
dereš aj tí, ktorí ho pripravili a 
schválili? 

Ján žatko 
zástupca starostu 

Z 
1 d poskytovania prenájmu, nebytových priesto asa Yrov a pozemkov na území mestskej časti 

Devínska Nová Ves pre rok 1995 

e1. 1 

Nebytové priestory 
1. Nájomné z nebytových priesto

rov v správe alebo majetku MC 
Devínska Nová Ves {bez pri počí

tania cien služieb) na území MC. 
Dev. Nová Ves sa stanovuje s 
prihliadnutím na druh aktivity a 
výhodnosť polohy. 

2. Nájomné sa stanovuje v rozsahu 
vymedzenom tabulkou : 

a) Poskytovanie zdravotníckych 
služieb, zdrav. zariadenia, pre
dškolské a školské zar., verejno
prospešné služby ob., osvetová 
činnosť, tel. vých., samosprávne 
orgány 
.... celé územie MC max. 250,-

b) Obchod a služby 
kancelárske priestory 
.. . Lín. centrum min. 1 300,
... VúZ S. Králika min 1 300 -
.. . Kostolné . ' 

Podhorské, Stred min. 700,
... ostat.úz.MC min. 600,-

c) Finančné a peňažné ústavy 
... celé úz. MC min. 1 500,-

d) Výrobné, dielenské a skla
dové priestory 

.. . Kostolné, 
Podhorské, Stred min. 700,-

ostatné územie MC min. 500,-

3. Sadzba za prenájom nebyto
vých priestorov na dalšie obdo
bie sa stanoví do konca roka 
1995. 

4. Prenájom nebytových priesto
rov a nehnutel'ností v správe 
MC sa riadi článkom 3, 4 a 5 
"Zásad hospodárenia s majet
kom MC .. . " zo dňa 16.1.1992. 

ll. Pozemky 

1 . Nájomné z pozemkov v správe 
alebo vo vlastníctve MC Dev. 
Nová Ves sa dojednáva s pri
hliadnutím na atraktivitu a 
výhodnosť polohy, prípadne na 
dočasný alebo trvalý postih 
územia prírodným živlom alebo 
skutočnosťou obmedzujúcou 
kvalitu prostredia. 

2. Nájomné sa stanovuje v rozsa
hu určenom tabulkou. 

Záhrady, sady, vinice, pol'no
hosp. pôdny fond 

zátopové oblasti ') 2,-

plochy devastované 
skládkami odpadov, ťažby a p.") 2,
ostatné územie MC 5,-

*) parcela č. 1628, 1629 k.ú. Dev. 
Nová Ves 

**) pre pozemky kultivované ná
jomcom počas prvých 5 rokov 

Zastavaná plocha: 
- rodinné domy a priliehajúce 

drobné stavby 
celé územie MC 50,-

- záhradné a rekreačné 

stavby {hosp. domy) 
celé územie MC 25, -

- stavby dočasné (prechodné) 

Eisnerova min. 2 000,-

Kostolné-

-Podhorské min. 1 500,-

ostatné: 

- intravilán min. 1 200,-

- extravilán min. 100,-

- stavby trvalé 

Eisnerova min. 300,-

Kostolné-

- Podhorské min. 200,-

ostatné: 

- intravilán min. 100,-

- extravilán 50,-

-VÚB Eisnerova min. 600,-

-garáže 
celé územie MC min. 150,-

3. Sadzba za prenájom pozem
kov na ďalšie obdobie sa sta
noví do konca roka 1995 . 

4. Prenájom pozemkov v správe 
MC Devínska Nová Ves sa riadi 
článkom 3, 4 a 5 "Zásad hos
podárenia s majetkom MC .. . " 
zo dňa 16.1.1992. 

5. Tento doplnok nadobúda plat
nosť dňa 22.12.1994 a účinno
sť od 1.1.1995 . 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MC 

DEVEX 3 



( ťJPtíldtíNII'JiJI) 
Základná organizácia 

Slovenského Cerveného kríža 
Bratislava - Devínska Nová Ves 
úprimne ďakuje všetkým sponzo
rom, menovite: Reštaurácii u 
Michala (M. Glosík), Reštaurácii R 
a F na Vápencovej (B . Fratrič), 

Potravinám na Bridlicovej, ako aj 
žiakom pod vedením učiteľov M. 
Fratričovej, G. Besedu, M . 
Kálnovej a V. Zadrabajovej za ich 
krásny kultúrny program, ktorým 
spestrili naše posedenie 18. de
cembra 1 994. 

výbor MS SCK ONV 

Reštaurácii Rolanda - Na hriadkach, 

Rybe Naja, 
Pohostinstvu na Mlynskej a 

Zelovocu Baranovičová na Mlynskej. 

Všetkým členom požiarneho 
zboru v ONV za ich celoro

čnú činnosť, obetavosť pri likvi
dácii požiarov, za preventívnu 
činnosť i vzornú reprezentáciu 
mestskej časti na súťažiach a 
požiarno - taktických cviče

niach a za prácu s mládežou 
dakuje velitel' 

VDPZ V. Dudeková 
a Výbor DPZ 

Do nového roka želajú vel'a 
osobných a pracovných úspe
chov. .............................. 
Okrúhle jubileum oslávila v mi

nulých dňoch členka výboru 
Miestneho odboru Matice sloven
skej 

na pracovnom stretnutí výboru 
Srdečne blahoželáme 

Všetkým sponzorom, 
podporovatel'om, spolu

pracovníkom a prispieva
telom ďakuje za spoluprácu 
v minulom roku 

redakcia 
Devínskeho EXpresu 

4 DEVEX 

IST~A CENT~UH 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2-4 

14.1.- od 19.00 hod. 
Reprezentačný ples Matice slovenskej a 
lstracentra - Kultúrny program tanečná skupina 
Flamenco do tanca hrá skup. Elektronic 

15.1.- od 16.00 hod. 
ZLATÁ RYBKA divadelné predstavenie manželov 

Strážanových 

22.1. - od 15.00 hod. 
ll. výročie samostatnosti Slovenska 
- slávnostná akadémia 
- výročná členská schôdza členov 

miestneho klubu Matice slovenskej 

29.1. - od 16.00 hod. 
SKRIATOK PIATOK divadelné predstavenie 

tel.: 770 033 

[j) @ {g w ~ [}!} [% 5J 
Miestny odbor Matice slovenskej 

a lstracentra - Centrum pre volhý čas 

srdečne pozývajú všetkých občanov 
Devínskej Novej Vsi na 

REPREZENTAČNÝ PLES 
Matice slovenskej a Istracentra 

v sobotu 14. januára 1995 od 19.00 hod. 

do vel'kej sály lstracentra. 

V kultúrnom programe vystúpi: 
tanečná skupina Flamenco, 

do tanca hrá skupina Elektronic (A. Krajčír). 

Vstupné 75 Sk možno zakúpiť v /stracentre. 

Vmesiaci decembri sa via

cerí občania sťažovali na 

kvalitu signálu káblovej 

televízie. Kritický ohlas na služ

by káblovej televízie bol uverej-

Devexu. 

V súčasnosti prebiehajú ro

kovania o vyriešení týchto 

problémov a o ďalších záme

roch v programovej ponuke 

nený aj v minulom čísle káblovej televízie medzi mest-

Etl~l1lldl1llJW w 11ll~~lll!ff~llil 
tdLUJ~<ID<r:llíl.~~llíl.~U~: 

13.1.- Rastislav, 
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 

JE3U@llu®~&U@UiJfJ.& 
ll 

Program 
Ieina 

# 

DEVIN 
Celovečerné predstavenia: 
štvrtok, sobota, nedel'a o 

19.45 hod. 

14.-15.1.- PÁN 
PESTÚNKA, alebo 

USA-m.p. -s.t. -16,18,-

OSOBNÝ STRÁŽCA 
streštená komédia 

19.1. - ZDESENIE 
USA- m.p. - č.t. - 18, 20,-

akčný pnbeh 

21.-22. 1. - ACE VENTURA: 
ZVIERACÍ DETEKTÍV 

USA- m.p. - s.t. - 22, 24,-
drsná komédia 

26.1.- MALÝ BUDHA 
ANG/FR- m.p. - s.t. - 22, 24,-

filmový epos o stretnutí 
dvoch rozdielnych svetov, ti-

betského budhizmu a americ-
kej kultúry 

28.-29. 1. - FLINSTONOVCI 
USA- m.p.- č.d. -20, 22,-

Uvedené tituly v dňoch 14. , 
21 ., 28. hráme aj na mládež-
níckych predstaveniach v so-

botu o 17.15 hod. 

Poznámky: s. t. - slov. titulky, 
č. d. -český dabing 

Tel.: 775 104 

skou časťou Devínska Nová 
Ves, SBD Bratislava IV. a fir
mou Satro. O výsledkoch ro
kovaní Vás budeme informovať 
v nasledujúcom čísle Devexu. 

-z: . 

R
az prišla na svet láska, raz 
boli na svete V1anoce -
Vianoc. Tento nádherný prí

beh má svoj počiatok v nebi, keď 
Boží syn vraví svojmu nebeskému 
otcovi: "Idem a chcem splniť tvoju 
vôľu, chcem zachrániť ľudstvo, 
ktoré sa od teba odvrátilo a ktoré 
miluješ tak vel'kou a rovnakou lás

kou ako ja .. " 
V stredu 21. decembra 1994 

prišli deti základných škôl do 
lstracentra s vianočným posol
stvom pre svojich spolužiakov. 

Deti zdobia vianočný stromček, 
spievajú ... 

- Aký je len krásny, nech nám žiari 
počas našej koncertnej slávnosti. 
Ak svätý Mikuláš naše pozvanie 
prijal a príde na náš koncert, bude
me sa veľmi tešiť. 

v živote s~mospráv obcí a miest 
komunalnymi volbami v no

vembri 1 994 bola ukončená 
významná, historicky prvá etapa 

ch života v Slovenskej republike. 

Bola poznačená pozostatkami mi

nulosti a charakterizovaná konšti

~ovaním svojich orgánov a hl'a.da

nlm ich postavenia a opodstatne
nia v našej spoločnosti. 

i 

t 

. Nádväzné druhé volebné obdo-
bie by 1 b ma 0 yť obdobím rozvoja 
samosprá • . . vy vo vsetkých smeroch, 
vratane zv·· · · ysen1a Jej kompetencií. 

Príchod Mikuláša deti vítajú ja
sotom. 

- Vítajže nám, vítaj, ty si ten, čo pre 
každého dobré srdce máš. 

- Prišiel som k vám, milé deti, 

prišiel som k vám rád, nemohol 
som vašej milej prosbe odolať. ' 

Javisko zapíňa spevácky 
zbor základných škôl z 
Devínskej Novej Vsi. Zanietená 
zbormajsterka Júlia Zúbková 
dvíha taktovku, sálou znejú nád
herné vianočné zbory. Zdravas 
Mária, Glória, Sem pospešte ne
meškajte, Hor sa pastieri, Jak si 
krásne jezuliatko. 

Vzhľadom na súčasnú celospolo

čenskú situáciu, poznačenú reš

triktívnymi rozpočtovými opatrenia-

Povolebná 
úvaha 

mi, je potrebné i na úrovni samo

správy mestskej časti vytýčiť si zá

kladné smery rozvoja podopreté 

konkrétnymi programami a pro

jektmi, zabezpečujúcimi tvorbu no

vých zdrojov príjmov. Zvládnutie 

tejto veľmi náročnej úlohy je zá-

Deti stíchnu, počúvajú, nechá
vajú srdiečka napíňať ľubozvučný
mi melódiami, starostlivo priprave
nými v čase predvianočnom. 

Nešetria potleskom. Spev sku
točne povznáša. 

Predvianočné tradície predsta
vujú žiaci zo Základnej školy l. 
Bukovčana pod vedením pani 
Durčatovej. 

Od Ondreja cez Luciu po Vianoce. 

Flautový súbor Pieskovec zo 
Základnej školy P. Horova po
núkol prekrásne vianočné koledy, 
žiaci Z~kladnej umeleckej 
školy Dolinského, detašované 

kladnou podmienkou d'a.lšieho mo

žného rozvoja Devínskej Novej Vsi. 

Po prvých konštitučných a reštrik

tívnych zasadnutiach Miestneho 

zastupiteľstva by mali nasledovať 

zasadnutia konštruktívneho cha

rakteru. Novozvolení, prevažne 

mladí predstavitelia samospráv

nych orgánov v Devínskej Novej 

Vsi majú na to všetky predpoklady. 

Akiste im pritom pomôžu svojimi 

radami, poznatkami, skúsenosťa

mi, konkrétnou prácou v komisi

ách i jednotlivými ucelenými návrh

mi všetci, ktorým osud lokality, v 

pracovisko ONV, z tried M. 
Fratričovej a G. Besedu pridali 
svoju hrsť ľúbivých melódií. 

A opäť znejú vianočné koledy a 
"Tichá noc" v podaní speváckeho 
zboru základných škôl z Devínskej. 

Mikuláš sa lúči, ďakuje. Aj deti 
sú vďačné Miestnemu odboru 
Matice slovenskej a 
lstracentru za Vianočné posol
stvo, všetkým účinkujúcim a hlav
ne tým, ktorí toto prekrásne podu
jatie pripravili vo svojich triedach. 

Vďaka vám všetkým. 

pk 

Spevácky zbor pod vedením 
pani J. Zúbkovej spoluúčinkoval aj 
26. decembra 1 994 na sviatok sv. 
Stefana na svätej omši v kostole 
Ducha svätého v ONV 

ktorej dennodenne žijú, nie je l'a.ho

stajný. 

Ako bývalý starosta si považu

jem za povinnosť pomôcť v akom

koľvek smere, pokiaľ bude o túto 

pomoc záujem. Zároveň vyzývam i 

ostatných občanov Devínskej 

Novej Vsi k podpore našich no

vých miestnych predstavitelbv. 

Ing. Marián Jurčák 

DEVEX 5 



Svet a my 
Keď vo vyspelých krajinách za

čína byť čosi nemoderné (ne
chcem povedať škodlivé), majú na
porúdzi lahké riešenie. Ponúknu to 
zaostalým krajinám. Tieto po tom 
siahnu s radosťou, ako ľahko prišli 
k "lacnému" a "dobrému" tovaru. 

Vyspelosť krajiny a jej l'udí sa 
meria nielen ekonomickou situáci-

ou, ale aj vnímaním a správaním jej 
obyvatel'ov. 

Záver roka - Silvester a príchod 
nového - znamená symboliku pre
chodu. Lúčime sa so starým, víta
me nové. Nie sme sami na svete. 
Vo vyspelých krajinách platia už 
zákazy používania výbušnín, pe
tárd, rachotu pri takýchto príleži
tostiach. Ohňostroje pripravujú na 

ŠPORT *** ŠPORT *** ŠPOTR *** ŠPORT *** ŠPORT *** šPORT 

l. TRIEDA 
Podl'a pôvodného vylosovania 

odohrali zápas 1 . kola sezóny 
1994/95: 

ELAI - YMCA C - ŠK STRELEC ONV A 
remízou 4:4 

Body za STRELEC získali: Marián 
Jurčák, Antala, Verner a Zlocha po 
jednom. 

Po vylosovaní súťaží odvolala 
Vojenská nemocnica svoje druž
stvo z oblastnej súťaže. Miesto 
tohto bolo zaradené do tejto 
súťaže družstvo SK STRELEC 
Devínska Nová Ves ako druhé po
stupujúce družstvo z l. triedy. O 
tom, ako sa bude mladému ambi
cióznemu celku dariť vo vyššej, 
veľm i náročnej súťaži, Vás budeme 

pravidelne informovať. 
Prosíme priaznivcov šachu a 

tých, ktorí by chceli pomôcť rozvo
ju mládeže formou šachového 
súťaženia, o akúkol'vek pomoc 
umožňujúcu ďalšiu činnosť SK 
STRELEC Devínska Nová Ves, 
ktorý sa stal jedným z piatich cen
tier výchovy mladých šachistov v 
Bratislave a svojimi výsledkami je 
známy na regionálnej i celosloven
skej úrovni. 

Kontaktné údaje: 

- číslo účtu SK STRELEC ONV: 
20 93 20 32/0200 

pobočka VÚB a.s. Bratislava 
- Devínska Nová Ves 

- predseda klubu: 
Ing. Marián Jurčák 

ul. Na mýte 2, 841 07 Bratislava 
telefón: 778 663 

ZÁUJMOVÉ mRUžENIE MlÁDEžE - YMCA-IíPORTKLUB DEV. NOVÁ VES, TEL.: 775 381 

HO KEJ BAL -Bratislavská liga 

MUŽI - ligová prestávka 
DORAST - ll. roč. turnaja o pohár Predsedu BHbú: 
HC VIKTORIA - SK YMCA DEV NOVA VES 5:24 (2:9, 3:9, 0:6) 
Góly ONV: 6- Chandoga 1. , 5- Belágyi, Runák, 4- Sašik J., 2- Baďo, 1 -Nemec A., Aejžek Ma. 
TEAM SHARKS- SK YMCA DEV. NOVÁ VES 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) 
Góly ONV: 1 - Chandoga 1., Belágyi 
SK YMCA DEV. NOVÁ VES - PREDNA POSEŇ 8:6 (4:3, 3:1, 1:1) 
Góly ONV: 3- Runák, 2- Nemec R. , 1 - Chandoga 1., Rejžek Ma., Belágyi 
Konečná tabulka turnaja 
1. TEAM SHARKS 
2.-3. SK SIBÍRSKA 
SK YMCA DEV. NOVA VES 
4. PREDNA POSEŇ 
5. HC VIKTORIA 
Oznam: 

Na 4. ročník hokejbalového turnaja ' PRESTIGE'95- DEV NOVÁ VES' sa prihlásilo cel
kove 8 družstiev registrovaných i neregistrovaných hráčov hokejbalu, a to: ŠK YMCA ONV 
'A' , Š~ YMCA ONV ' B' , KOBRA ONV, FUTBALOVÝ KLUB ONV, ARABI ONV, 
SKLENARSTVO ONV, OLD STARS ONV a ŠK ROYAL. Predbežný termín turnaja je plánovaný 
(závislé od počasia a roztopenia sa ľadu na hokejbalovom ihrisku) na dni 14. -15.1., resp. 
21.1. - 22.1 .1995 s hracím systémom "každý s každým ' + play-off. Srdečne pozývame všet
kých priaznivcov hokejbalu na určite zaujímavé, bojovné a napínavé hokejbalové zápasy o 
naj lepšie hokejbalové družstvo z Dev. Novej Vsi v roku 1995. Bližšie informácie na tel. 775 
361. Oto PROKOP 

predseda ZZM YMCA-ŠK DEV NOVÁ VES 

6 DEVEX 

to určení odborníci, trvajú niekol'ko 
minút a iste splnia funkciu, ktorá 
im je prisudzovaná. Vo vyspelých 
krajinách . 

U nás? 
Silvester trvá dva týždne, vybu

chovanie a rachot od rána do noci 
nemá už s oslavou vlastne nič 
spoločné. 

pat 

... 
Chránená krajinná oblasť pri rie

ke Morave je hniezdiskom rôznych 
druhov vodných i spevavých vtá
kov. Medzi najväčšie patria bocia
ny biele. 

Už roky hniezdia v chránenej 
krajinnej oblasti pri rieke Morave na 
starom betónovom telegrafnom 
stí pe. l tohto roku o niekol'ko týž
dňov sa vrátia do tejto oblasti , aby 
tu hniezdili. Vedl'a je však starý be
tónový telegrafný stíp, ktorý za
hniezdiť nemôžu. Chýba mu prija
tel'ný vrcholec pre túto ich činnosť. 

Prišiel rok 1995. Bude lepší ako 
tie predchádzajúce, pre nás i pre 
bociany biele v chránenej krajinnej 

.. SMUTNÉ 
\)YROČfEY' 

Po prečítaní článku, ktorého 
podstatnej časti som nerozumel , 
musím sa vyjadriť ako syn po ne
bohom Františkovi GRANCOVI, 
mojom oteckovi a upresniť niektoré 
údaje. 

Nie je mojou úlohou cenzurovať 
celý článok, ktorý nemal dôvod byt 
napísaný takýmto spôsobom a 
uverejnený s nepravdivými údajmi, 

ale mal sa stať kresťanskou spo
mienkou na tých, čo ako nevinní 
padli za obeť fašizmu . Oni neboli 
našou "Mikulášskou nádielkou", le

bo Svätý Mikuláš je symbolom 
dobroty, opory chudobným a svä
tec, ktorého meno v kresťanskom 
svete nemôžeme spájať s násilím a 
vraždením, nech je v akejkol'vek 
podobe. 

U nás Sv. Mikuláš prišiel ráno, 
kde sme si ako deti našli jednodu
ché, milé darčeky, ktoré nám k to
muto sviatku pripravili rodičia v to
pánkach . Zamávanie otecka do 

okien rozradosteným deťom a 
krátke ... Do videnia, bolo tým po
sledným z prejavu k nám. TO BOL 
NAS SVÄTÝ MIKULAS, potom už s 
vývojom a osudom dejín nemal nič 

oblasti pri rieke Morave? 
im už konečne v tomto 
chol druhého stípu v 
krajinnej oblasti pri rieke 
aby tu mohli zahniezdiť? 

Na túto otázku nám dá odpo. 
veď zrejme blízka budúcnosť... 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 _Kúpa. 

02- Pre
1
.d?Jmiesta (ponúka, hladá) 

03- Vo ne l' d ') 
04 - SlužbY (ponúka, h a a 

05- BytY . 
06 - Nehn_ut~l'nostl 
07 _ Rozhcne 

c oz-PREDAJ 

• Predám šedočierne záno~né ~o-
h na Favorit- 360,- nove v1ecko 

fa Y · ' d - d ma 
na benzínovu ~a rz60s ~o 
kl'účami, na Favont- 1 ,-, zan?v
né ch lapčenské korčule (s top~n
kami) č. 39 - 460,-. Vec1 su v 
Oevexe (Novoveská 14 z dvora) 

rp L[ ____ o_4_-s_L_U_ž_B_Y ____ ~ 
Tohtoročná zima popriala skôr • ElekJroinštalácie, bleskozvody

korčuliarom. Snehu niet, ale pri - montaz, oprava Tel.: 770 078 
mrzlo. Zamrzlo jazierko na ceste k • Vodo inštalačné a kúrenárske 
pol'nohospodárskemu družstvu, na práce Tel: 776 888 

• 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. 

tel.:777 095 
• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 762 

• Preklad z/do nemčiny na PC. 
Tel.: 775 784 po 19.00. 

• Vykonávame všetky čalúnicke 
práce 

Tel.: 770 512 od 10.00- 19.00. 

OS-BYTY 

• Vymením upravený 2-izbový byt 
v ONV za väčší. Len v ONV. 

Tel.: 777 597 

06- Nehnutelnosti 

VW Polo 
Ano, nový model fi. Volkswagen VW Polo 95 

Jj@ G!J~ []iJ&J OíJ&J~@OíJi] íJfľfJD[!!]o 

sídlisku Stred tiež urobili klzisko. 
Ak mráz vydrží, bude karneval na 
lade ako v mnohé predchádzajúce 
roky? 

ms 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

• Predám rodinný dom v centre 
Stupavy, pozemok 12 a za 1 ,5 mil. 

inf: tel.: 775 275 A možno ho získať aj na leasing 
Cena od 353 000,- Sk 

spoločné . 

Samotný nálet na obec trval 
PRED A PO CASE 10,57 HOD. 
Presnosť uvádzame preto, lebo u 
otecka v náprsnom vrecku želez
ničiarskej rovnošaty šrapnel poš
kodil hodinky, ktoré zastali presne 
v čase jeho skonu. Tieto hodinky 
mám do dnešného dňa. 

Kolegovia a kamaráti ctecka 
vedeli presne, kde sa skrýval (za 
plotom záhrady rodiny Gériových) 
a nebolo problémom ho tam nájsť 

a už okolo 13,00 hod. pripraviť je
ho telo na posledný odpočinok su
sedkami, kde sme bývali, na ul. 1. 
mája. Posledná rozlúčka sa vyko
nala pred sochou Panny Márie na 
Zdolinci , kde boli vystavené i pozo
statky nášho otecka. Poradie hro
bov taktiež dokumentuje túto sku
točnosť, lebo hrob nášho otecka je 
ako druhý. 

V tichej spomienke na udalosti 
spred päťdesiat rokov si kresťan- l 

ským spôsobom my pozostalí 

uchovávame spomienku na našich 
nebohých. Nechceme nič opomí
nať z ich krátkeho života, chceme, 
aby pamiatka na nich zostala kre

sťanská tak, ako nám ju odkázali. 

František, Stefánia 
a Valéria Grancoví 

Využite povianočné prechodné 
ZLACNENIE 

n iektorých tovarov v DE V EXe 
Novoveská 14 (nad poštou) 

PRESSKANI 
Vápenka 4, 841 07 Bratislava 1 s.r.o., 

[ľ.)Cľítn [M)@ 
pre vyroou karosárskych dielcov SKO DA 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 

v~čš_í počet klampiarov 
zvaran1e na stojanových a závesných bodovačkách, blatníky na 
~du 2105 a 2107, náhradných dielcov na karosériu Skoda Favorit a 
<::>koda Felícia 
- vyučenie nie je podmienkou 
- prax pri zváraní na bodovačkách a repasných prácach na výliskoch 

vedúceho ekonomického úseku 
- VSE 
- prax min. 5 rokov 

Bližšie informácie: 

Tel .: 071769 604,07/769 340 Fax: 07/769 605 

Informujte sa na tel. č. 775 275 

Inzercia: cenník· 1 
K cenám tr b . • __ znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 112 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
Zľavy· 5 a e_ a P~POC it~ť 25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. 
lnzert~á ka~la~~asobne uverejnenie -10%. 1/2 roč . uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

ce ana: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po- pia: 8.00- 1 0.00, 14.30 - 18.30, So: 8.00- 11 .00. 
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Okienko 
mestskej 
polície 

od 15.12.1994 do5.1.1995 

Vo štvrtok 15.12.1994 vzbudilo 
pozornosť zlodejov vozidlo zahranič
nej značky. Prípad bol odovzdaný 
Hraničnej polícii policajného zboru. 

Vodiči motorových vozidiel zrejme 
počítali so zimným spánkom stráž
cov poriadku a veselo porušovali na
riadenia o parkovaní a ostatné do
pravné predpisy. Blokovými pokuta
mi však pomáhajú plniť kasu mest
skej časti dosť spolahlivo. 

V predvečer Stedrého dňa prišiel 

Vodorovne: Al Sled - kačica po 
nemecky - časť Bamaka (Mali) -
ázijský štát - čierna farba. - BI 
Slovenský maliar a grafik so skrat
kou mena na začiatku - zryjeme -
omotať. - Cl Skončila písanie -
štvrtá časť tajničky - manželka 
krála Odysea. - Dl Planétka - žen
ské meno - SPZ Dolného Kubína -
pästiarsky úder - kópia. - El Kujný 
nerast - chlapčenské meno - žen
ské meno - chlapčenské meno -
ženský hlas. - FI Nástroj na mláte
nie (mn. č.) - tretia časť tajnič
ky - športový kód Turkménska -
piata časť tajničky - jedovatá 
rastlina. - GI Mesto v býv. ZSSR -
menší japonský kopytník - striedal 
- anglický romantický básnik - dru
hý. - Hl Druh kyslého mlieka - ry
tím kyprila- prudko utekajú, ženú 
(sa).-

Zvisle: 11 Koniec tajničky. - 21 
Prístav na arabskom poloostrove -
mesto na Cesko-moravskej vyso
čine - kopytník brazilskych prale
sov. - 31 Neodvísa - vavríny - sied
my mesiac v židovskom kalendári . 

Objednávací lístok 

o život mladý človek, zrejme z pre
dávkovania drogami. Prípad bol 
riešený v spolupráci s Hraničnou po
líciou. 

Záver minulého roka prežívali ľudia 
rôzne. V druhý sviatok vianočný 

- 41 Sek - skratka americkej letec
kej spoločnosti - sladko - kapor po 
rusky. - 51 Hviezda v súhvezdí 
Vel'kého voza - kancelárska skrat
ka - neskrotený - skoro. - 61 
Druhá časť tajničky. - 7 l Bývalý 
košický futbalový brankár - spisov
ná skratka - rob šťastným - špatný 
po chorvátsky. - 81 Odparovacia 

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Objédnávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

hliadka mestskej polície riešila pre
padnutie osoby v neskorých večer
ných hodinách, v predposledný deň 
roka zachraňovala silne podnapitú 
ženu nájdenú na zemi a v posledný 
deň riešila horiace vozidlo a vlámanie 
do potravín na ul. M. Marečka. 

spojka -jedno po anglicky - druh 
vína - meno Pugačevovej. - 91 
Zostarnul - prácou získaj - mesto v 
Indii.- 101 Useknú- vypila všetko
lenošiť po česky.- 111 prvá časť 
tajmičky 

Pomôcky: BI B. Nevin. - 7 l Kilav. 
-91 Ambúr.-

6 7 8 9 10 11 

Meno a priezvisko (firma): -----------------------------

Adresa: ____ ~--------------------- PSC ______ _ 

Dátum: _________________________________________________________________ ___ 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK podpis (pečiatka) predplatitela 

Počas vianočných sviatkov sa 
hybovalo po DNV niekol'ko Psov 
rí tiež zrejme chceli oslavovať n~ 
bode. Hlásené pohyby psov 
hliadky na asanačnú službu. 

Korenie žhlo 
- Príde Jano do predajne obuvi 

hovorí: 
- Slečna, chcel by som 

pekné topánky a lacné. 
- Ja tiež, odpovedá predavačka . 

••• 

Na schôdzke pohlavárov 
vorí jeden druhému: 

- Ja nevím, co vy Slováci 
rád máte. Vždyť my ch 
me jen vaše dobro! 

- Veď práve to, že my si 
nechcem dať vziať. 

- Je to dlhé, úzke, biele a na 
ci je niečo vel'mi sprosté. Co · 
to? 

- Výplatná páska. 

- Slovensko je vraj 
rálnejší štát. 

- Prečo? 

- Lebo sa nemieša 
svojich vlastných ,,. • .,,,;+, .. 
stí. 

- Co je to sloboda? 
Keď ťa pošlú do zadku a ty 
ideš, kam sa ti páči. 

••• 

- Vierka, vždy keď ťa v 
vyzlečenú, mám chuť 
milovanie. 

- ? 
- S Ornelou Mutiovou. 

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, Kalištna 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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r 6.-7. týždeň ... 

® 
... a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Najväčším zemetrasením i 
vojnou zároveň je pre nás v 
súčasnosti nedostatok zemia
kov. 

Denne sa stretávame s 
krátkozrakými rozhodnutiami. 

"Dvakrát meraj, raz strihaj," 
radí nám stará l'udová múdro
sť. "A vari sa to dá pri dneš
nom zhone?" oponujeme. 
Casta prirýchlo odpovedáme, 
reagujeme, konáme ... A nepo
máha nám ani rok vyhlásený či 
zasvätený tolerancii. 

Má ona vôbec súvis l osť s 
rozhodovaním? Nuž, stačí sa 
započúvať do rozpravy parla
mentu, alebo rozhovoru dvoch 
susedov. Ale každého rozho
dovanie na medzistupňoch 
medzi týmito dvoma bez snahy 
k tolerancii uniká k niektorému 
z mantinelov krajností. Možno 
0 mesiac či rok pripustí omyl, 
skôr však nájde vinníka. 

Pritom každý negatívny jav, 
rozhodnutie má korene v jed
notlivcovi. 

Naučili sme sa "prežívať" ro
ky dobrých rád. Rok rodiny 
~leru, dieťaťa ... dnes toleran~ 
Cle. Prežívať a ... akosi nevší-
mať · · 
Sk. Sl Ich. A hl'adať u iných. 

d 
usrne raz u seba. Návod je 

Obrý. 

Váš vydavatel' 

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

27.1.1995 Ročník: v. Číslo: 2 

lP©@J~lľ@WOí)@ 
V utorok 17.1.1995 sa konalo 

v MÚ rokovanie týkajúce sa 
výstavby podkrovných bytov na 
sídlisku Stred. K realizácii tejto 
výstavby je udelené stavebné roz-
hodnutie. Konkretizácia priebehu a 
podmienok výstavby cca 60 byto-
vých jednotiek bude predmetom 
rokovania 27.1.1 995. 

Vnedel'u 22 . januára miestny 
odbor Matice slovenskej a 
lstracentrum pripravili pre 

občanov Devínskej Novej Vsi sláv
nostnú akadémiu pri príležitosti 
druhého výročia samostatnosti 
Slovenska. 

V kultúrnom programe prekva
pili najmä deti, spevácky zbor zá
kladných škôl, vedený pani J. 
Zúbkovou. Skutočne za vel'mi krát
ky čas dokázali kultivovaným pre
javom, disciplínou i muzikantským 
umením strhnúť poslucháčov. Iste 
nám vyrastá ďalší reprezentant 

Vo Volkswagene 
(TaSR) Na jednodňovú návštevu 

Slovenskej republiky pricestoval v 
utorok 17.1. ministerský predseda 
Dolného Saska Gerhard Schräder. 
V programe jeho návštevy bola aj 
prehliadka závodu Volkswagen 

Lekáreň 
otvorená 

Už nie je potrebné hl'adať leká-
renské služby v pril'ahlých mest-
ských častiach. Lekáreň NADA na 
ul. P. Horova 14 je otvorená pon-
delok - piatok 8.00 - 18.00, v so-
botu 8.00 - 12.00 hod. 

Devínskej Novej Vsi. 

Dlhodobé odnárodňovanie, ale i 
bagatelizovanie pojmov zanechalo 
v nás stopy a obnove duchovnej 
kultúry bude treba venovať vel'a -
vela s1l . Na tejto nelahkej ceste, ale 
prepotrebnej pre formovanie 
občianskych a národných posto
jov, ako vo svojom príhovore, na 
výročnej členskej schôdzi, po sko
nčení akadémie zdôrazni l predse
da miestneho odboru Matice slo
venskej, Stefan Horník, je potrebná 
systematická trpezlivá práca najmä 
s mládežou, ktorej sú mnohé poj-

Bratislava. V areáli závodu privítal 
hosťa obchodno - ekonomický ria
ditel' Volkswagenu Bratislava Ing. 
Jozef Uhrík, CSc., spolu s nemec
kým kolegom Gunterom Erichom 
Klempom. Ministerského predsedu 
sprevádzal aj predseda predsta
venstva Volkswagenu AG Dr. 
Ferdinand Piech. 

Cena: 2,50 - Sk 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 

19.1.1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 3.2.1995, 
čís lo vyjde v piatok 

10.2.1995. 

my, dejinné súvislosti i následnosti 
neznáme. 

Verme, že plánované akcie 
miestneho odboru Matice sloven
skej: divadelné predstavenia 
ochotníkov, prezentácia tradícií, 
festival národnej piesne, úzka spo
lupráca s lstracentrom, Miestnym 
úradom, radou a zastupitel'stvom, 
návštevy pamätných miest, paria
danie kultúrno - spoločenských 

programov pre spoluobčanov do
stanú viac publicity a propagácie. 

pk 
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Miestna rada Mč ONV 

ukladá 
poverenému riaditel'ovi Denovy 
očistiť plechové informačné tabu
le umiestnené na verejných prie
stranstvách 

berie na vedomie 
informáciu o vyhodnotení verejnej 
súťaže na Správu bytového fon
du MČ ONV v službách PO HAS -
upratovanie a údržba výťahov 

Verejná súťaž na zabezpečenie 
služieb pre bytové hospodárstvo: 

1 . Zabezpečenie pohotovostnej a 
havarijnej služby 
- zúčastnili sa 3 firmy, víťazom sa 
stala firma BYTOS 

2. Zabezpečenie upratovania 
- zúčastnili sa 3 firmy, víťazom sa 
stala firma BENTOB 

3. Zabezpečenie opráv a údržby 
výťahov 
- zúčastnilo sa 6 firiem, víťazom 
sa stala firma OTIS 

ukladá 
kontrolórovi MČ predložiť na 
najbližšie zasadnutie MR vyhod
notenie činnosti jednotlivých 

športových a kultúrnych klubov a 
organizácií a občianskych zdru
žení uvedených vo vnútornom 
členení rozpočtového provizória 
MČ ONV pre rok 1995 v kapitole 
7, 9, 15 a porovnať príjmy a vý
davky týchto organizácií na rok 
1995 a rozdeliť prijmy na príspe
vok Mč a ostatné prijmy 

ukladá 
miestnemu kontrolórovi vypraco
vať vyhodnotenie doteraz prija
tých opatrení na zamedzenie po
rušovania VZN č. 4/1992 majitel'
mi psov do najbližšieho zasadnu
tia MR 

zástupcovi starostu - predložiť 

materiál o nedodržaní VZN č. 
4/1992 na rokovanie Miestneho 
zastupitel'stva dňa 31.1.1995 

zabezpečiť prostredníctvom 
Denovy zhotovenie ďalších klie
tok pre odchytených psov v are
áli stanice Mestskej polície ONV 

odporúča starostovi zabezpečiť 
pre stanicu Mestskej polície ONV 
strelnú zbraň s narkotizačnými 
strelami na zneškodnenie vol'ne 
pobiehajúcich psov 

berie na vedomie 
program Domu duchovnej obno
vy na rok 1995 

Návšteva chorvátskeho 
11 .1 .1995 zavítal do Devínskej 

Novej Vsi chorvátsky vel'vyslanec 
pán Ivica Tomič. Stretol sa s 
predstavitel'mi novozvolenej sa
mosprávy starostom Ing . 
Vladimírom Mrázom, zástupcom 
starostu Ing . Jánom L:atkom a 
poslancami Mestského zastupi
tel'stva Miroslavom Encingerom 
a Ing. Richardom Ružovičom. 
Dvaja poslední a Ing. Jozef 
Cvečka a PhDr. Vi liam Pokorný 
zastupovali aj Chorvátsky kultúr-
ny zväz. 

veľvyslanca 
môcť pri snahe zaradiť do prog
ramovej ponuky televízneho káb
lového rozvodu aj vysielanie 
chorvátskej televízie a tak isto aj 
pri snahe o zavedenie výučby 
chorvátskeho jazyka. 
Perspektívne sa hovorilo i o mo
žnosti vybudovania chorvátske
ho múzea. 

-Z-

Vážení spoluobčania! 
Viaceré politické strany si vo 

svojich volebných programoch 
predsavzali zlepšiť informovanosť 
občanov o činnosti samosprávy. 
Keďže predvolebné sl'uby sa patrí 
plniť, pripravuje miestne zastupitel'
stvo v tejto súvislosti viacero opat
rení. Jedným z nich je poverenie 
zástupcu starostu zodpovedno
sťou za informovanosť občanov. 
Dalším je nová rubrika v Devexe, v 

ktorej by sme Vám postupne 
priblížiť funkciu a činn 
vých orgánov samosprávy. 
uvádzame prvú časť, v ktorej 
sme chceli bližšie vysvetliť vzťah 
medzi orgánmi samosprávy hl. rn. 
SR Bratislavy a mestskej časti 
Devínska Nová Ves. 

. Grbe tvoria jedno vell<é 
.Ulice ~~solí sa a tak len vďak~ 

klZISko. ·mu štrku či piesku auta 
posypove 
nekončia na chodníkoch . 

... 

PREDSTAVUJEME ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ČASTI DEVÍNSKA NOVÁ VU 

Keď mrzne, nie je v De!ínskej 
. h plôch na korčulovanle 

radovyc;._koda že na jazierku 
~~ 0 ' - · . . 

· k'?) občas večer poz1arn1c1 
l. úlohy samosprávy hl. m. SR 
Bratislavy a mestskej časti ONV. 

Kompetencie a úlohy samo
správy mesta Bratislavy a jeho 
mestských častí sú dané zákonom 
SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR 
Bratislave v platnom znení a Statú
tom hl. m. SR Bratislavy v znení 
dodatkov č. 1 až 9. Pre občanov je 
najpodstatnejší údaj, ktoré činnosti 
zabezpečuje samospráva hl. mes
ta a ktoré samospráva mestskej 
časti. 

Hlavné mesto zabezpečuje 
výkon samosprávnych funkcií ce
lomestského charakteru, a to naj
mä: 

1 . Hospodári s majetkom mesta, 
ktorý nebol zverený do správy 
mestským častiam. 

2. Schval'uje rozpočet a záverečný 
účet hlavného mesta. 

3. Rozhoduje o celomestských da
niach a poplatkoch. 

4. Vykonáva výstavbu a údržbu 
komunikácií 1. a 2. triedy. 

5. Vykonáva správu a údržbu his
torických pamiatok a stavieb ce
lomestského charakteru vo 
vlastníctve mesta. 

6. Zabezpečuje verejnoprospešné 
služby - odvoz a likvidáciu od
padu, čistenie komunikácií 1. a 
2. triedy, verejné osvetlenie, 
mestskú hromadnú dopravu. 

7. Schval'uje územnoplánovaciu 
dokumentáciu hlavného mesta. 

Mestská časť La'"'""+'~''-'UI•• 
výkon samosprávnych 
miestneho významu, a to najmä: 

(Miyns a . . li 
nepostriekajú túto vell<u plochu. ~ 
by . bolo klzisko a] pre celu 
QevlnSkU. 

bh 

••• 

s tými telefónnymi auton;atmi 
sa skutočne v Dev1n~keJ neda p~
hnúf? Viac nefunguJU ako funguJ~· 

1 . Hospodári s majetkom z pošty človek musí. zaplatiť pať 
ného mesta zvereným do korún, aj keď vola susedovi. 
vy mestskej časti a s vr<'!qtm:mll Nefunkčné telefóny vlastne pn pra-
majetkom. vujú občanov o čas a koruny. 

2. Schval'uje rozpočet a 7"''A"'""'• 
účet mestskej časti. 

mt 

3. Rozhoduje o miestnych 

4. Vykonáva údržbu a správu i symbolizujú čas vianočný, i 
koch. T ieto slová väčšine z nás 

torických pamiatok m"'"1
'
1
Ph•• keď by sa takto mohol nazý-

významu zverených do vať i fašiangový čas, do ktorého 
mestskej časti. sme sa vlastne už prehupli. 

5. Vykonáva výstavbu a 
komunikácií 3. a 4. triedy. Ked' sa v spomienkach vrátime 

6. Zabezpečuje verreir10(lr0!5pe:šf11 do predchádzajúceho obdobia, 
služby - čistenie môžeme ho hodnotiť, že v našej 
a 4. triedy, údržbu verejnej obci pre niektorých l'udí mohlo byť 
ne. po dlhšom čase toto obdobie i pri 

7. Povol'uje predajný a ore:vél<jZK•III väčších starostiach a zhone napl-
vý čas obchodu a služieb. nením tohto symbolizujúceho ná-

8. Po dohode s hlavným zvu, neberúc do úvahy materiálovú 
schval'uje územnopl stránku. 
dokumentáciu mestskej časti. 

9. Zriaďuje rozpočtové a Celá obec dýchala sviatočnou 
kové organizácie mestskej atmosférou už i vonkajšími znakmi 
ti. - slávnostným vysvietením ulíc a 

10. Zabezpečuje každý mohol v tomto období nájsť 
záležitosti verejného " 11

"'"'"" • pre seba vhodnú vol'nú chvíl'u a v 
ochrany pred požiarmi v m~?žstve podujatí si niečo vyho-
skej časti. VUJUce vybrať, pookrial na duchu 

a tým lahšie prekonať všedné, čas~ 
to nemalé starosti. 

Na stretnutí predstavitelia sa
mosprávy ubezpečili pána 
Tomiča o záujme zo strany 
Devínskej Novej Vsi pokračovať 
v nadviazaných priatel'ských 
kontaktoch s chorvátskou stra
nou, hlavne v oblasti kultúry a 
športu. 

Spolupráca s Volkswagenom 
cej sa výstavby u-

z začiatkom decembra - pri-a rodinných domov v chod 
Novej Vsi zo strany ~~.n•nr.r ,..~- ~ om Mikuláša bolo možné pre

ť r~dostné vzrušenie pričinením 
Takisto uvítal zámery vlace h 

ryc. inštitúcií, ktoré duchovne 

Pri stretnutí padli aj návrhy na 
ďalšie konkrétne kroky v pros
pech uchovania chorvátskeho 
etnika v Devínskej Novej Vsi. Pán 
vel'vyslanec prejavil ochotu po-

2 DEVEX 

Dňa 18.1.1995 sa stretli staros
ta mestskej časti Devínska Nová 
Ves Ing. Vladimír Mráz a zástupca 
starostu Ing. Ján L:atko s obchod
no - ekonomickým riaditelbm spo
ločnosti Volkswagen Bratislava 
Ing. Jozefom Uhríkom. 

Predmetom stretnutia bolo zo
známenie vedenia spoločnosti s 
predstavitel'mi novozvolenej samo-

správy, informácia o najbližších 
plánoch oboch subjektov a hl'ada
nie možností vzájomnej spoluprá
ce. 

Pri rozhovore sa objavilo niekol'
ko oblastí, kde je možnosť vel'mi 
úzkej spolupráce. Obchodno -
ekonomický riaditel' spoločnosti 
Volkswagen Bratislava prejavil záu
jem vstúpiť finančne do rozbiehajú-

pri snahe o zlepšenie Oboh~tlh celé toto obdobie rôznymi 
spojenia medzi Devínskou PDdUJatrami. 
Vsou a Bratislavou a l 
hraničného prechodu s 
republikou a prisl'úbil 
svojej strany pri l 
zámerov. Poslednou 
chcú obe strany 
zlepšenie životného 
Devínskej Novej Vsi. 

Vojna v mieri 
Chcem reagovať aj ja na po

známky v "Devínskom exprese" 
pod titulom "Svet a my" a tiež na 
prvej strane poznámku p. vydava
tel'a o vypálených petardách. 
Naozaj si takto nepredstavujem ví
tanie nového roku . Vol'akedy to ne
bývalo. Pripomínalo mi to však 
druhú svetovú vojnu, keď presne 
také isté delové výbuchy sa ozývali 
blízko nášho domu, rozbili nám ok
ná na verande a moja matka, ktorá 
bola vtedy chorá, vel'mi ťažko 

znášala tieto výbuchy. To však bola 
vojna a brali sme to ako nutnosť. 
Bolo predsa treba poraziť fašiz
mus. Ale teraz v mieri? čo sa dialo 
na síd lisku Podhorské (a iste aj in
de), to už presahovalo všetky me
dze. Nie som chorá, ale zlakla som 
sa vždy tak strašne, že som sa ne
mohla na nič sústrediť, ani na tele
vízny program a mala som vlastne 

prežívajúce u nás už po stáročia. 

Takisto i so školákmi pripravili 
pani učitel'ky program vo vianoč
nom duchu, aký tu už dávno ne
vládol. 

Nezahál'ali ani "Grbarčieta", kto
ré okrem verejného vystúpenia boli 
nahrávať okrem iných i naštudova
né vianočné piesne v Slovenskom 
rozhlase. 

pokazený celý Silvester. A trvalo to 
nielen jeden večer, ale naozaj as
poň dva týždne. Bojím sa už do
predu toho, čo bude, až nastane 
jubilejný rok 2000, ak sa ho dožije
me, či nebude treba ujsť pred tou
to "vojnou v mieri" niekam na vr
chol Kobyly, ak sa l'udia - hlavne 
predstavitelia obce a polícia - ne
umúdria dovtedy a nezakážu to. 

M.T. 

Bit~ či nebit' 
Všetci postihnutí tvrdia biť. 

Väčšina občanov, a dá sa povedať, 
že drvivá väčšina, tvrdí rovnako biť. 
Ano, s mäkkým i. 

Ide o rozmáhajúcu sa trestnú 
činnosť, nedostatočné legislatívne 
opatrenia, následnú trúfalosť zlo
dejov, zločincov, podvodníkov, da
rebákov ... 

Občania ešte nechcú zakladať 
domoobranu. Ešte nechcú. 
Postihnutých je asi málo. 

zo Slovenska. 

Tohtoročné počasi e - nezvyklé 
bezveterné ticho, navyše s nízkou, 
ale predsa belostnou prikrývkou, 
vytvorilo po dlhých rokoch úplnú 
idylu, ktorou sa mohli nadchýňať 
nielen romantické duše. 

Je škoda, že niektorí naši (naj
mä mladši) spoluobčania už nedo
kážu, ba ani iným nedoprajú vy
chutnať velebné ticho Svätovečera 

Prekrásne, ducha povznášajú- a pričastými výbuchmi, najmä na 

Spomienka na 
ČAS RADOSTI, VESELOSTI 
ce čaro Vianoc prežili naši občania 
i v kostole, či už veriaci, ale i tí, čo 
nie sú jeho častými návštevníkmi. 

Ešte v predvianočnom čase 
predviedla skupina mladých l'udí 
"SKLO" prekrásne hudobno - slov
né pásmo s vianočnou tematikou. 
Utešený bol pohl'ad na nich a 
mnohé srdce mohlo poskočiť ra
dosťou počujúc a cítiac nadšenie, 
ktoré vkladali do každého hovore
ného i spievaného slova. V ušiach 
účastníkov iste okrem iných dlho 
rezonovala záverečná prekrásna 
pieseň "Daj Boh šťastia tejto zemi", 
ktorá sa niekol'ko krátkych hodín 
predtým niesla Svätopeterským 
námestím vo Vatikáne pri prOeži
tosti iluminácie vianočného stromu 

sídlisku, rušili ozajstnú "tichú noc, 
svätú noc". 

No i tieto rušivé momenty, 
chvalabohu, nevymazali vznešeno
sť týchto chvíl', ozajstnú radosť z 
narodenia Pána. 

Možno sú tieto zážitky príliš 
osobné, ale táto radosť bola 
umocnená i návštevou nášho kos
tolíka. 

Doznievajúci hlahol zvonov vy
striedali slávnostné slová vianoč
ného posolstva - evanjelia, doplne
né pôsobivými sviatočnými prího
vormi nášho pána farára a radost
né tóny organu, sprevádzajúceho 
spevákov kolied. 

Človek chodiaci po svete radí: 
"Prijmime islamské zákony!" Za pr
vú krádež príde páchate!' o prst, za 
druhú o ruku, za tretiu o hlavu. 
Potom si môžete nechať zaparko
vané auto otvorené, s kl'účikom v 
spínacej skrinke, s dokladmi i ba
tožinou na parkovisku. 
Niekol'konásobný vrah (čo niekol'
konásobný, prosto vrah) má šancu 
prežiť niekol'ko hodín po súdnom 
pojednávaní. 

Kruté? 
Voči komu? 

Občanovi, alebo porušovatelbvi 
základných noriem spolunažíva
nia? 

Čím budeme benevolentnejší, 
tým viac budeme trpieť? Tým viac 
budú trpieť znášanliví, slušní, po
riadkumilovní, statoční .. . občania. 

Prečo? 

Kto má dôvody obhajovať dare
báctva? 

Kto má záujem? 
Prečo? 

pat 

Sviatočné bohoslužby oživili i 
viaceré spevokoly. Do ťažko zvlád 
nutel'nej úlohy by sa dostal ten, kto 
by chcel posúdiť, kto interpretoval 
najkrajšie piesne: či "Mariine deti", 
či cirkevný spevokol dospelých 
pod vedením neúnavnej p. J. 
Zúbkovej, či deti Janka a Miško -
interpreti zhudobnených 
"Modlitbičiek" Milana Rúfusa s do
provodom čarovnej zvonkohry, či 
asi 50-členný začínajúci spevokol 
školákov, alebo či takmer ako 
zázrak pôsobiaci, roztomilí ôsmi 
súrodenci Jendruchovci, ktorí mali 
navyše i nenapodobnitel'ne milý 
samostatný koncert. 

Vo všetkých melódiách bolo cí
tiť úplnú precítenosť, že spievali z 
úprimného srdca, s láskou, a tieto 
pocity nemohli nechať nikoho laho
stajného. 

Prajeme si, aby odozva takto 
prežitých Vianoc rezonovala v 
l'uďoch po celý nový rok, aby sa 
láska a pochopenie iných preniesli 
i do našich domovov a okolia a 
podnietila aj ostatných našich spo
luobčanov k aktívnemu hodnotné
mu životu a navyše rozšírila poč
tom i naše spevokoly, v pôsobení 
ktorých sa dajú prežiť krásne chví
le, naplnené pocitom tichého šťas
tia z rozdávanej radosti. 

Mária Slámová 

DEVEX 3 



70 rokov 
Valéria EBRINGEROVÁ 

Fridrich STEFEK 
Vincent STOPKA 
Helena VALOVÁ 

Hermína JANÁCIOVÁ 
Vlastimila PAULÍKOVÁ 

75 rokov 
Mária VALACHOVICOVÁ 

Gizela SUBÍNOVÁ 
Vincent GASPÁREK 

80 rokov 
Mária TOTHOVÁ 

92 rokov 
Anton SECKÁR 

V klube dôchodcov 
v januári oslávili svoje narodeniny 

Viktor LIPKA 
Mária LIPKOVÁ 

Ján NOVÁK 
Ján RUNÁK 

Agneša BRNOVÁ 

Pavla MASKOVÁ 
František PARíSEK 

R
eprezentačným plesom 
Matice slovenskej a 
lstracentra otvorili v sobotu 

14. januára tohtoročnú plesovú 
sezónu. 

Povianočnú atmosféru umocni-

la slávnostná atmosféra, kultúrny 
program, hudobná skupina 
Electronic Antona Krajčíra, bohatá 
tombola a plná sála hostí. 

Organizátori privítali starostu 
MČ Ing. V. Mráza, pracovníkov 
miestneho úradu a zastupitelstva, 
hostí zo susediacich miestnych 

4 DEVEX 

29.1.1995 - Detské divadelné predstavenie "Skriatok Piatok" o 
16.00 

4.2.1995 - "Rybársky ples" o 18.00 hod. 

10.2.1995 - "Ples radosti" pre telesne postihnutých a všetkých s 
otvoreným srdcom pre pomoc tým, ktorí to potrebujú 

5.2.1995 -Výročná schôdza Chorvátskeho spolku o 15.00 

Otvorenie 
,. 

sezony 
odborov Matice 
slovenskej, podni
katel'ov a živnost
níkov i všetkých 

podporovatelov a plesaniachtivych 
spoluobčanov. 

Podakovanie: Organizátori a is
te aj výhercovia ďakujú sponzorom 
za ich príspevky do tombol: fi WEP 
Ing. P. Weisa, papiernictvu MO
VEO, butiku Istria, Vieche Devín, 
Priemyslu Katka, diskontu ROSI, 

pivárni CORGOŇ, FK TRENDu 
Rolanda, kvetinárstvu 
MARGARÉTA, JEDNOTE 
Bratislava, p. Grznárovi z 

Eisnerovej, potravinám na 
Mečíkovej, bistru SAV, textilu KAT
KA, pekárni Ludvigová, cukrárni U 
ZUZKY, Potravinám MATOUŠEK, 
odevám P. Horova, reštaurácii u 
VIRGU - SUBA, Rybe NAJA, 
Kvetinárstvu Pod terasou, J. 
Ivanovi, fi. IMET. 

r 
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27olo o Bohuš, 28ol
0 

o 

Alfonz, 29olo- Gašpar, 
30olo -Ema, 31olo -Emi! 

lo2o o Tatiana, 2o2
0 

o ' 

Erika, Erik, 3o2o -Blažej, 
4o2o o Veronika, 5o2

0 
o 

Agáta, 6o2o o Dorota, 7020 
- Vanda, 8o2o -Zoja, 9020 o 

Zdenka, l Oo2o - Gabriela 

@U@IJu©~®U@Wil@ 
':::::=:=======::::::::I~P~recenili sme rodičov, keďter
r karnevalu na l'ade na klz1sku 

l•ldll!;ka Stred sme uverejnili iba v 
• ..,,_,.n'""'m Exprese. Nepočítali Program 

kina 
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Celovečerné predstavenia: 
štvrtok, sobota, nedel'a o 

19,45 hod 

28.-29. -FLINSTONOVCI 
USA- mp- č.d.-20,22,-

2.2.-ŽILETKV 
milostný príbeh 

čes/fr. -mp-č.d-22,24,-

4.-5. OSUDOVÉ 
ZRÝCHLENIE 

akčný film 
USA- mp.-st.-20,22,-

9.2.- DOKONALÝ 
GENTLEMAN 

tým, že pohodlní rodičia 
"v pokoji" až v stredu. 

i sme patričnú pozor-
reklame priamo v dejisku 

a v nedel'u 
.1995 síce hudba hrala, 

••ladlko:sti boli nakúpené, ale . · · 
"zírali" bez masiek, čo to za 

sa na klzisku deje. Stačili 
im vysvetli ť, že ide o zahrie

kolo a skutočný karneval 
až o týždeň v sobotu 21 . 

Ako to nakoniec dopad-

Organizátor s malou dušič
v utorok 17.1. vyvesili plagá

priamo na klzisku (bude teplo 

eoslovím Vás v úvode listu 
bežným "Vážení", nakolko si 
Vás vôbec neváži. 

Eddie Murphy v hlavnej úlohe 
USA- mp.- 20,24,- Ja ako človek uznávajúci záko

tejto spoločnosti, si vôbec ne
poznámky: č. d.- český dabing, •nn~~;· .. m vážiť l'udí nerešpektujúcich 

s.t. slovenské titulky tejto spoločnosti . 

a l'ad sa roztopí, alebo prituh
ne?), v noci opracovali l'ad, robili 
nové vrstvy a výsledok? 

c) Môj pes nemá rád, keď mu hl'a
díte do očí a maximálne ho dráždi, 
ak je ešte farba vašich očí nevhod
ného modrého odtieňa. 

d) Môj pes nemá rád, keď dýcha
te. 

tel.: 775 104 (otvorený) nedisciplinovaným 

Psovi sa nepáči vaša 

Nech to znie pre niektorjich l'udí 
akokol'vek absurdne, s tvrdením 
typu A, ale aj rôzne modifikova
ného typu B, som sa už stretol. 

S áčkom naposledy dňa 
10.1 .1 995, keď som mal tú česť 
zoznámiť sa (bližšie) s kvalitou 
chrupu psa, ktorého vlastní p. V F. , 
bytom J. Smreka. Je zarážajúce, 
že jeho pes nemal ani tol'ko sluš
nosti, aby ma išiel pohrjizť spredu. 
Celkom zákerným spôsobom ma 
dobehol a rafol ma odzadu do lýt
ka. Keď na to konto som si od ne
ho vyžiadal adresu, bol značne 
"podráždený". Keď som sa však 
na uvedenú adresu dostavil a pýtal 

V nedel'u 22.1. prišlo na kar
neval takmer 70 masiek, hŕba 
detí a rodičov. Fajn, akcia sa vy
darila, deti mali radosť. 

Aparatúra z lstracentra nemlčala 
ani minútu, dobrovol'ní organizá
tori z lstrijskej sa snaži li , sladkos
ti, teplý čaj a ceny venované 
Miestnym úradom a Imkou po
tešili, ale najúžasnejšie boli deti. 
Viac či menej pripravené masky 
sa predstavili v tom naj - , najle
pšom svetle. 

V súťaži na prvých šiestich 
miestach podl'a posúdenia laic
kej poroty sa umiestnili od šies-

teho po prvé miesto: Roman 
Moszi v maske černokňažníka, 

som si "Papiere" jeho "miláčika", 
jeho zlá nálada akosi začala stú
pať. Vtedy vyriekol onú magickú 
formulu: "Môj pes nemá rád, keď 
bežíte!" 

čo som na 
to mal odvetiť? 
2e ja nemám 
rád psov, čo 

nemajú radi 
bežiacich l'udí? 
2e keby okolo 
jeho skvost
ného priatel'a 
bežali malé 
hravé deti, 
mali by jedno
ducho smolu? 
A zrejme aj 
dvojnásobnú, 
nakol'ko ne
predpokla
dám, že by sa hneď hrnul pre do
klady svojho psa, ktoré by tvrdili, 
že nie je chor)i (pes), a nakol'ko ani 
to by nestačilo, hneď by so psom 
utekal k veterinárovi na vyšetrenie 
a potvrdenie od neho by dal po
stihnutej osobe a na piaty deň od 
"nehody" by znova absolvoval tú 
istú procedúru a znova by doklad 
od veterinára odovzdal poškode-

sestry Pílové, Silvia a Miroslava v 
maskách čertov, Kristínka 
Marošová v maske červenej 
Karkul'ky, Erik Slepčík ako čierny 
Janko, lvetka Slobodová ako 
šašo, Marek šetek v maske sne
hu liaka na mieste prvom. Tých 
naj... však bolo ovel'a viac. 
Podstatné však, že deti sa zaba
vil i, realizovali a iste si odn iesli 
nezabudnutel'né zážitky. 

Poďakovanie patrí všetkým, 
čo pripravovali po večeroch a 
nociach ladovú plochu i samotný 
karneval: P. Garajovi, M. 
Slobodovi, O. Prokopovi, L. 
Marošovi, J. Mezíkovi, l. 
Nedoboví i mladým chlapcom zo 

nému, aby tento potom sa mohol 
dostaviť aj s týmito dokladmi na in
fekčné oddelenie príslušnej ne
mocnice. A to všetko v zmysle 

platných predpisov a 
nariadení. 

Je toho dosť, však 
nedisciplinovaní majitelia 
psov, čo Vám zákon 
ukladá bezodkladne 
podn iknúť v prípade, že 
Váš štvornohy miláčik 

dostane chuť hryznúť si 
do živého tvora, ktor)i by 
sa mal za normálnych 
okolností pohybovať 

vzpriamene a ž iv iť sa 
prácou? 

Pritom všetkom si 
uvedomujem, že mám 
naozaj šťastie. Som do

spelý človek, schopný reálne 
zhodnotiť vzniknutý problém a náj
sť jeho riešenie. Mám šťastie, že 
nie som malé dieťa, ktoré s naširo
ko otvorenými očkami, ktoré sa iš
lo pohrať pred dom a tam ho po
hryzol "havo". A na zúfalú otázku 
mamičky "ktor)i?", odpovedá: "No 
pledsa ten cielny!" 

RNDr. R. Mátej 

DEVEX 5 



l. trieda 

10. KOLO: 
TTC ONV "B" - TTC ONV "A"- 10:2 

11. KOLO: 
TTC ONV "A"- TRNÁVKA "C"- 10:0 

ŠKP- TTC ONV "B" 10:3 

ll. trieda 

10. KOLO: 
TTC ONV "C"-

POZEMNÉ STAVBY "B" - 6:1 O 

11. KOLO: 
LAMAČ - TTC ONV "C" - 10:5 

111. Trieda 
8. KOLO: 
TTC ONV "O" -BANKA 2:10 

Vážení spoluobčania 

dovof'te, aby sme sa Vám predstavili 
a ponúkli Vám naše služby. 

Sme Stredné odborné učilište 
strojárske, Jána Jonáša 5, Bratislava 
a sídlime v lokalite Devínska Nová 
Ves. 

Pod odborným dohl'adom maj
strov odbornej výuky s našimi žiakmi 
vyrábame nasledovné: 

Čalúnnici 
-sedacie súpravy, dvojsed, trojsed, 
taburetky z donesených starých -
prečalúnime, ale vyrábame i nové 
podla priania zákazníka, 

- francúzske postele 
- vál'andy 
- čalúnené stoličky, kreslá 
-matrace 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta ( ponúka, hladá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 

• Predám lacno nábytok. 
Tel.: 776 493 

• Predám trojpolohový zeleno -
modrý kočík BABY.FUN (so sloní
kom na poduške). Tel.: 779 538 

6 DEVEX 

Výsledky 1. - 4. kola oblastnej 
súťaže: 

STRELEC ONV A- KRASŇANY C 1,5:6,5 

HYDROSTAV A STRELEC ONV A 5,5:2,5 

STRELEC ONV A- SLOVAN F 4,5:3,5 

STRELEC ONV A- SVÄTÝ JUR B 5,5:2,5 

Body za Strelec ONV A: Antala 3 , 
Jurčák Ma., Verner, Jurčák L., 
Balog po 2, Lobodáš, Zlocha, 
Jurčák B. po 1, Horváth 0,5. 

Predmetom rokovania 18.1.1995 
zástupcov Mč ONV a susediacich 
obcí bolo združenie prostriedkov 
pre zabezpečenie vstupných úda
jov pre realizáciu spracovania bio
odpadov a kalov na komposty. 

- nákupné tašky z koženky 
-vankúše 
-papučky 
Materiál si môžete vybrať u nás, ale
bo si prinesiete vlastný. 

Autoservis 
- vykonávame opravy všetkých dru
hov osobných automobilov 

- diagnostiku 
- emisné kontroly 
- bežné servisné služby: 

-geometriu 
- testovanie motorov 
- testovanie bŕzd 
- nastavenie svetiel 
- mechanické práce 
- drobné karosárske práce 
- čalúnické práce 
- pneuservis 

Kovovýroba 
- mreže na balkóny, dvere, okná 
- kúpel'ňové poličky, rohové poličky 

• Predám 3-polohový kočík - bug
gy, fialovej farby aj s doplnkami. 

Tel.: 779 569 
• Kolieska na zvar. súpravu kyslík -
plyn. Tel.: 778 793 

(}~ l)Tp~É~JE~Í~ •.. ··] 
ponuka 

• 30-ročná servírka (SOU spol. 
stravovania s maturitou) hl'adá prá
cu v ONV. Tel.: 776 093 

• Opravy elektromotorov. 
Tel.: 816 726. Bližšie informácie 
PHILIA, l. Bukovčana 8, ONV 

Tabul'ka po 4. kole: 

l. Modra B 18:14 7 

2. Hydrostav A 19:13 6 

3. Spoje C 17,5:14,5 6 

4. Dunaj O 17:15 5 

5. DoprastavE 18,5:13,5 4 

6. Strelec ONV A 14:18 4 

7. Slovan F i6:16 3 

8. Krasňany C 15,5:13,5 3 

9. Svätý Jur B 14,5:17,5 3 

l O. Apolo Slovnaft 12,5:19,5 3 

ll. Doprastav juniori 14:18 2 

12. Krasňany B 12,5:16,5 2 

Starosta Devínskej Novej Vsi 
Vladimír Mráz zvolal rokovanie zá
stupcov Slovenského rybárskeho 
zväzu združenia Morava, rybárov 
Devína a Záhorskej Vsi za účasti 
starostov Devína a Záhorskej Vsi. 
Predmetom rokovania bol spôsob 
výkonu rybolovného práva na úse-

konferenčné kovové stolíky, roz
kladacie, otáčacie 
stoly pod počítače 

- lavičky (do šatní, ihrísk, škôlok) 
- činky 

rôzne úžitkové predmety podl'a 
predložky 

Cenové relácie sú u nás výhodné 
vzhl'adom k tomu, že na výrobe sa 
podiel'ajú žiaci nášho Stredného od
borného učilišťa strojárskeho. 

Dodacie lehoty - podla dohody. 
Príďte sa k nám pozrieť, iste Vás 

bude zaujímať nadobudnutá odbor
nosť našich i Vašich detí. 

Táto informácia je súčasne i nábo
rovou ponukou pre žiakov končia
cich 8. a 9. ročník ZŠ a majú záu
jem o učebné odbory: 

- Mechanik nastavovač pre obrába
cie stroje a zariadenia 

• Elek}roinštalácie, 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 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 

• Firma MEDIÁN oprava automa
tických pračiek. 

tel.:777 095 
• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 762 

• Preklad z/do nemčiny na PC. 
Tel.: 775 784 po 19.00. 

ku rieky Morava, 
do katastra Devínskej 
Keďže medzi účastníkmi 
dohode, starosta Devína 
ciovať zmenu zákona o 
rybárstve, pncom 
Devínskej Novej Vsi 
uvedenej problematike 
stretnutie "primoravských" 
tov. 

- Mechanik opravár pre cestné 
rové vozidlá 

-Klampiar 
-Lakovník 
-čalúnnik 
- Mechanik pre stroje a 
- Obrábač kovov 
- Elektrotechnik - s 
autoelektrikár 

- Predavač motorových 
so sponzorom, kde môže 
odbornú prax) 

Všetky informácie dostanete 
fónnom čísle: 

-zákazky 
-nábor 

Vítame každého, 
služby a ponuky. 

p y 
OD15ROKOV 

Pondelok 
Utorok 
Streda 
štvrtok 
Piatok 

8.30- 15:00 
8.30-15.00 
8.30- 15.00 

14:00- 17.00 
8.30- 11.00 
MUDr• A. Smreková 

s.r.o., 
Bratislava 

plechových výliskov pre automobilový priemysel na 
Slovensku 

v programe SOFTIP 

07/769 340, 071769 604 

kancelária 

R 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, U pari) - 12 dní- 4 700 - 5300 Sk, 
KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní - 4 700 - 5300 Sk, 
plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Špitálska 7, 811 08 Bratislava 
Tel.: 3319 4!12,325 909, Fax: 326 241 

Jl0ll CID ~ ciD ?Z Iffi y ~ CID ll @ Iffi I[ ll CID ~ ll ~ CID 

Marián lovecký 
nevidiaci 

@ 
Milana Marečka 22 

841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves 

NON STOP Tel.: 071778 224 
Otvorené denne okrem nedele 

od 13. do 21. hodiny 

CENNÍK 
masáž chrbta 20 min. 
masáž nôh 20 min. 
masáž prednej časti 
hrudnika a bruška i O min. 
masáž rúk iO min. 
masáž celého tela 50 - 60 minút 

25,- Sk 
30,- Sk 

15,- Sk 
iO,- Sk 
80,- Sk 

nr,.,~1~·'•z._n.ak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. 

DEV~erejnenie -1.0%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
' Novoveska 14 z dvora (nad poštou). Po- pia: 8.00- 10.00, 14.30- 18.30, So: 8.00- 11.00. 

DEIIEX 7 



od 6.1. do 20.1. 1995 

Porušenie VZN 4/91 - 1x oznam, 2x 
pokuta po 300 Sk, 2x predvolanie, 
VZN 3/91 1 x pokuta 1 OO Sk, VZN 
4/92 - 1 x pohovor, 1 x pokuta 50 Sk, 
porušenie vyhL 99/89 - 5x predvola
nie, 3x pohovor, 4x pokuta po 1 OO 
Sk, predvedenie na HO PZ - 2x, ve
rejný poriadok paragraf 4 7, 48 - 2x 
pokuta po 200 Sk, autovraky - ozná
mením na MÚ. 

Dňa 9.1. 1995 o 00,45 hod. bola 
telefonicky nahlásená OP z HO PZ 
"'nr7nn.~r v Biliard klube na uL š. 

kde došlo k 

Z cudzích chýb je dvojaký osoh ... 
(dokončenie v tajničke). 

Vodorovne: Al Základná číslovka 
preukázali (hold) - nemocničné 

oddelenie v skr. - BI Koniec taj-
ničky. - Cl Sibírska rieka - chla-

pčenské meno (Robert) - druh 

obuvníckeho lepidla. - Dl Mesto v 

Peru - premietacie miestnosti -
skrúť. - El Klesol otrhalo. - FI 

Pridávalo sol' - prenášal. GI 
Pomsta po česky - ovocie - nie 

stará. - Hl Tak po latinsky - drevo-

rubač - oddelenie v úrade (skr.). - ll 
Neuvol'nila. - Jl Papagáj - začia-

tok tajničky- sial po česky.-

Zvisle: 1 l Pokyn na zastavenie -

hracia karta.- 21 Kraj na Slovensku 

- vel'konočný po nemecky. 31 
Odel primitívna papierovina. - 41 
Krútňava vzťahujúca sa na osu 

značka slaných tyčiniek. - 51 Bol 

zmočený dažďom - príslovka uply-

nutia času. - 61 Slabomysel'ný člo-

Objednávací lístok 

padnutiu člena hliadky z HO PZ pri 
kontrolnej činnosti. Po príchode 
hliadky MsP bola situácia upokojená 
a útočníci boli odovzdaní HO PZ. 
Hliadka poskytla príslušníkovi HO pr
vú pomoc, pričom jeho zranenia boli 
natol'ko vážne, že musel byť hliadkou 

prevezený na lekárske ošetrenie. 

Dňa 15.1.1 995 o 11 ,30 hod. 
hliadka objavila pri kontrolnej činnosti 
na Mlynskej ulici odcudzené osobné 
motorové vozidlo. Záležitosť bola do
riešená s HO PZ. 

Súkromná Obchodná akadémia -
Borinská 23 841 03 Bratislava 

Kód školy: 513 412 Tel: 782 720 
- individuálny prístup 
- moderná výpočtová technika 

2 cudzie jazyky (nemecký, anglický) 
- Zameranie - bankobníctvo, poisťovníctvo, burzy, účtovníctvo 

- iné ekonomické oblasti 

Deň otvorených dverí 2. februára 1995 od 11 .""do 17."" 
Prihlášky na úradnom tlačive do 8. rnarca. 
Konzultácie pre záujemcov- rnaternatika od 14.""-15.""; 1.,8.,15. a 22. rnarca 
-slovenský jazyk od 14."" -15.""; 28. februára?., 14. a21. rnarca 
Prijímacie skúšky budú 11. apríla 1995 o 8."" 
Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí budú vydané od 10." dňa 13. apríla 1995 

vek - otrie lepom. - 7 l Mesto v 

Rusku - novota {lat.). - 81 
Preťahovači hráčov - je možné, dá 

sa (po česky). - 91 Prvá časť slov s 

významom rovnaký - severské 

mužské meno return from inter

rup (s kr.) - 1 Ol Kysličník titaničitý -

perifráza. 11 l Povrchová prieko

pa - silno udrie, praští. - 121 Skroť 

- poodlamoval.-

2 3 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

4 5 6 

Pomôcky: Cl Ago. 21 Oster. - 41 
Dru. - 91 Sven.-

d 

7 8 9 IO 11 12 

l 

= 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko (firma): 

Adresa: PSČ 

Dátum: 

Na konci roka vylosujem'e troch predplatitelbv o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK ·podpis (petiäti<ä) preCipiäiii81;ä · · 
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ne, ktorá posil 
padla čašníka v 
Jonáša. Táto odvážna 
la predvedená na HO PZ. 

- Kde si bol? 
- Hrali sme u Jana 
- Áno? A prečo z 
borovičku? 

- A čo? Vari má zo 111 
šachovnicu? 

... 
Malý Dežo príde k lekárovi: 

Doktor, černejú mi 
mám robiť? 

- A skúsil si si ich umyť? 
A čo? To pomôže? 

- Odrežte mi z tejto 
vanej látky desať 
Tak, a teraz to 
po pol metri. 1lvl:lo1rn .. 

raz povystrihujte tie 
- čo to má :mam 

vzbúri sa predavačka. 
ste blázon? 

- Áno. A tu mám aj 
nie! 

... 
Máte krvnú skupinu nula. 

- Len tak málo? 

... 
V meste boli zemiaky, 

v Devínskej? 
- Pravdaže, veď 

putovná. 

Bielu, tá čierna 
špiní košel'u. 

... 
- Tá tvoja žiarlivosť ma 

die do hrobu. 
- len aby. 

. .. 
Je to za plotom a nedá sa 

hodiť. čo je to? 
- Záplotník neprehoditel'ný. 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

p r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

·Boli ste už 
tJ 8ronxel 

Najživší predvolebný míting 
Novej koalície sa uskutočnil pred 
komunálnymi vol'bami na sídlisku 

na ul. J. Jonáša. Obyvatelia tohto 
sídliska sa boria s vel'kým množ
stvom problémov a tak nečudo, že 
na spomínanom predvolebnom 
mítingu hovorili viac oni ako kandi
dáti na poslancov. Na záver mítin
gu sa kandidáti lúčili so slovami: 
"Ak nám dáte svoju dôveru, príde
me za Vami hneď po volbách!" 

(pokračovanie na 3. strane) 

Budú nadalej vládnut$ 
na sídliskách uhavkáči 11? 

Sídliská v Devínskej Novej Vsi 
sú značne prehustené. Túto pre
hustenosť ešte zhoršuje aj značná 
koncentrácia psov. Ich majitelia 
zvyčajne nevel'mi dbajú na svojích 
spoluobčanov a trávnaté plochy, 
ale i detské ihriská sa stávajú eldo
rádom "havkáčov". 

Pripojte sa 
Všetkým, ktorí svojimi roz

hodnutiami a činnosťami ovplyvňu
jú životné prostredie. 

Zvolávam spoločné stretnutie 

na 2. marca 1995 o 8.00 hod. 

s ciel'om dohodnúť spoločne rea
lizáciu opatrení, ktoré vel'mí kon
krétnym spôsobom prispejú k zle
pšeniu stavu prírody v Devínskej 
Novej Vsi. Stretnutie sa uskutoční 
v priestoroch vel'kej sály 
lstracentra, lstrijská uL 2, Devínska 
Nová Ves. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta mestskej časti 

Devínska Nová Ves 

Sťažnosti občanov neutíchajú a 
situácia sa nezlepšuje. Aj v posled
nom čísle DEVEX-u bola značná 
plocha venovaná tomuto problé
mu. 

Napriek tomu, že "psí" problém 
trvá už čas, nepodarilo sa ho pred
chádzajúcej samospráve vyriešiť. 
Bola podpísaná zmluva so spoloč-

Otvorené 
Benzínové čerpadlo 

Slovnaft na konci Eisnerovej 
pri výjazde z DNV začalo 
1.2.1995 skúšobnú prevádz
ku. 

V stredu 15.2.1995 bude, 
podlá vyjadrenia zástupcu ve
dúceho prevádzky, slávnostné 
otvorenie. Takže pohonné 
hmoty môžeme čerpať už v 
Devínskej Novej Vsi. 

Uzávierka dnešného čísla bola 
2.2.1995. 

Uzávierka nasledujúceho čísla bu
de 16.2. 1995, číslo vyjde 

24.2.1995. 

Miest na parkovanie osobných 

automobilov je v ONV stále me

nej a menej. Takto sú zaplnené 

ulice cez výkend. Ako potom v 
pracovné dni? 



z uznesení miestneho zastupitel'stva 
Mestskej časti 

Devínska Nová Ves zo dňa 31 .1.1995 

Miestne zastupitelstvo Mč DNV 

schvaľuje 

rozpočtové provizórium lstracentra na 
rok 1995, ako vyrovnané vo výške vý
nosov a nákladov 1 800 tis. Sk 

ukladá 
riaditeľke lstracentra PhDr. Bergerovej 
záväznú úlohu dosiahnuť v prijmoch 
IC pre rok 1995 objem vlastných príj
mov min. 300 000,- Sk a záväzný limit 
vo výdavkoch v položke mzdové ná
klady 590 000,- Sk 

splnomocňuje 

riaditeľku lstracentra PhDr. Bergerovú 
pri prekročení záväznej úlohy vo vlast
ných prijmoch použiť toto prekročenie 
na doplnenie nákladových položiek 
podla potrieb lstracentra 

schvaľuje 

rozpočtové prov1zonum Denovy na 
rok 1995, ako vyrovnané vo výške vý
nosov a nákladov '4 300 000,- Sk, 
znižujú sa osobné náklady o 200 tis. 
Sk (mzdy a poistné) 

ukladá 
riaditeľovi Denovy Ing. Ďurčekovi 

predložiť komisii ekonomickej a komi
sii životného prostredia vnútornú kal
kuláciu sadzieb na vývoz fekálií zo 
žúmp pre obyvatel'ov DNV v termíne 
do 15.2.1995 

ukladá 
riaditeľovi Denovy p. Ďurčekovi: 

a) vypracovať a predložiť na najbližšie 
riadne zasadnutie miestneho za
stupitel'stva harmonogram čistenia 
a úprav verejných priestranstiev v 
DNV na celý rok 1995 

b) o jeho priebežnom plnení pravidel
ne informovať miestnu radu 

ukladá 
riaditeľovi Denovy predložiť na najb
ližšie riadne zasadnutie miestneho za
stupiteľstva vyčíslenie a rozpis roč
ných nákladov na údržbu a obnovu 
verejnej zelene pre rok 1995 

schvaľuje 

rozpočtové provizórium VDPZ na rok 
1995 - výdavky spolu vo výške 
200 000,- Sk 

žiada 
správcu bytového hospodárstva Mč 
DNV firmu C-Term predložiť návrh na 
využitie demontovaných anténnych 
súprav na sídliskách 

žiada 
firmu C-Term, aby predložila náklado
vú kalkuláciu realizácie plánu údržby a 
opráv spracovaného bytového fondu 

2 DEVEX 

Mč DNV na rok 1995 

ukladá 
velitel'ovi VDPZ prešetriť možnosť vy
konávania revízií požiarnej ochrany v 
domoch spravovaných MČ DNV člen
miVDPZ 

navrhuje 
miestnemu úradu v spolupráci s byto
vou komisiou uplatniť pri vymáhaní 
pohl'adávok neplatičov z nájomného v 
komunálnych bytoch postup v nasle
dovnom poradí: 

- odpojenie signálu televízneho kábe
lového rozvodu 
- odpojenie médií 
- súdna výpoveď neplatičom 

odpredaj bytov neplatičov záujemcom 
vrátane pohľadávok a záväzkov MČ 
DNV 

zverejnenie neplatičov v médiách na 
území MČ DNV 

berie na vedomie 
informáciu o prehľade pohladávok a 
neplatičov voči Mč DNV a návrhy k 
ich vymáhaniu 

ukladá 
miestnemu úradu, aby v spolupráci s 
kontrolórom a legislatívnou komisiou 
predložil na najbližšom riadnom za
sadnutí miestneho zastupitel'stva ná
vrh, ako riešiť konkrétne každý prípad 
s ohladom na samotnú pohl'adávku a 
sankcie plynúce z jej nesplnenia 

ukladá 
vedúcej ekonomického oddelenia zís
kať od neplatičov písomné uznanie 
záväzku voči Mč DNV a vypracovať 
splátkový kalendár splácania pohladá
vok 

odporúča 

starostovi zabezpečiť v budúcnosti 
riešenie týchto problémov dohodou s 
komerčno - právnou kanceláriou po
skytovaním právnych služieb 

odvoláva 
na vlastnú žiadosť z funkcie predsedu 
komisie obchodu, podnikania a slu
žieb Vladimíra Baranoviča a volí za 
predsedu komisie obchodu, podnika
nia a služieb Ing. Petra lubomíra 
Ebringera 

schval'uje za členov komisií 

v komisii dopravy: 
Ján Šimkovič, Pavol Kálna, Ing. Šte
fan Chrenko, Ing. Anna Javorčíková, 
Ing. Miroslav Borišinec, Ing. Vladimír 
Lazar, Elena Pohaničová, Ing. Fedor 
Zverko 

v komisii obchodu, podnikania a 
služieb: 
Jozef Vašek, Mária Ružovičová, 

Rastislav Savka, Mária Líšková, RNDr. 
Milan Drábik, CSc., Ing. Ivan Benčič, 
Helena Orolínová 

v komisii výstavby, architektúry 
a rozvoja: 
Žigmund Šimkovič, Jela Plecnerová, 
Jozef Slovinec, Ing. arch. Jozef 
Beláček, Ing. Peter Rehorčík, JUDr. 

Miloš Šimkovič, Ing. Eduard Schrek, 
Ján Orolín, Hrico, Ing. Zuzana 
Encingerová, Ing. arch. Peter Stec, 
Lehotská 

v komisii životného prostredia: 
Jozef Dzurilla, MUDr. Viola Bukovská, 
Igor Dufek, RNDr. Jozef Hók, Ing. Ján 
šefara DrCs., Ing. Anna Krížová, 
RNDr. Katarína Zlochová, CSc. Ing. 
Ferdinand Kováč, RNDr. Zdenka 
Bačová, Ing. Alojz Jusko, Jaroslav 
Turza, Július Astaloš, Danica 
Pataková 

v komisii ochrany verejného po
riadku: 
Milan Bóna, Ján Maslák, Ján Puškáš, 
PaedDr. Marián Gajdoš, Jozef Baláž, 
Milan Vrba, Ing. František Harťanský, 
Jaroslav Okresa, Tibor Kočiar 

v komisii liportu a vol'ného času: 
František Detáry, ludovít Slávik, 
Dagmar Pániková, Anna Horváthová, 
Oľga Antošíková, Ján Adam, Gabriel 
Fratrič, Ilona Hulíková, Oto Prokop, 
Ivan Mičian 

v komisii sociálno - zdravotnej: 
Ing. Monika Vrábľová, MUDr. Lívia. 
Baumanová, Jozef Sabo, MUDr. Jana 
Kirňáková, Beata Jamborová, MUDr. 
Igor Vico, Mária Milošovičová, MUDr. 
Katarína Černá, Alžbeta žembová, 
Ing. Anna Krížová, Mária Hanyová, 
Mária Rajchlová 

v komisii kultúry: 
Eva Šimkovičová, MUDr. Viola 
Bukovská, Ing. Štefan Horník, Iveta 
Wurflová, Mgr. Peter Krug, PhDr. lu
dovít Garaj, Mária Jediná, PhDr. Viliam 
Pokorný, Karol Moravčík, Mária 
Meszárošová, Jozef Krajčír 

v komisii ekonomickej: Marián 
Horváth, Ing. Dušan Pavlica, Ing. 
Jaroslav Holík, Mária Slovincová, Ing. 
Ladislav Gašpar, Ing. Alexander 
Sucha!, Ing. Ján Jahodník, Krejčí, Ing. 
Marián Haruštiak, Hedviga 
Milošovičová 

v komisii bytovej: 
RNDr. Olga Bešinová, PhDr. Ladislav 
Oslanec, Ing. Hana Fľašková, Ing. 
Peter Marčák, Michalík, Jaroslav 
Brázdovič, Dušan Granec 

v komisii legislatívnej: 
Mgr. Ladislav Krechňák, JUDr. Július 
Šika, PhDr. Mária Dobríková 

v komisii likolstva, vzdelávania a 
mládeže: 
Silvia Mičianová, Eva Melušová, 
Stanislava Jurčáková, Ján Marenčík, 
PhDr. Danica Pokorná, Daniela 
Danielovitzová, Ing. Milan Gnoth, 
CSc., Anastázia Veberová, Iveta 
Lacková, Daniel Bédi, Tatjana 
Grigorjanová, CSc., Tatiana Lesayová 

schval'uje 
zástupcov do rád škôl v mestskej 
časti Devínska Nová Ves a do územ
nej školskej rady Bratislava 4 

ukladá 
komisii výstavby predložiť najbližšiemu 
zasadnutiu MZ návrh riešenia odstrá
nenia závad vzniknutých pri výstavbe 

líniového centra: 

- odvodnenie striech 
- detské ihrisko vedia VúB 
- úpravy kontajnerového státia 
- odvodnenie chodníka pri 
Smreka3 

ru !if 
útvar architekta 
28.2.1995 

vytvára 
v rámci Mú DNV oddelenie 
životného prostredia dňom 1.3. 

schvaľuje 

presun pracovníkov ÚA do 
výstavby a životného nm,~+._,~L • 

nesúhlasí 
s umiestnením hracích a 
automatov na sídliskách 
vých priestoroch na 
Kostolné a Podhorské 

odvoláva 

Rajkoviča a Jaroslava 
slanci MZ, zo zákona, 
návať tieto dve funkcie 

menuje 
doteraz poverených Ing. 
rčeka do funkcie riaditela 

menuje 
PhDr. Katarínu Bergerovú do 
riaditel'a lstracentra s 
1.2.1995 

menuje 
PhDr. Viliama Pokorného za 

schvaľuje 

príspevok MČ DNV z fondu 
výške 3000,- Sk na jedného 
TKR stavieb na ulici Na 
Vyhliadke 

schval'uje 
príspevok do fondu TKR vo 
000,- Sk za dodatočné 
jedného účastníka na TKR 
Grbe a Na Vyhliadke pre rok 1 

schval'uje 
zaplatenie poplatku 
na ulici Na Grbe a Na 
tiť poplatok v troch 
splátkach do 30.9.1995 

berie na vedomie 
iinformáciu starostu o 
mátorom k iniciovaniu zmenY 
hl. m. SR k del'be daní 

schvaľuje 

realizáciu ankety pre 

nosiť ťažké nákupy zďaleka. Vel'ké 
problémy sú so správou bytového 
fondu. Objekty sú zdevastova
né, niekde priam životu nebez
pečné, žiadna oprava dlho nevy
drží. Problémy ešte zvyšujú ne
platiči nájomného. Po pivni
ciach sa zhromažďujú fetujúce 
deti, mestská hromadná do
prava chodí tak, akoby neslúžila 
l'udbm, polícia by sa tiež mala viac 
zaujímať o tieto problematické 
miesta. 

Problémov veru až privel'a na 
také malé sídlisko. Zástupcovia sa
mosprávy budú musieť vyvinúť ne
malé úsilie, aby sa aspoň časť z 
nich podarilo vyriešiť. Na stretnutí 
sa dohodli prvé kroky, ktoré je po-

rafom, 
- dbaf, aby zviera ne
rušilo a neohrozovalo 
občanov, 

- zabezpečiť na verej
ných priestranstvách 
vodenie psa iba oso
bou, ktorá je fyzicky 
schopná ho ovládnuť a 
opatrif ho náhubkom, 
- prihlásiť psa na Miestnom 

Vážení obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu pri 
spolupráci v roku 1994, keď bolo vo 
Vašej obci počas troch sobôt vyzbie
raných 2080 kg PAPIERA, 870 kg 
SKLA a 2250 kg 2ELEZA. 

Naďalej triedime PAPIER, SKLO a 
ZELEZO, ktorých najbližší zber vyko
náme 4. februára. 

trebné urobiť na zlepšenie situácie. 
Prvým z nich bude spoločné roko
vanie s majitelbm a správcom by
tového fondu s firmou BAZ a HO
BYT, dalšie budú nasledovať. 

Dôležitou je i skutočnosť, že prí
tomní občania prijali ponuku 
poslancov na členstvo v ko
misiách Miestneho zastupitelstva 
a budú tak môcť prácou v týchto 
komisiách - hlavne bytovej, verej
ného poriadku a životného pro
stredia, sami prispieť k znormálne
niu života na tomto sídlisku. Aby 
sa už nestávalo, že veta: "Bývam 
na ul. J. Jonáša", sa komentuje 
poznámkou: "V Bronxe!" 

Ján Žatko 
zástupca starostu 

úrade a opatrif psa evi
denčnou známkou. 

Zakazuje sa vol'ný po
hyb zvierat, s výnimkou 
mačiek, na verejných prie
stranstvách a vodenie zvie
rat na detské ihriská. 

Ján žatko 
zástupca starostu 

Vami vytriedený odpad prosíme 
vyložiť na viditel'né miesto, najneskôr 
do 8.00 hod. 
Tešíme sa na nepretržitú spoluprácu 
pri zlepšení životného prostredia po
čas roku 1995, a to 

~@J!Qi ~Wm !S®IID®IlM w IJilil@@nl!.l©n 

Zeláme Vám vela úspechov! 
OLO a.s. 

Kontakt: 23 50 88, 23 50 22 

Vybrali sme z rokovania 

MESTSKEJ 
RADY 

hlavného mesta SR Bratislavy 
2.2.1995 

Mestská rada MstR prerokovala 
návrh opatrení k zvýšeniu prijmov z 
cestovného MHD a legislatívnej ini
ciatívy k systémovému zabezpeče
niu financovania prevádzky MHD 
hl. mesta SR Bratislavy. Vzhl'adom 
na neustále sa znižujúcu štátnu 
dotáciu na MHD a nemožnosť kry
tia tohto schodku financovaním 
MHD z rozpočtu hl. mesta SR, boli 
mestskou radou predložené tri 
varianty zvýšenia tržieb MHD. 

Uvedené varianty predpokla
dajú zvýšenie cestovného MHD v 
rôznych cenových hladinách. 

Vzhl'adom na množstvo pripo
mienok k návrhom odporučila 

MstR primátorovi hl. m. SR zvolať 
mimoriadne rozšírené zasadnutie 
MstR najneskôr v termíne do 
15.2.1 995. Na toto rokovanie bu
de prizvaný aj minister financií SR 
Ing. KOZLfK a minister dopravy 
1ng. REZEŠ. 

Ciel'om rokovania bude prijať 
spoločné riešenie MHD v hlavnom 
meste SR a odporúčanie MstR za
stupitel'stvu prijať toto riešenie na 
jeho nadchádzajúcom zasadnutí 
16.2.1 995. Zasadnutie bude verej
né, konať sa bude od 8.30 hod. v 
priestoroch Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca. 

vm 
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1. Mesačný informátor vydáva
ný Miestnym zastupitelstvom. 

2. Rozšíriť náklad Devínskeho 
Expresu a poskytovať ho bezplat
ne občanom a) doručovaním bez
platne do schránok tým, čo preja
via záujem, b) doručovaním do 
každej domácnosti bezplatne a c) 
dostupný na verejných miestach 
(obchody, prevádzky ... ) 

3. Vytvoriť regionálne periodi
kum pre susediace mestské časti 
Dúbravku, Karlovu Ves, Devín, 
Lamač, Záhorskú Bystricu a 
Devínsku Novú Ves 

Vaše názory a návrhy môžete 
odovzdať: 

J. Zatkovi v radnici (lstrijská 49) 9, 841 07 Bratislava alebo 

* redakcii Devínskeho Expresu 
(Novoveská 14 nad poštou), na 

* v mieste, kde ste Devínsky 
Expres kúpili. 

Anketový lístok: x•• Anketový lístok *** Anketový lístok 

- Prihováram sa za možnosť: 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, inú 

-Iný názor ...................................................................................... .. 

- Navrhujem: ..................................................................................... . 

* Ak váš názor je rozsiahlejší, napíšte osobitný lístok, na obálku uveď
te: Ako zlepšiť informovanosť. 

Za vaše názory a návrhy dakuje 
redakcia 

DEVEX 3 



na Obvodnom úrade Bratislava IV 

Lucius CHUDÝ a 
Adriana LENGYELOVÁ 

Igor SABO a 
Erika LEGÉNYOVÁ 

Ján JURKOVIC a 
Slavomíra FAKOVÁ 

Anton BARNA a 
Brigita JOPCíKOVÁ 

Ing. Vladimír SVITEK a 
Anna PRUSÁKOVÁ 

Alexandra MAJOVÁ 
Sarah WEISSOV Á 

Centrum voľného času "Klokan", 
Pekmková 2, Bratislava - Dúbravka 

organizuje 

DETSKY TÁBOR 
V ZLATNÍCKEJ DOLINE 
v dňoch 20. - 24. februára 1995 uarné 
prázdniny). 
Pobyt je určený pre deti 8 - 12 ročné 
Celková suma: 850,- Sk 
Program: Za priaznivých snehových 
podmienok zjazdové lyžovanie (vlek ve
dia ubytovne), bobovanie, bežky, pátra
cie hry, súťaže, videoprogramy, kloka
niáda, diskotéky. 

Záujemci, prihláste sa v Centre vol'
ného času na Pekníkovej ulici osobne 
alebo telefonicky najneskôr do 14. feb
ruára 1995 do 18.00 

Telefón: 765 193 

Rozrastie sa 
kolónia novoveských bocianov? 

Po opakovaných rokovaniach s 

organizáciou Slovenská agentúra 

životného prostredia (zriadená 

1. 7.1993 rozhodnutím ministra ži

votného prostredia Slovenskej re

publiky s činnosťou zameranou na 

ochranu prírody a krajiny, vzdelá

vanie a osvetu vo veciach život

ného prostredia, odpadové hospo

dárstvo, posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie, atď.) sme získali 

prísl'ub pracovníkov SALP, že pod

poria našu snahu o rozšírenie koló

nie bocianov v katastri Devínska 

Nová Ves dodaním umelej hniezd-

4 DEVEX 

pre vozíčkárov z 

12.2.- SLNIECKO NA VANDROVKE 16.00 

detské divadielko 

15.2.- DETSKÝ MAŠKARNÝ PLE 14.00 

Zš l. Bukovčana 3 

25.2.- CHORVÁTSKY BÁL 19,00 

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVíNSKA NOVA VES 

pripravuje 
# apozyva 

Duchovnou a národnou kultú
rou zaoberajúci sa miestny odbor 
Matice slovenskej na svojej výbe
rovej schôdzi 2.2.1995 pripravil 
plán podujatí na najbližšie obdo
bie. Hoci je to zavčasu, ponúka 
termínový kalendár, aby si občania 
mohli plánovať využitie vol'ného ča
su. 

V sobotu 8. apríla si iste mno
hí priaznivci prírody zaznamenajú 
do kalendára vychádzku na 
Devínsku Kobylu spojenú s čiste
ním (zbieraním odpadkov) tejto 
našej prekrásnej prírodnej lokality. 

V nedel'u 9. apríla sa predstaví 
detský spevácky zbor MOMS a 

nej podložky na nefunkčný betó

nový stíp v nive rieky Moravy, a to 

v mesiaci február 1995. 

Podobným spôsobom chceme vy

užiť aj ďalší, t. č. ležiaci betónový 

Tel.: 770 033 

základných škôl ONV vedený pani 
Júliou ZÚBKOVOU s programom 
Vel'konočné tradície. Vo štvrtok 
13.4.1995 rovnaký program pred
stavia deťom základných škôl v 
Devínskej. 

V nedel'u 23.4.1995 poriada 
štúrova spoločnosť v spolupráci s 
Maticou slovenskou hviezdicový 
pochod na Štúrov Devín. V 
programe vystúpi aj spevácky sú
bor MOMS vedený pani J. 
Zúbkovou. 

Vo štvrtok 4.5.1995 si pripo
menieme výraznú osobnosť našich 
dejín M.R. štefánika pri symbo
lickom pamätníku na Janšákovej 
ul. v DNV. 

Festival národnej piesne -
prehliadky popredných spevác
kych telies z Devínskej Novej Vsi i 
Bratislavy bude v nedel'u 
21. mája 1995. 

MOMS 

stíp, ktorý zatial' "oddychuje" pri 

zvyškoch starého mostu pri rieke 
Morava. 

Dr. K. ZLOCHOVÁ 

Oddelenie život. prostredia 

Hladáme stálych kolportérov dvojtýždenníka Devínsky Expres 
najmä z ulíc: š. Králika, J. Smreka, l. Bukovčana, J. Poničana a z 
Kolónie. Ide o predaj časopisu Devínsky Express v každý druhý piatok 
- každý nepárny týždeň - vhodné pre žiakov a študentov od 1 2 rokov. 
Každý kolportér dostane odmenu, za každý predaný časopis 0,50 Sk. 

Prihlásiť sa možno v obchode a služby OEVEX, Novoveská 14 - z 
dvora (nad poštou): 
po - pia: 8.00 - 10.00 

14.00 - 18.30 
sobota: 8.00 - 11.00 alebo telefonicky na čísle 775 275. 

10,2, 
11,2,-

12,2,- Perla, 1 
pád, 14,2,-

15,2,- 1-'rr• .. ~-' 

Ida, 17,2, 
18,2,-Jaromír; 1 
Vlasta, 20,2,-

21,2,- Eleonóra, 
Estela, 23,2,

Romana 

23.2. - ZÁZRAK V 
KU 

USA - m.p. - č.d. -

Citový rodinný film z 
Vianoc 

va vecného bremena, nie vlastníc
tvo), 

_ cena = nesplatená časť investič
ného úveru (anuity), - finančné vy
sporiadanie = preukázanie úhrady 
nesplateného úveru, prípadne ne
doplatku na nájomnom a na "GO
fonde", 

- správa domu. 

Je nereálne, aby sme mali k 
dispozícii niekol'ko tisíc exemplárov 
týchto zmlúv podl'a Vašich indivi
duálnych požiadaviek, najmä po
kia!' má 6 strán. Myslíme si, že za
slanie zmluvy 14 dní pred termí
nom jej uzavretia je dostatočnou 
dobou na jej preštudovanie a 
skontrolovanie údajov. 

Predpokladáme, že pokial' dôj
de k reklamáciám z Vašej strany, 
tak zrejme v oblasti finančnej, t.j. 
nedoplatkov nájomného, nesplate
nej časti investičného úveru, nedo
platku, resp. preplatku na "GO
fonde". Reklamácie uplatňujte, 
prosím, priamo u firmy KTI, aby sa 
predišlo zdíhavému vybavovaniu a 
hromadeniu stránok na ekonomic
kom úseku. 

Vzhl'adom k tomu, že Zák. č. 
182/93 Z.z. predpokladá i zriaďo
vanie spoločenstiev vlastníkov, bo
lo by potrebné, aby ste si už teraz 
na Vašich členských schôdzach 
prejednali problém, či si spoločen
stvo vytvoríte, nakoll<o v čase pod
pisu prvej zmluvy vo Vašom objek
te by táto skutočnosť mala byť vy
jasnená. 

Ďalšou otázkou, ktorá je len na 
Vašom rozhodnutí, je otázka vyko
návania správy, t.j. vyjasnenie to
ho, kto Vám má v budúcnosti 
spravovať Váš objekt. 
Upozorňujeme Vás na skutočno
sť, že v zmysle zákona Váš objekt 
môže mať len jedného správcu. 
Kto bude Váš objekt, teda aj byty, 
spravovať, musí byť vyjasnené tak
tiež v okamihu podpisovania prvej 
zmluvy o prevode. V prípade, že 
bude zriadené spoločenstvo vlast
níkov, bude správu vykonávať buď 
spoločenstvo samo, alebo si sprá
vu objedná u iného subjektu. 

Je potrebné taktiež z Vašej 
strany rozhodnúť, či si i po prevo
de bytu do vlastníctva chcete za
chovať členstvo v SBD IV. 
Predstavenstvo družstva má zá
merp~skytovať výhody, najmä fi
nancne, vlastníkom - členom SBD 
IV, v objektoch, kde bude vykoná
vať ~právu. Ide najmä o náklady na 
spravu v prípade, že správcom bu
d~ .. ~BD IV, ako aj zvýhodnené 
pozrcky objektom, kde budú vlast
níci. bytov členmi SBD IV, pokial' 
vznrkne potreba väčších a náklad
nejších opráv na objekte. 

JUDr. Pavol ZEMAN 
predseda SBD IV 

Rreästavujeme orgány samosprávy mestskej časti Elev. Nová \les 

ll. Miestne zastupitel'stvo 

Najdôležitejším orgánom 
samosprávy mestskej časti je 
Miestne zastupitel'stvo. V ONV 
tvorí Miestne zastupitel'stvo 29 
poslancov zvolených v pria
mych vol'bách na štvorročné 
obdobie. Z nich 1 O zastupuje 
pôvodnú časť ONV, 1 O sídlisko 
Podhorské a 9 sídlisko 
Kostolné. 

Miestne zastupitel'stvo roz
hoduje o najdôležitejších otáz
kach miestneho významu, naj
mä: 

1. prijíma, mení alebo zrušuje 
všeobecne záväzné naria
denia MC. Tieto nariadenia 
sú vlastne zákony platné na 
území MC ONV, 

2. schval'uje organizačný po
riadok samosprávy MC, 

3. rozhoduje o najdôležitejších 
úlohách, týkajúcich sa hos
podárenia s majetkom MC 
a s majetkom mesta 
Bratislavy zvereným do 
správy MC. 

4. rozhoduje vo veciach tý
kajúcich sa ochrany a tvor
by životného prostredia v 
MC, 

5. schval'uje rozpočet MC a je
ho zmeny, kontroluje jeho 
čerpanie a schval'uje záve
rečný účet, 

6. rozhoduje o zavedení a 
zrušení miestneho poplat
ku, 

7. rozhoduje o prijatí úveru 
alebo pôžičky, 

8. vyhlasuje hlasovanie obyva
tel'ov MC a zvoláva verejné 
zhromaždenia obyvatel'ov 
MC, 

kontroluje rozpočtové a prí
spevkové organizácie a vy
menúva a odvoláva ich ria
ditel'ov, 

1 O. schval'uje územnopláno-
vaci u dokumentáciu MC, 

11. rozhoduje o združení 
prostriedkov MC a o účasti 
v regionálnych a záujmo
vých združeniach, 

12. určuje orgamzac1u 
miestneho úradu, plat sta
rostu a miestneho kontroló
ra a schval'uje poriadok od
meňovania pracovníkov 
MC a miestneho úradu, 

13. zriaďuje komisie 
Miestneho zastupitel'stva a 
určuje náplň ich práce, 

14. zriaďuje svoje výkonné 
kontrolné a poradné orgány 
a určuje náplň ich práce, 

15. volí a odvoláva miestne
ho kontrolóra, volí a odvolá
va na návrh starostu zá
stupcu starostu, vymenúva 
a odvoláva architekta MC, 
vymenúva a odvoláva na 
návrh starostu prednostu 
miestneho úradu, 

16. zriaďuje miestny dobro
vol'ný verejný požiarny zbor 
a na návrh starostu vyme
núva a odvoláva jeho veli
tel'a. 

Miestne zastupitel'stvo v 
ONV sa schádza pravidelne 
každých 8 týždňov. Jeho za
sadnutia zvoláva a vedie sta
rosta. Starosta môže v odô
vodnených prípadoch zvolať aj 
mimoriadne zasadnutie 
Miestneho zastupitel'stva. 
Zasadnutia Miestneho zastupi
tel'stva sú verejné a môže sa 
ich zúčastniť každý občan. 

-z-
Zemiačky, zemiačky, kde vás /'u
dia berú .... 
Boli už aj v Devínskej. 
Kde? 
Nuž boli. 
Nemôžme robiť vraj reklamu. 

DEVEX 5 
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Uplynulo niekol'ko týždňov 

nového roka '95 ... 

. . . zmizol sneh a na 
Devínskej Kobyle sa objavili 
"staré problémy" ... povyla
mované a povyval'ované záb
radlia medzi pieskovcovými 
skalami a turistickými chod
níkmi, odpadky v ich okolí, 
dokonca stavebný materiál 
(!!!) v kríkoch v okolí 
Sandbergu. Odpad. 

Iba nedávno som na 
Devínskej Kobyle stretol sku-

Asi tak by sa výstižne dala na
zvať nedela 8. januára 1995. 

Bez vel'kého ruchu a bombas
tickej reklamy započalo oficiálne 
svoju činnosť združenie VOTUM -
Spoločenské centrum a Dom du
chovnej obnovy, vdaka niekol'kým 
vzdelaným, ale najmä obetavým a 
nadšeným l'uďom. (O svojich zá
meroch už boli informovaní obča
nia vo vianočnom - 24. čísle DE
VEX-u, ba i prostredníctvom vy
sielania pre Bratislavu v 
Slovenskom rozhlase.) 

Niektoré akcie, napríklad 
"Veselá škôlka", jazykové a vý
tvarné krúžky už fungujú dávne
jšie. 

Už v predvianočnom období 
na ich pozvanie spolu s 
lstracentrom koncertovala v 
našom kostole spevácka skupina 
SKLO s nebývalým úspechom, 
aby tiež prispela k vytvoreniu dob
rej pohody pred najkrajšími sviat
kami roka. 

V programe tohto združenia 
bolo na spomínanú nedel'u pripra
vené obsahovo bohaté podujatie, 
pokračujúc v duchovnej obnove. 

Dopoludnia sa konala odborná 
prednáška o slovansko - avar
skom pohrebisku v Devínskej 
Novej Vsi a krátky program tiež 
predviedla detská folklórna skupi
na Grbarčieta. 

V poslednú nedel'u vianočného 
obdobia na bohoslužbách sa pre
zentoval spevokol "Máriine deti" s 
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pinku turistov z Rakúska. 
Keď prechádzali okolo mňa, 
v tvárach mali prekvapenie, 
údiv i strach ... 

Správanie sa niektorých 
vandalov a neschopnosť 

kompetentných zabrániť po
dobným problémom nám ve
ru dobrú reklamu nerobia ... 
Ani doma, ani v zahraničí ... 

S príchodom jari sa v okolí 
Devínskej Kobyly ešte v chrá
nenej krajinnej oblasti roz
mohli ohniská s rôznym 

melódiami vianočných piesní za 
doprovodu organu, huslí a gitary 
a zaznela tiež prekrásna nežná 
"Uspávanka" J. Brahmsa v poda
ní tunajšieho cirkevného zboru 
dospelých. 

V ďalšom programe mohli 
účastníci relaxovať v prírode 
prežívať osobné meditácie. 

Do popoludňajších hodín sa 
presunul ďalší program. Náhodní 
chodcovia mohli byť svedkami, 
ako sa z plného autobusu, prichá
dzajúceho z mesta, na zástavke 
pri kostole vynoril húf l'udí, smeru
júci do miesta konania programu. 

0w 

Do pripravenej miestnosti sa pri
dávali stoličky. 

Program pokračoval tradične 
vysokohodnotnou úvahou miest
neho dp. farára Moravčíka, v kto
rej každá jedna veta dávala pod
net k zamysleniu nad kvalitou ži
vota a hl'adaniu správnej cesty v 
živote pre veriacich i neveriacich. 
Odozvou boli vypovedané myš
lienky niektorých účastníkov, ale i 
vyjadrenie jednej účastníčky, po
chádzajúcej zo stredného 
Slovenska, ktorú sem náhodou 
zavial vietor, aby sme si vážili, čo 
tu máme. 

spáleným odpadom zo 
záhradok v blízkom okolí 
Devínskej Kobyly... Odpad 
často býva biologického, ale 
často 

(bohužial'!) i iného pôvodu. 

Pripravené pre OLO 

Na večernej bohoslužbe znovu 
spievali "Máriine deti" prevažne 
meditatívne piesne z Taizé, a tak 
sa do sŕdc i duší rozhostil pokoj 
sviatočného podvečera, ktorý bol 
dobrou prípravou i na vnímanie 
záveru dňa. 

Týmto bol koncert asi trid
saťčlenného chrámového zboru z 
Pezinka, ktorý má už 80-ročnú 
tradíciu a u nás sa predstavil v 
tom najlepšom svetle. Náročné, 
no l'úbivé skladby v profesionál
nom podaní predčili všetky oča
kávania a všetci ich počúvali so 
zatajeným dychom, že by bolo 

počuť spadnúť i papier. Po každej 
skladbe, ešte i po odznení sveto
známej piesne "Tichá noc, svätá 
noc ... " zostalo chvíl'ku ticho, vy
chutnávajúc to skvelé pianissimo 
a potlesk sa ozval až neskôr. 

Bol to neuveritel'ne krásny záži
tok a napriek tomu, že vedia lavíc 
v kostole boli ochotnými poriada
tel'mi pristavené stoličky, zaslúžil 
by si takýto hodnotný koncert 
väčšiu propagáciu už i vzhladom 
na to, že v dnešných časoch ne
má každý možnosť ísť na takéto 
hodnotné kultúrne podujatie, či už 
z dôvodov obtiažneho cestova-

Tak na území chrá 
jinnej oblasti môžeme 
ných prechádzkach 
chádzať spálené pi 
pneumatiky a podo 
z i ty. 

nia, alebo aj finančných. 

Po príchode domov sa 
nalo u nás rádio ani 
obave, aby sa nezm 
najdlhšie uchovali jedi 
my. 

V týchto súvislostiach 
nedá ubrániť niektorým 
kam. Je potešitel'né, že 
dujatia vyhl'adáva dosť 
tu nebývajú a je vel'ká š 
naši občania takúto prn 

Najväčší úspech , . 
v histórii futbaloveho oddtelu 

FCL D. Nová Ves 
Naši mladší žiaci "A", ktorí hrajú 

súťaži ml.a sa zúčastnili tradič
~ého turnaja Zimnej halovej ligy 
žiakov 1994/95. V kategórii mla
dších žiak9'f hralo 30 mužstiev v 5-
tich skupinách. Naši mladí futbalis
ti zaslúžene, obsadili 2. miesto, 
k~d' vo finále prehrali, dosť ne
šťastne, s FS SLOVAN "11 ". 
Počas turnaja hrali nasledovní 
hráči: Rastislav SCEPAN, Juraj 
VALLA, t:_ubor DURICA, Tomáš 
CIFRA, Juraj VINCEK - K, Richard 
KRUPCfK, Miroslav VAVROVIC, 
Stanislav POLLAK, Michal 
KOLENIC - najlepší strelec turnaja 
(23 g), Pavol FODOR, Pavol 
STULER, Tomáš ONDRUS. 

Ozaj potrebujú 
Vojta Lednára, bývalého moto

cyklového pretekára, reprezentan
ta CSFR, Slovenska, ale aj 
Devínskej Novej Vsi netreba oso
bitne predstavovať. V týchto 
dňoch sme nahliadli do žiadosti, 
ktorú športový klub Morava rozpo
sielal potencionálnym sponzorom. 
Z nej vyberáme: 

Aj vozíčkári sú dobrými špor
tovcami a dokážu i napriek vel'kej 
fyzickej a psychickej záťaži dosiah
nuť pekné výsledky. 

$KTP vozíčkárov MORAVA 
sa zaoberá týmito druhmi športu: 

TENIS 
Vyhodnotenie sezóny 1994 11. trieda dospelí 

Hydrostav B - LOB ONV 
Danubius - LOB ONV 
LOB DNV- Spoje C 
Výsledky na§ich hráčov: 

JURCA . počet zápasov 
Klad1slav 6 

JURCAK Branislav 6 
GASPARfK Peter 3 

7:2 
4:5 
2:7 

víťazstvá 
3 
3 
1 LOVIC Milan 4 môžu spomínať na ,::n,:,v::iclťú. ZLOCHA Jozef 

3 ry, amatérske GARAJ Peter 2 

2 
o 

venia, ba i široko - JURCAKovA Nikoleta 6 
KARELOVA Petra 6 

o 
1 

dychovú hudbu, 
mala asi len štvrtinu 
čtu obyvatelbv. 

Dúfajme, že možno 
skepsu o aktívnej a 
túre a nielen držať palce, 
poň svojou účasťou 

dobré úmysly 
nizátorov, aby si v bud 
kázali udržať vysokú latku, 
nastavili na začiatku svojej 
ti. 

2 
mj 

ll. trieda - výsledky 1 - 4 k l . Do . . oa. 
slrastav žiaci • STRELEC ONV B 1:7 

RELEC DNV B - Sachová škola B 

~~~t B ·STRELEC ONV B ~:~:2 ' 5 
8 d ELEC DNV B -Lokomotíva 1:7 
Ho Y,za STRELEC ONV 8: 

orvath 3 Ko .. S S Mit Zl h' ,vac, tefani, im on, Jurčák 
O,S.bodo~ ova PO 2, Jurčáková 1 Jurčák S. 
li . 
1 ~bul'k:a Po 4. kole: 
. achová škola A 29,5:2,5 8 

Základná skupina 
Z. Bystrica- D.N.Ves 0:15 
Kolenič 5x, Ondruš 3x, Adam, 2x, 
Pollák 2x, Fodor 2x, Cifra 

Senec "B" - D.N.Ves 3:8 
Kolenič 3x, Pollák 2x, Fodor, 
Vincek, Valia 

P. Stavby- D.N.Ves 3:5 
Kolenič 4x, Pollák 

Jakubov- D.N.Ves 1 :6 · 
Kolenič 3x, Pollák, Vincek, Valia 

D.N.Ves -Vajnory 9:2 
Kolenič 3x, Pollák 3x, Vincek, 
Cifra, Fodor 

Osemfinále 
D.N. Ves- ŠKP "A" 3:2 
Fodor, Vincek, Kolenič 
štvrťfinále 
D.N. Ves - Petržalka "A" 3:3 
Kolenič 2x, Vincek 
na 11 m kopy 2:0 

- tenis vozíčkárov 
- stolný tenis 

Získané výsledky členov klubu 
za rok 1994: 
- najlepší tenisti Slovenska 
- finalista slovenského medziná-
rodného tenisového turnaja 
- majster maďarského medziná
rodného tenisového turnaja 

Športovci nášho klubu sa pri
pravujú v r. 1995 na tieto športové 
podujatia: 
- medzinárodné M-SR v stolnom 
tenise 23.-25.2. Nitŕa 
-otvorenie M-SR v tenise vozíčká
rov 18.-21.5. Bratislava a dalšie. 

Sme ešte mladý športový klub, 

2. Faust B 26:6 8 
3. Elai YMCA D 20,5:11,5 6 
4. Lokomotíva 17,5:14,5 4 
5 STRELEC ONV B 14,5:17,5 4 
6. Faust C 9:23 2 
7. Sachová škola B 8:24 o 
8. Doprastav žiaci 3:29 o 

mj 

STOLNÝ TENIS 
1. TRIEDA 
12. kolo 
TRNÁVKA "B"- ne ONV "A" -1:10 
ne ONV "B" - RAČA "B" - 3:1 O 
13. kolo 
ŠKP -ne ONV "A" - 10:4 
ne ONV "B" - KOLIBA "B" - 9:9 
ll. TRIEDA 
12. kolo 
ne ONV "e"- SVÄTÝ JUR "B" -3:10 
13. kolo 
PRIEMSTAV- ne ONV "e" -9:9 
111. TRIEDA 
9. kolo 
TRNÁVKA "O"- ne ONV "O" - 10:2 
10. kolo 
INTEGRA- ne ONV "O" -10:4 

G.F. 

Kolenič, Vincek, Sčepán nepreme
nil 

Semifinále 
D.N. Ves- Inter "B" 5:3 
Kolenič 3x, Pollák 2x 

Finále: 
Slovan "11"- D.N. Ves 3:1 
Pollák 

Tréner: Ing. Július Fodor 

Ako to však v živote býva, min
ca má dve strany. Funkcionári, 
tréneri oddielov vyššej súťaže 
prejavili, prejavujú a budú prejavo
vať záujem o mladých, talentova
ných hráčov. Rodičia, deti po
dlahnú sladkým prísl'ubom vidín o 
účinkovaní svojich detí v renomo
vaných futbalových klul:loch a 
súhlasia so všetkým, čo im "laná
ri" nasl'ubujú a povedia. Vidina 
vel'kej slávy vytlačí z ich úsudku 
mnohoročnú starostlivosť a finanč
né náklady spojené s futbalovým 

naše finančné prostriedky sú malé 
a náklady vysoké. 

Preto si Vás dovolíme touto 
cestu požiadať o finančnú pomoc. 

Treba komentár? Pre tých, čo 
chcú pomôcť, vari nie. 

Firmám, ktoré majú možnosť a 
chcú pomôcť, iba tol'ko: Názov a 
ponuka firmy sponzorujúcej špor
tový klub telesne postihnutých vo
zíčkárov Morava bude propagovať 
vo svete. Miesta medzinárodných 
športových podujatí získate u Vojta 
Lednára v klube na č.tel.: 777 
766, fax 776 669, číslo účtu klu
bu nemáme. Hádam prehnaná 
skromnosť. 

pk 

rastom ich syna vynaložených 
ich materským oddielom FC 
Lokomotíva Devínska Nová Ves. 

Je zásadou prijatou v tunajšom 
futbalovom oddieli, že tunajší klub 

uvol'ňuje talentovaných hráčov 
do vyšších súťaží na hosťovanie, 

čoho príkladom sú hráči Fojtu 
(Vinohrady), Slavíka (Slovan), Šaší
ka (Devín), Slavíka (ŠKP); formou 
hosťovania preto, aby hráči, pokia/' 
sa po ukončení mládežníckeho ve
ku neuplatnia v novom oddieli, 
mohli bez problémov vrátiť do 
svojho materského oddielu. 

K tomuto riešeniu nás nútia 
skúsenosti, keď v nedávnej minu
losti sme museli platiť za prestupy 

hráčov, ktorí ako žiaci sa zaslúžili o 
reprezentáciu iných klubov ako aj 
o tituly majstrov republiky. 

ms 

HOKEJBAL-Br at i s l a v s ká 1 iga 
MUZI - l .BA divízia 
14. kolo: 

POSEi\J SBD ll "B"- SK YMCA DEV NOVA VES 13:5 (2:1, 8:0, 3:4) ,. r-
Góly ONV: 3 - Križáni, 2 - Tereň 
15. kolo: 

SK YMCA DEV NOVA VES- SK SEALS "B" 10:9 (4:2, 4:2, 2:5) 
Góly ONV: 4- Stmád R., 3 -Vrábel, 2- Tereň, 1 -Križáni 
DORAST - t.č. bez ligovej súťaže 
ZIACI - t.č. bez ligovej súťaže 
Turnaj "PRESTIGE '95 - DEV. NOVA VES": 
11.2.1995 (sobota) 

1. 8.00 ŠK YMCA ONV "B"- FUTBALISTI ONV 
2. 9.00 OLD BOYS ONV- FUTBALISTI ONV 
3. 10.00 OLD BOYS ONV -ARABI ONV 
5. 11.00 ŠK YMCA ONV "A"- ARABI ONV 
5. 12.00 ŠK YMCA ONV "A"- KOBRA ONV 
6. 13.00 SKLENARI ONV- KOBRA ONV 
7. 14.00 SKLENARI ONV- ŠK YMCA ONV "B" 

12.2.1995 (nedel'a) 

1. 9.00 ŠK YMCA ONV "B" OLD BOYS ONV 
2. 10.00 ŠK YMCA ONV "A" OLD BOYS ONV 
3. 11 .OO ŠK YMCA ONV "A" SKLENARI ONV 
4. 12.00 FUTBALISTI ONV- SKLENARI ONV 
5. 13.00 FUTBALISTI ONV- ARABI ONV 
6. 14.00 KOBRA ONV- ARABI ONV 
7. 15.00 KOBRA ONV- ŠK YMCA ONV "B" 

• Zápasy sa odohrajú na Kalištnej ul. v Dev. Novej Vsi (sídlisko STRED). Srdečne pozýva
me vsetkých pnazn1vcov hokejbalu na určite zaujímavé a bojovné stretnutia registrovaných i nere
gistrovaných hráčov hokejbalu z Dev. Novej Vsi (vstup zdarma). Bližšie informácie na tel.: 775-
361. 

OTO PROKOP 

DEVEX 7 



Šanca pre ... 
Páči sa vám jeden z najpopu

lárnejších amerických športov -
baseball? 

Aj napriek tomu, že bývate v 
ONV, máte možnosť sa dozvedieť 
viac aj prakticky. 

Tréningy, ktoré vedie pán Terry 
SLOBODIAN z Kanady, si môžete 
prísť pozrieť na školské ihrisko kaž
dú nedeľu od 13.00 do 14.00, ale
bo do telocvične Základnej školy l. 
Bukovčana 3 v utorok 17.00 -
18.30 hod. 

N ebudeme sa vŕtať v príbe
hoch kohosi, kto je možno 
váš sused a spôsobíme 

možno viac škody ako osohu. 
Príklady zo života "hviezd" však 
možno podnietia nevzdávať sa. A 
o to nám pôjde skôr. 

Rocková hviezda Tina Turner 
začínala ako deväťročná prácou na 
bavlníkových plantážach svojho ot
ca. 

Cher prežila dlhý čas v infor
mačnom okienk~ obchodného do-

{]!]éfi@]~{Jéflľ!Jf2J'ľ! 
O nadstavbách bytov na Sldlis

ku Stred si sa hovorí dvojako. 
Najkôr verejný prieskum zistil, že 
obyvatelia nemajú záujem, alebo 
len minimálny, potom sa obyvatelia 
dozvedia, že k realizácii je uvedele
né stavebné povolenie a nasledujú 
ďaľšie rokovania. Aké skúsenosti 
majú v iných mestských častiach? 
Cas realizácie nadstavieb sa ďale
ko líši od proklamovaných termí
nov, kvalita prác a hotových objek
tov ďaleko pokuľháva za predsta
vami, vznikajú naviac náklady na 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01- Kúpa 
02- Predaj 
03 - Voľné miesta ( ponúka, hladá) 
04 - Služby (ponúka, hľadá) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti 

07- Rozličné 

• Predám: lacno trojkolku, kolo
bežku, bicykel (pre 5-ročné dieťa), 
bicykel (pre 4-ročné dieťa) a bugi
nu. Nettich, Kalištná 21. 

• Predám sedačku. 
Tel.: 775 118 

• Predám trojpolohový zeleno
modrý kočík zn. BABY FUN (so 
sloníkom na poduške). 

Tel.: 779 538 

8 DEVEX 

A ešte jeden tip pre tvorivé deti 
z ONV. Ak sa zaujímate o vysielač
ky, rádia, ale aj turistiku, určite vás 
uspokojí rádioamatérsky krúžok 
RADIOKLUB, ktorý začína praco
vať od februára 1995 pod vedením 
Stefana GALBA. 

Informácie o baseballovom a 
rádioamatérskom krúžku dostane
te na vedení ZS l. Bukovčana 3, 
kde tieto krúžky pracujú. 

Tel: 778 338 

B. Kolníková 

mu v Los Angeles. 
Silvester Stallone pôsobil ako 

poradca v kozmetickom salóne. 

Henry Kissinger vyrábal ako ro
botník štetky na holenie. 

Rod Stewart istý čas pracoval 
na cintoríne ako hrobár. 

Dustin Hoffman bol dozorcom v 
psychiatrickej liečebni. 

Nie sú to recepty ako začínať. 
Skôr rada, že vôľa veľa zdolá. 

obnovu zdevastovaných priestorov 
okolia (zariadenie staveniska) nevy
čísliteľná je strata pokoja obyva
telbv počas výstavby. Pôvodné ce
ny prudko rastú zo dňa na deň a 
mnoho ľudí v iných obvodoch už 
od kúpy odstúpilo. 
Na Babuškovej predstavuje zálo
hový podiel na 3 izbový byt 715 tis 
Sk, na Rovníkovej 1 , 7 milióna .. . 
Vari nie je riešenie sociálnych prí
padov. 
Nie sú potrebné vyjadrenia aj oby
vatelbv doknutých výstavbou? 

Lm,OS,Gr ••• 

• Opravy elektromotorov. Tel.: 816 
726. Bližšie inf. pred. PHIL\A, l. 

Bukovčana 8, ONV 

• Elektroinštalácie, bleskozvody
montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce Tel: 776 888 

• TV servis Baláž- Oprava televí
zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 

• Firma MEDIÁN oprava automa
tických pračiek . 

tel.:777 095 

PONUKA 
MČ Devínska Nová Ves 

Mestská časť Devínska Nová Ves ponúka do 
nájmu nebytové priestory na ulici š. Králika 4 o 
cca 35m2

• 

Oznamujeme občanom, že dňom 18.1.1995 je 
mou verejnej vyhlášky na Miestnom úrade vyvesené 
menie o začatí územného konania na stavbu "Obytný 
lit - Strmé vŕšky l. etapa" v katastrálnom území 
Bystrice. 

Výstavba hromadných garáží a 
podnikatel'ských aktivít - pozvánka. 

V súvislosti s výstavbou hromadných garáží na ulici 
Poničana (pri kotolni Eisnerova) zvolávame spoločné 
nutie záujemcov o získanie garáže, príp. p 
pre podnikatel'skú aktivitu, so zástupcami 
investora a mestskej časti, ktoré sa uskutoční: 

v stredu 15.2.1995 o 18.00 hod. v reštaurácii u 
Michala 

na lstrijskej ul. 2 - poschodie 

Váš partner na cestách 

Klubová karta záchranného systému 

SLOVAKIA - MOTORSPORT 

Výhody: 20 % zľava: za odťah vozidla v príp. poruchy na cestách, pri 
moci v prípade poruchy, pri núdzovom ubytovaní v zariadeniach 
Slovakia, bezplatné informácie, atď. 

Cena karty na 1 rok je 150,- Sk + 6 % DPH pre osobné vozidlá, 
Sk + 6 % DPH pre nákladné. 

Možnosť objednať: SLOVAKIA CARD a. s. 

P.O.BOX3 
831 07 Bratislava- Vajnory 
Telefonicky: 413 590 

• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek

trospotrebiče. 
Tel.:777 762 

• Preklad z/do nemčiny na PC. 
Tel.: 775 784 po 19.00. 

• Vymením upravený 2-izbový byt 
v ONV za väčší. Len v ONV. 

Tel.: 777 597 

• Predám rodinný 
dom v centre 

Stupavy, pozemok 
12 a za 1 ,5 mil. 

inf: tel.: 775 275 

• Kúpim v ONV 3 izb. byt. 
Tel.: 96971 

• Slobodná pracujúca VS 
súrne podnájom - garsónkU 
1-izb. byt ONV, 
LAMAC, KARLOVA 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA. 
vopred. 
Tel.: 07/779 
8.00-16.30 

s.r.o., 

. kych dielcov SKODA Favorit a Felíciu: 
karosars 

očet klampiarov_ _ . 
P stojanových a závesnych bodovackach, blatníky na 
;; a 2107, náhradných dielcov na karosériu Skoda Favorit a 

ratislavské 
tomobilové 

dy 

8-1 O ročná prax v odbore 

8-1 O ročná prax v odbore 

. konštruktér - podmienky: konštruk
PC _ ~SstroJov (aj .absolvent po ZVS), ovládanie 

l' · z_ameran1e technolog. tvárnenia alebo 
lsovac1ch nástrojov. 

Cestovná kancelária 

MAT-TOUR 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICfLIA (Malta, Upari)- 12 dní- 4700- 5300 Sk, 
KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní- 4 700 - 5300 Sk, 
plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Spitálska 7, 811 08 Bratislava 
Tel.: 33 19 482,325 909, Fax: 326 241 

Gennik: 1 znak O 65 S 
pripočítať 25%' DPH k, ~/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 

VIHC:ná~.nhr."-uv . . · Pnplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. 
erejnen1e -10% 1/2 ro· · · 20o, 1 - • · • • • DEVEX N . · c. uverejnenie - 10, ce orocne uverejnenie -30%. Ponuka detských vec1 - bezplatne. 
' ovoveska 14 z dvora (nad poštou). Po- pia: 8.00-10.00, 14.30-18.30, So: 8.00-11.00. 

DEVEX .9 



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

19.1.1995-1.2.1995 

V tomto období boli zistené naj
viac priestupky za porušenie vyhl. 
99/89 a porušovania Všeobecne zá
väzných nariadení mestskej časti. 

Niektoré boli riešené na mieste blo
kovou pokutou, iné zase predvolaním 
priestupcu na stanicu MsP za úče
lom podania vysvetlenia. 

Dňa 26.1.1995 bola na ceste náj
dená mŕtva mačka. Vec bola nahlá
sená a odstránená asanačnou služ
bou. 

Vodorovne: Al Druhá časť taj
ničky. - BI Filipínska sopka -
spevná časť recitatívu (hud.) - ná
kazlivá choroba. - Cl český spe
vák - španielska rieka - druh pla
vidla (mn. č.). - Dl Bočná loď v ba-
zilikách - mužské meno - pípnutie 
vtáka. - El Stupeň veľkosti písma -
boh v islamskom náboženstve -
koniec tajničky. - FI Horná časť 
paže - patriaci vnukovi. - GI 
Postava z Dietlovho seriálu - maslo 
po nemecky - obaja. - Hl Mesto v 
Nórsku - menší obchod - švédsky 
historik a štátnik. - ll Vec (z lat.) -
mužské meno - seknutie. - J/ 
Tretia časf tajničky.-

Zvisle: 1 l Obec pri šamoríne 
(Velká ... )- trochu skrč. - 21 Mesto 
v Polsku - nadprirodzená bytosť. -
31 Zrak, pohľad - vojenská pre-
dajňa - bývalý jednotkový ob-
chod. - 41 Zolov román - lebka (za-
star.) - hrob. - 51 Plošné miery -
mrazený smotanový krém - che-
mická značka telúru. - 61 

Objednávací lístok 

Dňa 27.1.1995 - bola privolaná 
asanačná služba na odchytenie túla
vého psa. 

Dňa 28.1 .1995 hliadka v nočných 
hodinách našla hľadaného vojaka, 
ktorého odovzdala na vojenskom 
útvare. 

Dňa 29.1.1995 bolo hliadkou zis
tené porušenie verejného poriadku. 
Priestupca bol predvedený na HO PZ 
D.N. Ves. 

Dňa 31 .1.1995 prišla na stanicu 
MsP matka mladistvého syna s pros
bou o pomoc, že syn sa nachádza v 
istom byte na ul. l. Bukovčana a po
žíva toxické látky. Hliadka mladist
vého pri odchode zo spomínaného 
bytu zadržala a na žiadosť matky ho 
previezla na toxikologické oddelenie. 
Prípad sa bude dalej riešiť. 

Krížovkársky časopis - bezprávny 
človek. - 7 l Brána, vrátnica (lat.) -
začiatok tajničky. - 81 Rieka v 
Zair - skrivím - textová skratka. - 91 
časť Kolína nad Rýnom - Čapkova 
dráma - nemocničné oddelenie 
(skr.). - 1 Ol Meno spisovateľa 

Bohúňa - chlapčenské meno (Šte-
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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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OPRAVA 

Oprava článku uverejneného v 
Okienku mestskej polície v 
Devínskom exprese, v ročníku V, č. 
2, vydaného 27.1.1995. 

Ide o článok prípadu z 9.1 .1995 v 
Biliard klube na ul. š. Králika. Článok 
mal znieť takto: V čase o 00.45 hod. 
bola stanica MsP požiadaná stálou 
službou z HO PZ o odvoz zraneného 
zamestnanca HO PZ na lekárske 
ošetrenie, ktorého v spomínanej bu
dove vo večerných hodinách napadli 
na toalete. Vzápätí bol odvoz zrane
ného stálou službou HO PZ odvola
ný. 

Za uverejnenie nepresnej informá
cie sa ospravedlňujeme 

Mestská polícia 
hl.m.SR Bratislavy 

fan) - druh narkotika. - 11 l Otec 
alebo matka - políč vápnom. - 121 
Dedičstvo (zastar.) - dievčenské 

meno.-

Pomôcky: Cl Ebro. - Hl Kjar. - 91 
Poll.-

d 

7 8 9 10 11 12 

A 

PSč 
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Chváli sa adeptka 
- Moja fotogenická 

režiséra tak, že mu 
kážalo, že mi vidieť 
operácii slepého čreva. 

*** 

Po premiére hovorí 
herečke: 

" Predstavoval som si 
ináč. 

- Starú a škaredú? 
- Nie, mladú a pôvabnú. 

- Počuj kamarát, vraj 
robíš v divadle. 
mi zohnať pár lístkov? 

- S radosťou. A keďže 
banke, môžeš sa mi 

Pýta sa návštevník cez 
na chodbe: 

ná. 
- A prečo bola n~•,n~"~'"'' 
- že som išiel sám do 

- No, Evička, čo sa ti 
sôch najviac páčilo? 

- Všetko, otecko, len mi 
čudné, že niektoré 
iba listy a iné už aj 

- Moja Zdenka hovorila, 
te iba poltóny. 

- Ano. 
- Tak ju učte celé! My 

sa máme ... 

*** 

- Pýta sa babka 
- Pán starosta, to je 

kracia, alebo bude 

*** 

- Ocino, prečo je taký 
kuchyni? 

- Mama robí poriadok! 

DEVínsky EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 
Bratislava, Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava, 
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: 
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. 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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informácií 
ale i ordi
žívota. V 
sa demo
akémusi 

výberu z 
infor-
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lB S informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

p r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
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Na základe výzvy Miestne
ho zastupitel'stva prejavil záujem o 
prácu v komisiách Miestneho za
stupiteľstva značný počet obča

nov. Je to potešitel'ný jav a svedčí 
to o tom, že vzrastá záujem obča
nov o veci verejné. Aby sa táto 

DEL 
Tak isto ako na celom Sloven

sku, i v ONV sú vel'kým problémom 
neplatiči nájomného. Celkový dlh 
nájomného obecných bytov v ONV 
dosiahol už 2 milióny Sk. 

Poslanci Miestneho zastupitel'
stva sa zaoberali týmto problé
mom a rozhodli o sprísnení postu
pu proti neplatičom. Popri dote
rajšom vymáhaní nedoplatkov 
súdnou cestou sa podniknú nasle
dovné kroky: 

zverejnenie mien neplatičov v 
Devexe a v informačnom kaná
le televízneho káblového rozvo
du, 
odpojenie signálu televízneho 
káblového rozvodu neplatičom, 
odpojenie tepla a teplej vody, 
výpoveď z nájmu súdom, 

odpredaj bytov tretej osobe. 

Najvážnejším krokom je mož
nosť odpredaja bytu neplatiča tre
tej osobe. Tento krok umožňuje 
Zákon o vlastníctve bytov a neby
tových priestorov Občiansky zá
konník. V prípade, že nájomník ne
platí nájomné, súd môže dať 
súhlas k výpovedi nájmu. V tom 
prípade je možné odpredať byt tre
tej osobe, ak táto poskytne nájom
níkovi - neplatičovi bytovú náhra
du. Bytovou náhradou môže byť aj 
byt s menšou podlahovou 

ochota a odborný potenciál dali čo 
najviac využiť, schválili poslanci 
Miestneho zastupitel'stva všetkých 
záujemcov o členstvo v komisiách 
aj napriek tomu, že niektoré komi
sie sú príliš početné. Očakávame, 
že tento krok prispeje ku skvalitne
niu práce komisií. 

Ešte raz touto cestou daku
jeme občanom za ich ochotu po
môcť a prispieť svojimi odbornými 
znalosťami ku skvalitneniu práce 

plochou, nižšej kvality a menej vy
bavený ako je vypratávaný byt, prí
padne aj byt mimo obce. Ak nejde 
o rodinu s maloletými deťmi, stačí 
neplatičom ponúknuť náhradné 
ubytovanie, ktorým môže byť izba 
v slobodárni alebo podnájom. 

• 
E 

V súčasnej dobe sa stá

va vážnym problémom závislo

sť mládeže, ale aj dospelých, 

na hracích, ale hlavne výher

ných automatoch. Boli zazna

menané prípady, kedy sa stala 

táto závislosť takou silnou, že 

ju bolo potrebné liečiť. Aj preto, 

a vzhladom na vysoké percen

to mládeže na sídliskách v 

ONV, rozhodlo Miestne zastu

pitel'stvo ešte v roku 1993 o 

zákaze umiestnenia hracích a 

výherných automatov na sídlis

kách Kostolné a Podhorské. 

Možno aj preto, že 

Miestne zastupitel'stvo sa po 

volbách značne obmenilo, do

šla na Miestny úrad žiadosť o 

schválenie umiestnenia auto-

Sto dní nového starostu 
(čítajte na 2-3 strane) 

O význame školských rád 

Kultúra spoločne 

Šport 

matov v zariadeniach na ul. št. 
Králika. Poslanci boli postavení 

pred dilemu - zrušiť pôvodný 

zákaz, riskovať vplyv umiestne

ných automatov na mládež a 

inkasovať poplatok asi 700 tis. 

Sk za umiestnenie automatov 

do obecnej pokladnice, alebo 

trvať na zákaze a spomínaných 

700 tis. Sk oželieť. Napriek vel'

mi zlej finančnej situácii mest

skej časti sa poslanci rozhodli 

pre druhú možnosť. Hracie a 

výherné automaty na sídlis

kách Kostolné a Podhorské 

umiestnené nebudú. 

Ing. Ján Žatko 
zástupca starostu 



Rozhovor s Ing. Vladimírom MRÁZOM, starostom Devínskej Novej Vsi po 100 dňoch od zvolenia do 
Pán starosta, 27.2.1995 

bude 1 OO dní od vášho zvole
nia do funkcie starostu. 
Problémy a pracovisko dobre 
poznáte, boli ste prednostom 
Miestneho úradu, vedeli ste, 
do čoho idete. Máte za sebou 
3 zasadnutia Miestneho za
stupitel'stva (MZ) a 6 zasad
nutí Miestnej rady (MR). Váš 
názor na výsledky volieb s 
odstupom času? Ste rád, že 
to takto dopadlo? 
- Odpovedať "áno, som rád a 
očakával som, že všetko takto do
padne", by bolo odo mňa výra
zom populizmu, ale i nezodpo
vednosti. Jednoznačne je nut
né ju rozdeliť minimálne do dvoch 
polôh, a to: Ako dopadli výsledky 
volieb, ako výraz vôle našich 
občanov vo všeobecnosti. Ďalej 
na/oženie, resp. další vývoj s do
siahnutými volebnými výsledkami. 
Prosím konkrétnejšie? 
- Výsledky volieb do orgánov sa
mospráv v našej mestskej časti 
sú vyjadrením politického zmýš/8.
nia a dôvery našich občanov k 
jednotlivým kandidátom ako 
osobnostiam. Tieto vo/by boli v 
poradí druhými demokratickými 
volbami. Podla dosiahnutých vý
sledkov môžem konštatovať dvoj
násobnú účasť voličov starej časti 
ONV vo vo/bách ako i počty hla
sov, ktoré získali jednotliví kandi
dáti v tomto volebnom obvode. 
Výrazom vôle našich občanov bo
la i volba starostu. Mali sme 6 
kandidátov, čo je veta, vzhladom 
na počet obyvatel'ov našej 
Mestskej časti (MČ). Volebné 
·.týsledky však jednoznačne vyjad
rili dôveru našich občanov i k 
týmto kandidátom. Tu by som 
chcel vyjadriť svoju vdaku "mojim" 
vo/čom, ako i svoju snahu a úsilie, 

ktoré vyviniem k tomu, aby som 
ich dôveru nesklamal. 

Ako sa podl'a Vás "naložilo" s 
dosiahnutými výsledkami vo
lieb, a či ste teda očakávali 
tento vývoj? 
- V našej mestskej časti získala naj
vyššie zastúpenie v miestnom za
stupite!"stve koalícia politických 
strán, tzv. "Nvá koalícia" (NK), kto
rú tvorili strany KDH, DÚ, Nového 
Slovenska (17 kresiel). Pomerným 
zastúpením v Devínskom "paria-

mente" získalo toto zoskupenie 
väčšinové kvalifikované pomerné 
zastúpenie, teda predstavuje silu, 
ktorá dokáže pri dodržaní jednoty 
presadiť a schváliť, resp. dosiahnuť 
svoje ciele. Ostatné strany a hnutia 
sú v tomto parlamente v postavení 
menšinovom, vzhladom na dosiah
nuté volebné výsledky (12 kresieO. 
Ide o strany a hnutia: HZDS, SOL
SDSS, SNS, OS, SPŽSR. 
Akým spôsobom sa formovali 
jednotlivé samosprávne orgá
ny, resp. ako prebiehali koa
ličné rozhovory? 
Podla zákona o obecnom zriadení 
sa má pri zvolení orgánu Miestnej 
rady prihliadať na zastúpenie poli
tických strán a hnutí v Miestnom 
zastupitel'stve. Dospelo sa za 
okrúhlym politickým stolom k do
hode, že zastúpenie v Miestnej ra-

Predstavujeme orgány samosprávy mestskej časti Devínska Nová Ves 

111. Starosta 

Starosta je predstavitel'om a 
najvýznamnejším výkonným orgá
nom mestskej časti. Starostu volia 
obyvatelia mestskej časti v pria
mych vol'bách na štvorročné ob
dobie. Starosta je štatutárnym or
gánom v majetkoprávnych vzťa
hoch mestskej časti a v pracovno
právnych vzťahoch pracovníkov 
mestskej časti a miestneho úradu, 
v administratívnoprávnych vzťa

hoch je správnym orgánom. 

Starosta najmä: 

1. Zvoláva a vedie zasadnutie 
Miestneho zastupitel'stva a Miest-
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nej rady a podpisuje ich uznesenia 
2. Podpisuje všeobecne záväzné 
nariadenia mestskej časti 
3. Vykonáva správu mestskej časti 
4. Zastupuje mestskú časť vo vzťa
hoch k štátnym orgánom, k práv
nickým a fyzickým osobám 
5. Podpisuje dohody, zmluvy a iné 
listiny, ktoré zakladajú záväzky ale
bo práva mestskej časti 
6. Rozhoduje vo všetkých veciach 
správy mestskej časti, ktoré nie sú 
vyhradené Miestnym zastupjtel"
stvom 
7. Rozhoduje o rozpočtových 

opatreniach 
8. Predkladá Miestnemu zastupi
telstvu návrh na volbu a odvolanie 
zástupcu starostu, návrh na vyme-

de budú mať len tie strany a hnutia 
či koalície, ktoré získali v zastupite/"
stve minimálne 3 kreslá (NK -
KOH, Oú, OS, HZDS, SPŽSR, 
SOL-SDSS. 
Okrúhly politický stôl nedospel k 
úplnej zhode v otázke vo/by zá
stupcu starostu (kandidát z NK
KDH a SPŽSR). Rovnako nedospel 
k úplnej zhode vo vo/be predsedov 
odborných komisií MZ. 
Aký je váš názor na nedosiah
nutie tejto zhody? 
- Nevidím v tom žiadnu tragédiu, 

resp. podstatný 
rozpor, pretože 
rozhodujúcim 
orgánom pri 
schval"ovaní 
týchto personál
nych záležitostí 
bolo Miestne 
zastupitel"stvo, 
ktoré vyjadrilo 
svoju vôl"u k 
predloženým 
variantným 
riešeniam. 

Ale ja to nevidím tak jednodu
cho, lebo v starej časti ONV 
potreboval kandidát okolo 
500 hlasov na zvolenie za po
slanca a na sídliskách stačila 
polovica. 
- V každej demokratickej spoloč
nosti je vyjadrením a výrazom de
mokratického rozhodnutia vô/'a 
väčšiny dosiahnutá hlasovaním. 
Samozrejme, že preh/asovaná me
nšina nie je spokojná s prijatým 
rozhodnutím, avšak musí to ak
ceptovať. 

Veď k urnám prišla väčšina a tá 
bola preh/asovaná. Pripusťme úva
hu, že by bol v ONV jeden volebný 
odvod a občania by hlasovali za 
toho ako hlasovali teraz. Potom 
podla získaného počtu hlasov by 
vzniklo poradie takéto: MZ: 19 po
slancov zo starej časti, • 4 z 
Kostolného a 6 z Podhorského. 

novanie a odvolanie prednostu 
miestneho úradu a velitela dobro
vol"ného požiarneho zboru 
9. Určuje plat zástupcovi starostu, 
prednostovi miestneho úradu a ria
ditel'om príspevkových organizácií 
mestskej časti 
1 O. Udeľuje verejné uznania za 
zásluhy 

Starostom mestskej časti ONV 
je Ing. Vladimír Mráz, ktorý pred
tým pôsobil takmer štyri roky vo 
funkcii prednostu miestneho úradu 
v ONV. Preto pomerne presne ve
del, čo ho v novej funkcii čaká. O 
tom, či realita zodpovedá jeho 
očakávaniam, sa dozviete zo sa
mostatného č lánku . 

-Z-

Dokonca 2 členovia MR 
sedovia komisií by nebo~ 4 
cam1. 1 

- Pravidlá sú dané Záko 
. lb norn sa a; vo y uskutočnili. • 

Neja_ví sa _v_ám v tornto 
de, ze moze príst' k 
ovládania menšiny 
snahe odstaviť -~••ura ..... 
litického protivníka 
MČ? 11 

- Podla dosiahnutých 
výsledkov som očakával 
zástupcu starostu ' 
Potvrdenie tohto 
Miestnym zastupitel'stvom 
gickým krokom. 
Co sa týka personálneho 
nia Miestnej rady, k 
rom medzi ool/tlc:klirni 

pre odborné komisie 
stva. Výrazom odbornosti, 
bi/asti a funkčnosti týchto 
sú výsledky ich práce, 
notí Miestne zastupitel'stvo. 
Ale nezvolenie poslanca 
solútne najväčším 
hlasov do MR ani za 
komisie (Ing. 
ani ďalšieho o 
Peter Ebringer) a 
funkcie prednostu 
iné praktiky. 

(Pokračovanie na 3. 

Vladimírom MRÁZOM, starostom Devínskej Novej Vsi po 100 dňoch od zvolenia do funkcie 

z 2. strany) 
miestnym za
schválení zá
nasledovných 

vášmu predchodcovi. 
. Rozhodnutie zastupitel'stva vy
chádzalo zo zlej finančnej situácie 
rozpočtu našej mestskej časti. 
Zastupite/'stvo pri stanovení výšky 
odmien poslancov znížilo o 30 % 
odmeny v absolútnych výškach 
sebe voči svojim predchodcom. 
z Vašich odpovedí, ako i z 
prijatých záverov zastupitel'
stva vyplýva, že očakávate 
zhoršenie ekonomickej situá
cie našej Mč. čakajú nás te
da reštrikcie? 
- Miestne zastupite/'stvo prijalo na 
svojom zasadaní rozpočtové pro
vizórium pre rok 1995. Je vyjadre
ním dnešnej ťažkej situácie celej 
našej spoločnosti, ako i nejasností 
vyplývajúcich z legislatívnych no
riem. Museli sme pristúpiť k reštrik
ciám, proporcionálne vo všetkých 
oblastiach nášho života. Týkajú sa 
neinvestičných výdavkov, pričom 
investície, resp. ich krytie je pláno
vané len v zazm/uvnenom rozsahu. 
Konkrétne to znamená zníženie vý
davkov cestou úspor a racionaliza
čných opatrení na výkon samo
správ, verejnoprospešných prác, 
čistoty, zelene, údržby komunikácií 
a pod., kultúry ako i príspevkov 
združeniam a subjektom vyvijajú
cim spoločensky prospešné aktiví: 
ty na našom území. Východiskom 
k zlepšeniu tejto situácie je požia
danie našich mestských poslancov 
o zmenu štatútu hl. mesta 
Bratislavy k de/be daní, dosiahnu
tie dotácií zo štátnych fondov k 
rozvojovým programom a odha/o
vanie rezerv daňových únikov 
spravovaných daní a poplatkov. 
Aké resty ste zdedili, resp. čo 

záujem viac poslancov. Považujem 
za vhodné, aby č lenmi školských 
rád a územnej školskej rady, kto
rých schval'uje MZ, boli poslanci 
MZ, ktorí majú hlbší záujem o 
problematiku školstva a mládeže. 
- Možno nie všetci naši čita
telia vedia o význame škol-

Vás najviac trápi? 
Najbo/avejšírn miestom je sklz v in
vestičných akciách a v stave ich 
rozostavaností. Konkrétne mám na 
mysli: 

stav stavby kanalizácie 
Op/eta/ova ll stavba (ulice 
Bystrická, Poniklecová, Janšáková, 
Tehliarska a Ílová). Tieto stavby 
mali byť ukončené zhruba v októbri 
minulého roka. Mojim predchod
com bol dodávate/om stavby 
predižený termín do konca r. 1994. 
Napriek tomu však stavba ukonče
ná nebola. 
Vzhladom na 
zimné obdo
bie očakávam 
sklz zhruba v 
dižke piatich 
mesiacov. 
Vel'mi ma trá-

pi stav rozo
stavanosti zá
kladnej školy, 
ktorá sa budu
je rekonštruk
ciou na 
lstrijskej ul. 22 
(z pôvodných 
detských jas/i) . 
Táto škola mala byť dokončená v 
novembri 1994. Po kontrolných 
dňoch, ktoré sme na stavbe vyko
nali, vyplýva, že stavba je zrealizo
vaná zhruba na 50 %. 
Dodávate!" sa pod hrozbou sankcií 
zaviazal dokončiť stavbu v termíne 
do 15. 1. 1995, okrem povrchnej 
úpravy fasád k 30.1.1995 by mala 
byť stavba odovzdaná. To sa však 
nestalo. l napriek vysokým sank
ciám za neplnenie tohto termínu, 
ktoré plynú dodávatelbvi, mám z 
daného stavu obavy. 
- Ďalšími restami je usporiadanie 
majetku mestskej časti a majetku 
jej zvereného. Nariadil som inven
tarizáciu zmluvných vzťahov za 
predchádzajúce volebné obdobie, 
hnutel'ného a nehnutel'ného majet
ku Mč ONV. 
Ďalej som nariadil vykonať odpočet 
plnenia uznesení predchádzajúcimi 
samosprávnymi orgánmi, ktorý 

ských rád. Mohli by ste im ho 
v krátkosti priblížiť? 
Radu školy a územnú školskú radu 
definuje zákon č. 542/90 v § 7 
odst. 1 ako orgány školskej samo
správy. O ich význame hovoria ďa
lšie odseky § 7 zákona č. 542/90. 
V krátkosti : školské rady a územné 
školské rady majú iniciačnú, po
radnú, ale aj kontrolnú funkciu vo 
vzťahu k orgánom štátnej správy v 
školstve, ktorými sú riaditel" školy, 
školská správa a Ministerstvo škol
stva, mládeže a športu SR. To 
všetko v záujme toho, aby sa škola 
zhostila čo najdôstojnejšie svojho 
základného poslania. Tým posla
ním je, podľa mňa, aby škola bola 
akousi pred ženou rukou rodiča v 
príprave svojich potomkov pre ži
vot, a to v oblastiach, ktoré jej ro
d i č s dôverou zverí, prípadne aby 

predložím novokonštituovanými MZ. 
- Nevyhnutné bude nájsť riešenie 
pohl"adávo.k MČ ONV k ich nepla
tičom, či už právnických alebo fy
zických osôb, čo bol v predchá
dzajúcom volebnom období pretr
vávajúci problém. 
Nás občanov toho trápi ovel'a 
viac. Napríklad: doprava 
MHD, príjazdová komunikácia 
do ONV, rozostavanosť síd
lisk, ubúdanie kultúrnych mo
žností a množstvo starých 
restov (tzv. "Košťálkin dom na 

Novoveskej ul., poslanie "ryb
níka", nákupného strediska 
za cintorínom, preplnené 
školy, ... ). 
- Máte pravdu, ale o tom a o da
lšom až na budúce. Mojou snahou 
je zlepšiť informovanosť aj dialóg s 
občanmi. 

Predstavujem si dve cesty: cez in
formačný TV kanál, ktorý pokrýva 
väčšinou sídliská Kostolné a 
Podhorské a cez DEVEX zavede
ním stálej rubriky "Čo vy na to?'; a 
vyjadrenie príslušného kompetent
ného funkcionára -pracovníka. K 
tomu je potrebné rozšíriť pôsobno
sť časopisu znížením jeho ceny a 
širokou roznáškou. 

Pán starosta, ďakujem za roz
hovor. 

Rozhovor pripravil Richard Ružovič 

plnila úlohy, ktoré jej uloží spoloč

nosť, ak rodič nie je schopný alebo 
ani nemá záujem o túto službu po
žiadať. 

- Aké možnosti majú schvále
ní zástupcovia mestskej časti 
ovplyvniť situáciu jednotli
vých škôl? 
Také, aké má každý člen školskej 
alebo územnej školskej rady, ktorý
mi sú ďalej zástupcovia rodičov a 
učitel'ských kolektívov. K preroko
vávaným materiálom sa môžu vy
jadrovať a predkladať návrhy na 
riešenie, ktoré ak schváli rozhodu
júca väčšina č lenov rady, nadobú
dajú právnu silu. Okrem toho môžu 
pôsobiť na ostatných členov po
slaneckého zboru, aby MZ účinne
jšie pomáhalo r i ešiť problémy škôl 
v Devínskej Novej Vsi. 

r 

DEVEX 3 



Ľudovít JAKAB 
a 

Vladimíra CABADAJOVA 

Ľubomír ŠEBO 
a 

Monika TUCIOVA 

JakubJAVORČÍK 
a 

Andrea KRALOVIČOVA 

Otília VACHALKOVA, rod. 
Lustigová 

ISTRA CENTRUM 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 
usporiada v sobotu 

18. marca 1995 

TURNAJ V MARIÁŠI 
Začiatok o 1 O. OO hod. 

vo Velkej sále /STRA CENTRA. 

Prihlášky a informácie 

v !STRA CENTRE. 

Pomôžeme 6ocianom? 

Rozhodli sme sa, že začneme s 
výstavbou umelej hniezdnej podlo
žky na starom betónovom nefun
kčnom telegrafnom stípe, ktorý 
stojí v chránenej krajinnej oblasti, 
niekoľko metrov od stí pu, ktorý je 
už obsadený bocianím hniezdom. 
Ďalší nefunkčný betónový telegraf
ný stp je skutočne "nefunkčný". 
Leží zvalený na zemi vedľa zvyškov 
starého mosta cez rieku Moravu. 

V chránenej krajinnej oblasti pri 
rieke Morave (pod ONV) však ras
tie mnoho vysokých a mohutných 
stromov - solitérnych vŕb so 
suchými vrcholcami či suchými 
mohutnými konármi. Nedali by sa 
použiť práve v tomto smere pri ro
zumnom opílení? 

rp 

SlÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
BENZÍNOVÉHO 
ČERPADlA 

Po dvojtýždňovej skúšobnej 
prevádzke bolo dňa 15.2.1995 
slávnostné otvorenie benzínového 
čerpadla Slovnaft na Eisnerovej uli
ci. 

4 DEVEX 

25.2.-

26.2. - Fašiangová dychovka, hrajú "Záhorácki strýci" 
o 19.00 

28.2. - "Pochovávanie basy" o 19.00 

2.3. - Stretnutie ochrancov prírody o 8.00 

4.3. - Rockový večer 18.00 - 24.00 

5.3. - Dom duchovnej obnovy 9.00 - 12.00 

11.3.- Výročná schôdza Zväzu invalidov o 15.00 

12.3.- Detské divadelné predstavenie o 16.00 

Prírodovedno - turistický oddiet Montgomery pri [stra Centre 
sa zúčastňl.fie zimného prázdninového pobytu v rekreačnom stredisku 

Jahodník pri Smoleniciach od 18.2. do 25.2.1995. 
Miestna knižnica pri IC v Devínskej Novej V si pozýva svojich čitatetbv 

a deti od 9 do 13 rokov. aby si overiti svoje vedomosti z literatúry 
a zapojili sa do súťaže o titut "Kráť detských čitatetbv". 

S podmienkami súťaže sa môžete oboznámiť v knižnici na Istrijskej 
utici č. 6 (vo dvore) počas výpožičných hodín. 

Tel.: 775 190 

MIESTNY ODBOR 
MATICE 

SLOVENSKEJ 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

pripravuje 
a pozýva 

Duchovnou a národnou kultú
rou zaoberajúci sa miestny odbor 
Matice slovenskej na svojej výbo
rovej schôdzi 2.2.1995 pripravil 
plán podujatí na najbližšie obdo
bie. Hoci je to zavčasu, ponúka 
termínový kalendár, aby si občania 
mohli plánovať využitie voľného ča
su. 

V sobotu 8. apríla si iste mno
hí priaznivci prírody zaznamenajú 
do kalendára vychádzku na 
Devínsku Kobylu spojenú s čiste
ním (zbieraním odpadkov) tejto 
našej prekrásnej prírodnej lokality. 

V nedeľu 9. apríla sa predstaví 
detský spevácky zbor MOMS a 

Po slávnostnom otvorení zažilo 
benzínové čerpadlo prvý nápor 

motoristov z ONV. Každý z nich si 

mohol zatočiť koleso šťastia a vy

hrať jednu z pripravených cien. 

Prvú cenu - čerpanie benzínu za

darmo - sa podarilo vytočiť .. mo
toristom. 

Okrem čerpania pohonných 

základných škôl ONV vedený pani 
Júliou ZúBKOVOU s programom 
Vel'konočné tradície. Vo štvrtok 
13.4.1995 rovnaký program pred
stavia deťom základných škôl v 
Devínskej. 

V nedeľu 23.4.1995 poriada 
Štúrova spoločnosť v spolupráci s 
Maticou slovenskou hviezdicový 
pochod na Štúrov Devín. V 
programe vystúpi aj spevácky sú
bor MOMS vedený pani J. 
Zúbkovou. 

Vo štvrtok 4.5.1995 si pripo
menieme výraznú osobnosť našich 
dejín M.R. štefánika pri symbo
lickom pamätníku na Janšákovej 
ul. v ONV. 

Festival národnej piesne -
prehliadky popredných spevác
kych telies z Devínskej Novej Vsi i 
Bratislavy bude v nedeľu 

21. mája 1995. 

MOMS 

hmôt a predajne s potrebami pre 

motoristov by mala byť v najb

ližšom čase otvorená aj autoumy

váreň. Obyvatelia ONV tak dostali 

k dispozícii ďalšie služby, za ktorý

mi doteraz museli chodiť do iných 

častí Bratislavy. 

-Z-

24.2. -Mat~. 
Frederik, 
26.2. - Viktor. 

Alexander,' 
Zlatica, l. 3. -
-Anežka, 3.3.
Bohumila, 4.3. _ 

5.3. -Fridrich 
Radoslav, 7.3. ~ 
8.3. Alan, Alana, 

Františka 

25.- 26.2. 
KLIENT 

USA- m.p.- s.t. 
Prepis bestselleru J. 

2.3. 

s.t. 

DUEL V 

25.- 26.2. 
KLIENT 

USA 
4.- 5.3. 
JUNIOR 

USA 

Srdečne pozývame širokú 
vďaky Cirkevného zboru pri 
Dolinského l, Bratislava. 
dňa 9. marca 1995 o l 
Dúbravka a je venovaný 
ktorí svojimi príspevkami 
certné turné v Taliansku o 
tos~ odovzdávania vianočného 

Ponukám lstracentra, 

Votumu Uazykové centrum, juni

or i senior, klub .. ) Miestneho od

boru Matice slovenskej, 

Chorvátskemu kultúrnemu spol

ku, Základnej umeleckej škole, 

Základným školám, záujmovým 

združeniam občanov i jednotliv

com dáme priestor na propagá

ciu podujatí aj v Devexe. 

Privítame tiež burzu nápadov a 

návrhov od občanov na všetky 

otázky v oblasti kultúry v 

Devínskej Novej Vsi. Kontakt 

sprostredkuje Devex, alebo sa 

môžete priamo obrátiť na 

Miestny úrad, komisiu kultúry, 

ktorej predsedom je Miroslav 

ENCINGER. 

pk 

PRILETIA BOCIANY ... 
počet = 3 vyvedené mláďatá na 1 
hniezdo. K tomuto prispeli tiež ús
pešné hniezdenia v kat. ONV, bo
ciany "Pod Kobylou" odchovali 3 a 
na st pe pri Mláke až 5 mladých! 

V cca 7 km páse od rieky 
Moravy sme evidovali ďalšie štyri 
hniezdenia (Kúty, Gajary, Láb, V. 
Leváre), kde v 1994 bolo vyvede
ných dalších 12 mláďat. 

Z tohto pohľadu výsledky 
hniezdenia populácie bociana bie-

leho za rok 1994 v priestore 
Záhoria, ale hlavne v oblasti alúvia 
rieky Moravy dávajú určitú dávku 
optimizmu z pohľadu ochrany a 
záchrany tohto druhu na 
Slovensku. 

Tu treba pripomenúť, že práve 
mokraďné a lúčne spoločenstvá 
nivy Moravy na slovenskej strane 
sú rozhodujúcim priestorom a po
travinovou bázou aj rakúskej po
pulácii bociana bieleho. 

Aj z týchto dôvodov je žiaduce 
zabezpečiť účelnú ochranu bioto
pov nivy Moravy do budúcna! 

čoskoro priletia ... Prajeme si, 
aby podobné podmienky a bez 
rušenia ľuďmi našli v ONV aj tohto 
roku ... 

s. v. 

----- -------------.. 

BAL 
16. kolo: 
ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES - L. GUERERA "B" - odložené 

17. kolo: 
HC BAžANTI - ŠK YMCA DEV. NOVÁ VES 16:8 (3:1' 10:2, 3:5) 

11:4 (5:3, 6:1) 
1:7 (1 :2, 0:5) 
1:5 (1 :1' 0:4) 

4. ročník turnaja "PRESTJGE '95 - DEV. NOVÁ VES 
ŠK YMCA DNV "B" - FUTBALISTI DNV 
OLD BOYS DNV - FUTBALISTI DNV 
OLD BOYS DNV - ARABI DNV 
ŠK YMCA DNV "A" -ARABI DNV 
ŠK YMCA DNV "A" - HC KOBRA DNV 
SKLENÁRI DNV - HC KOBRA DNV 
ŠK YMCA DNV "B" - SKLENÁRI DNV 
ŠK YMCA DNV "B" - OLD BOYS DNV 
ŠK YMCA DNV "A" - OLD BOYS DNV 
ŠK YMCA DNV "A" - SKLENÁRI DNV 
FUTBALISTI DNV- SKLENÁRI DNV 
ARABI DNV - FUTBALISTI DNV 
HC KOBRA DNV - ARABI DNV 
HC KOBRA DNV ŠK YMCA DNV "B" 

Priebežná tabul'ka turnaja 
1. ŠK YMCA DNV "A" 4400 
2. ŠK YMCA DNV "B" 4220 
3. SKLENÁRI DNV 4 1 2 1 
4. ARABI DNV 4202 
5. FUTBALISTI DNV 4 1 1 2 
6. HC KOBRA DNV 41 1 2 
7. OLD BOYS DNV 4004 

24:1 (11 :1' 13:0) 
9:1 (4:0, 5:1) 
3:2 (0:0, 3:2) 
5:5 (2:4, 3:1) 
8:0 (4:0, 4:0) 
9:0 (7:0, 2:0) 

57:9 Bb. 
30:15 6b. 
21:28 4b. 
18:26 4b. 
24:26 3b. 
18:26 3b. 
2:29 Ob. 

15:7 (9:2, 6:5) 
6:6 (4:2, 2:4) 
8:7 (4:5, 4:2) 
9:8 (5:5, 4:3) 
6:6 (4:3, 2:3) 

Otr.m. 
6tr.m. 
Otr.m. 
4tr.m. 
2tr.m. 
6tr.m. 
8tr.m. 

Priebežné umiestnenie v súťažiach jednotlivcov 
~~jlepší strel_ec: Križá~i (Yr:::?A "A") 17 g., najlepší nahrávač: Kollár (YMCA 
fi:.!- 15 n.~ naJproduktlvneJSI hráč: Križáni (YMCA "A") 23b. (17g. + 6n.), najle

psl brankar: Ron1n- 2,25 g. (záp. YMCA "A"). 

Časový harmonogram jednotlivých zápasov: 
25.2.1995 (sobota) 
7.30 ŠK YMCA DNV "B"- ARABI DNV 
8.30 ŠK YMCA DNV- ŠK. H.O.K. ADMIRAL NIVY (zápasBratislavskej ligy) 
10.00 SKLENÁRI DNV- ARABI DNV 
11.00 SKLENÁRI DNV - OLD BOYS DNV 
12.00 KOBRA DNV - OLD BOYS DNV 
13.00 KOBRA DNV- FUTBALISTI DNV 
14.00 ŠK YMCA DNV "A" - FUTBALISTI DNV 
15.00 ŠK YMCA DNV "A" - ŠK YMCA DNV "B" 
26.2.1995 (nedel'a) 
9.00 V. -Vl. miesto 
11.00 111. - IV. miesto 
14.00 l. -ll. miesto 
16.00 VYHODNOTENIE TURNAJA 

~ACH 
Bratislavská žiacka liga: 
1. 3. kolo: 

ZŠ BUKOV ČANA 1 ·ZŠ Žehrianska "B" 4:0 
ZŠ Nevädzovó 2 ·ZŠ BUKOV ČANA l l ,5:2,5 
ZŠ BUKOV ČANA 1 ·ZŠ Žehrianska "C" 3,5:0,5 
Body pre ZŠ Bukovčona l získali: Zlochovó · 3, 
Jurčók Mir., Glatz po 2,5, Jurčók S.· 2. 

&TOLNÝ 
TENI& 

l. TRIEDA 
14. kolo 
RAČA "B" - TIC DNV "A" - 1 0:1 
TTC DNV "B" · POZEMNÉ STAVBY - l 0:7 

15. kolo 
TTC DNV "A"· KOliBA "B" - 10:8 

OTO PROKOP 

SVÄTÝ JUR · TTC DNV "B" - 1 0:3 

ll. TRIEDA 
14. kolo 
TTC DNV "("·STAVOINDUSTRIA - 5:1 O 
SPOJE "C" · TTC DNV "(" - 1 0:3 

Dňo 11.2.1995 so 6 mladších žiakov a 3 mladšie 
žiačky nóšhoklubu zúčastnilo bodovacieho turnaja v 
stolnom tenise v Račí. 
Najlepšie sa umiestnili: Klačanovó Michaela no 
l Omieste o Rodič Miroslav no 13. mieste. 

G.F. 

TE; NI & 
Vyhodnotenie účinkovania "A" družstvo dorastu TK 
LOB ONV v Ili. triede zmiešaných družstiev: 
LOB DNV A - LOB DNV B 4:5 
LOB DNV A· Stupava l :8 
Danubius · LOB DNV A 5:4 
LOB DNV A· Motchboll 3:6 
LOB DNV A· Matador 3:6 

DEVEX 5 



OIILASlJ 
Vážená redakcia! 

Dovol'te mi reagovať na článok 
List (otvorený) nedisciplinovaným 
majitel'om psov, uverejnený v 
DEVEXe č. 2195. Autor článku v 
ňom popisuje neprijemné "stretnu
tie" so psom. Chcel by som upozor
niť aj na ovel'a nevinnejšie "stretnu
tie" so psom, ktoré tiež môže mať 
vážne následky. 

Naša dcéra mala niečo vyše 1 ro
ka, keď na ňu na vychádzke priatel'
sky vyskočil stredne ve/ký psík. 
Zdanlivo sa nič nestalo, ale dcéra 

Kritická situácia 
Zníženie podielovej dane z príj

mu fyzických a právnických osôb 
pre obce a tiež zníženie štátnej do
tácie na dopravu vytvorilo v pod
statnej miere takmer neriešitel'ný 
stav pri zabezpečovaní financova
nia mestskej hromadnej dopravy v 
Bratislave. 

Mestské zastupitel'stvo nepo
važuje ďalšie zvyšovanie ceny ces
tovného za systémový krok, ktorý 
by vyriešil financovanie MHD, preto 
poslanci návrh na zvýšenie cestov
ného neschválili. Mestské zastupi
tel'stvo odporučilo primátorovi ro- _ 
kovať s vládou SR o vytvorení pri
meraných legislatívnych a systé
mových krokov k zabezpečeniu 
stabi lných dotácií do hromadnej 
dopravy. 

Vývoj finančného krytia MHD v 
Bratislave (v mil. Sk) 

utrpela vážny šok a akýkol'vek pes v 
jej blízkosti vyvolával u nej ve/ký 
strach a plač. Aj 6 týždňové šteniat
ko bolo pre ňu ve/kým postrachom! 

Nakolko na našom sídlisku sa na-
chádza vel'a rôznych psov, pre
chádzky s dcérou nebývali pnjemné. 
Potrebovali sme vel'a úsilia a trvalo 
to vyše 2 roky, kým sa nám podarilo, 
aby naša dcéra opäť nadobudla dô
veru k psom. 

Za mnohé aspoň jedna p~íhoda. 
Po sídlisku na frekventovanej ulici 
kráčal vedl'a svojho majitel'a obrov
ský pes. Dcéra sa ako vždy rozpla
kala a hl'adala útočisko v mojom 
náručí. Na moju poznámku, že taký 
pes by sa mal viesť na vodidle a s 
náhubkom, mi majite/' podráždene 
odpovedal otázkou, že ako by sa 

v mestskej hromadnej doprave 

Rok 1992 1993 1994 1995-plón 
dotócio štátu 

786, l 630 414 393,3 
dotócio mesto 

o 100 191 325 
tJžby z cestovného 

263,1 386,3 412 412 
prijmy spolu 

1049,2 1116,3 1017 1130,3 

Pri zhruba vyrovnanom finanč
nom krytí je vplyvom inflácie mož
né zabezpečiť pre rok 1995 výkony 
iba na hranici minima prepravných 
kapacít . Riešením finančného za
bezpečenia MHD v Bratislave sa 
bude zaoberať mimoriadne zasad
nutie Mestského zastupitelstva za
čiatkom marca. 

Miroslav Encinger 

poslanec mestského 

zastupitelstva hl. m. SR Bratislavy 

mne páčilo s náhubkom a na vodid
le. 

Musel som sa vtedy starať o dcé
ru a pán so psom sa rýchlo vzdialili. 
Nuž, asi by sa mi to nepáčilo, ale ak 
by to bolo potrebné, považoval by 
som to za prirodzené. Viete, Vážení 
majitelia psov, často musíme robiť 
niečo, čo sa nám možno nepáči, ale 
je to potrebné. Napríklad nerád si 
dávam bezpečnostné pásy v aute, 
ale viem (a to aj z vlastnej skúsenos
ti), ako sú potrebné pri nehode, a 
preto sa vždy pripútam. Ak idem s 
dcérou okolo takých miest ako sú 
cesty, rôzne prekážky, jamy, ale aj 
kde je vel'a l'udí, chytím dcéru za ru
ku a dávam na ňu pozor. Tam, kde 
je bezpečno, môže ísť aj sama. A 

tak by to malo byr a· 
Musíme rozlišovať kd/ 50 

, e Je 
prostredie na vypustenie 

Nie som zauJatý voči . 
opak, mám vel'mi rád ti 
N 'dl" k · h eto a st ts ac sú psy i d . 
mi ale prirodzenejšie, ž ev. 
dú prispôsobovať deťo~ 
malo byť naopak. Poto~ 
súlad a budeme sa tešiť . 
zo psov. Co poviete 8J 
dohodneme sa? A' 
by sa nemali vol'ne 
kde sú deti? Veď 
nia platia aj pre majitelbv 
vytvorené na ochranu l'ud· 
Ich dodržiavaním by sme 

1 

problémy vôbec nemali. 

Predbežné rozmiestnenie žiakov VIli. 
Vážení spoluobčania, 

tabull<a Vás informuje o predbežnom rozmiestnení našich žiakov VIli. 
jednotlivých typov stredných škôl. 

Vedenie školy a celý pedagogický zbor ZS na ul. l. Bukovčana 1 želá 
makom vel'a úspechov pri prijímacom pokračovaní a aby boli všetci 
dia svojho želania hneď po prvom kole prijímacích pohovorov. 

Rozšírenie programovej ponuky z televízneho káblového rozvodu · zatiaľ neriešiteľný 

Miestna časť Bratislava 
Devínska Nová Ves má v súčas
nosti napojenú televíznym káblo
vým rozvodom (TKR) komplexnú 
bytovú výstavbu na sídliskách 
Stred, Podhorské a Kostolné. 
Okrem toho má napojenú na tento 
rozvod aj individuálnu bytovú 
výstavbu na ul. Pieskovcová, 
Podhorská, Pod Lipovým, Na vy
hliadke a Na grbe. 

Väčšina l'udí z ONV chodí do 
práce do iných MC Bratislavy, kde 
sa dostávajú k informáciám o 
programovej ponuke z TKR, ktoré 
vlastni SKT a samozrejme, ju po
rovnávajú s ponukou TKR v našej 
MC, ktorej vlastníkom cca z jednej 
tretiny je MC Bratislava ONV a 
dvoch tretín SBD Bratislava IV. 
Nakolko naša programová ponuka 
je menšia ako SKT, obracajú sa 
obyvatelia ONV celkom logicky na 
Radnicu a dožadujú sa rozšírenia 
programovej ponuky. Keďže hlavo
vá stanica je majetkom SBD 
Bratislava IV. a dozorom nad 
výstavbou TKR v komunálnych by-
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toch a individuálnej výstavby je 
moja osoba, inicioval som v minu
lom roku z postu zástupcu staros
tu poradu medzi SBD Bratislava 
IV., MC Bratislava ONV a firmou 
SATRO. 

Porada sa uskutočnila 

5.10.1994 a jej predmetom okrem 
iného bola aj nespokojnosť obyva
tel'ov s programovou ponukou z 
TKR. 

Porady sa okrem vyššie uvede
ných zúčastnili aj č lenovia komisie 
pre TKR pri SBD Bratislava IV., 
ktorí sú zároveň predsedami jed
notlivých bytových samospráv. 
Zástupcovia MC predniesli požia
davku rozšírenia programovej po
nuky TKR, ako aj skvalitnenia príj
mu rozhlasových staníc vysiela
ných na VKV v norme CC IR. 

Konkrétne požiadavky sú podl'a 
názorov ziskaných od obyvatel'ov 
na CTV 2, HTV (Chorvátska televí
zia) a pripadne niektorú polskú sa
telitnú stanicu. Taktiež sa javí po
treba ostreofónenia TKR. 

Co sa týka rozhlasových sta-

níc, bolo by treba umiestniť na hla
vovú stanicu niekol'ko smerových 
antén a jednotlivé stanice prekon
vertovať do TKR, čím by sa do
siahla požadovaná kvalita. 

V súčasnosti je riešený príjem 
rozhlasových staníc jednou široko
pásmovou anténou, čo samozrej
me v našich podmienkach neza
ručuje kvalitný príjem. MC 
Bratislava ONV ponúkla, že investí
cie spojené s vyššie uvedeným ro
zšírením programu a skvalitnením 
prljmu rozhlasových stanic zafinan
cuje podl'a svojich možností. 
Zástupca SBD IV a členovia komi
sie predbežne akceptovali požia
davku ONV, ale záväzné stanovis
ko sl'úbili až po jej predneseni v 
predstavenstve družstva. Do dne
šného dňa sme sa takéhoto stano
viska nedočkali . Co sa týka tech
nickej realizácie predmetných 
záležitostí, firma SATRO prehlásila, 
že po obdržani záväznej objednáv
ky alebo podpísaní zmluvy nie je 
problém ich zrealizovať. Tohto roku 
sa k danej problematike opäť 

uskutočnila porada, kde 
strany MC Bratislava DNV 
né vyššie uvedené 
SBD Bratislava IV. 
rovnaká ako v októbri 1 
zásadné stanovisko k 
sme dodnes l 
som touto cestou 
tel'ov družstevných 
aby vytvorili tlak na 
mospráv k danej veci, 
sledkam by bola naša 
spokojnosť kvalitnej 
ponuky TKR. Záverom 
ešte jednu informáciu 
SATRO týkajúcej sa TV 
DCTV. Od 16.2.1995 by sa 
riť program tejto stanice 
prostredníctvom TKR v? 
me na 11 kanáli (bývala 
tomto kanáli bude šírenÝ 
by, pokial' nebude :ento 
opätovne vysielany 
tvom satelitu. Po tomto ~ 
umiestnený v pásme UH ' 
rozšírenej ponuke z TKR-

nky, fotomodelky, 
hostesky 

·0 - salón HILINA 
rác i s Jstracentrom poriada kurz 

prípravy pre manekýnky, fotomodelky, 
sky v priestoroch lstracentra 

od 17. marca 1995. 
Cvičenia v piatok 15.30- 18.30, 

v sobotu podľa dohody. 
52 hodín a jeho cena je 890 Sk. Z 

....... ".-K. kurzu budú vyberaťfotomodelky 
Dievča. Bližšie informácie získate 

tel. č. 770 033, 934 808, 5 222 284 
alebo v Jstracentre. 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce Tel: 776 888 
• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 
• Montáž, oprava a predaj elek1ric
kých bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 
• Firma MEDIÁN oprava automa
tických pračiek. 

tel.:777 095 
• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadeni, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 762 
• Preklad z/do nemčiny na PC. 

Tel.: 775 784 po 19.00. 

• Kúpim 1 - 2-izbový byt v ONV. 
Tel.: 293 904 

•Kúpim 1 - 2-izbový byt v ONV. 

r-----..,.."..."..".....;li~el.: 776 814 

• Predám rodinný 
dom v centre 

Stupavy, pozemok 
12 a za 1 ,5 mil. 

inf: tel.: 775 275 

Cestovná kancelária 

MAT-TOUR 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, Lipa ri) - 12 dní- 4 700 - 5300 Sk 
l 

KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní- 4 700 - 5300 Sk 
l 

plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Špitálska 7, 811 08 Bratislava 
Tel.: 33 19 482,325 909, Fax: 326 241 

~~@ 

@)Jllíl®rRM®llJfiU®& 

- všetkých zahraničných značiek 
- aj nový model firmy Volkswagen VW Polo 95 

za výhodných podmienok 

1 znak O 65 Sk 
25%, DPH p ~~~ strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
uverejneni~ _;Óo/c atky: 1 _:;tr.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. 

DEVEX, Novoveská 
1 
~- 112 roc. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských veci- bezplatne. 

z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30 - 18.30, So: 8.00 - 11.00. 

DEVEX 7 



za 6. a 7. kalendárny týždeň 

MsP Devínska Nová Ves si aj v tomto 
období plni la úlohy vyplývajúce zo 
zákona o Obecnej polícii s dôrazom 
na kontrolu dodržiavania Všeobecne 
záväzných nariadení mestskej čast i. 
Najviac zistených priestupcov bolo 
porušením VZN 4/91 o tvorbe, údrž
be a ochrane zelene. Majitelia moto
rových vozid iel často bezohladne 
parkujú so svojimi "tátošmi" na mies
tach verejnej zelene alebo chodní
koch a akoby im nezáležalo na tom, 
že za ich udržiavanie platia všetci 
daňoví poplatníci. 

Slabiková krížovka 

Vodorovne: Al Brnenský po
travinársky salón - prvky bez 
vlastnosti kovov. B/ 
Nedarovala - mesto v býv. 
Juhoslávii - mesto v Indonézii. -
C/ Babička po nemecky - štvr
tá časf tajničky - mesto na 
Slovensku. - D/ Rastlina, zelina 
- druhá časf tajničky - pat
riace chlapcovi menom Dano. -
E/ Skoro, takmer (básn.) - náu
ka o normách poznania - brati
slavské nábytkárske družstvo. -
F/ Dievčenské meno (Kornélia) 
- spolková organizácia - tropic
ká rastlina, droga - samopašne 
žije. - GI Tretia časf tajničky 
- koniec tajničky - ono s 
predložkou pod .-

Zvisle: 1/ Začiatok tajničky. 
- 2/ Set - vlastnili - konzervova
né krm ivá. - 3/ Svetlofia lový 
(hovor.) - balkánska rieka - ker s 
červeným i plodmi (mn. č . ). - 4/ 

Objednávací lístok 

Druhú vel'kú skupinu priestupcov 
tvoria majitelia štvornohých priatel'ov 

"psíčkari". V minulom čísle 

Devínskeho expresu k tomuto prob
lému zaujal vel'mi dôrazné stanovisko 
zástupca starostu. Majitel'om psov vo 
svojom príspevku pripomenul najzá
kladnejšie povinnosti, ktoré pre nich 
vyplývajú z VZN 4/92 o chove zvierat 
v našej mestskej časti. Pracovníkom 
mestskej polície nezostáva iné ako 
týchto až "chronických" priestupcov 
z jednej i druhej skupiny riešiť v rámci 
svojich kompetencií. 

Dňa 4.1.1995 naša nočná hliadka 
zistila priestupok vodiča osobného 
automobilu Skoda Favorit jazdiaceho 
pod vplyvom alkoholu. Hliadka si 
tohto "odvážlivca" vš imla vďaka to
mu, že na ulici Na grbe spôsobil ma
lú dopravnú nehodu, pričom vodič i 
jeho spolujazdec utrpeli drobné zra-

Maródi po česky- krása (básn.) 
- jedna hra v tenise. - 5/ 
Nerevem po česky - niet (ho
vor.) - konaj po česky. - 6/ 
Hromada - jeden z izraelských 
kmeňov - pestrofarebný papa
gáj . - 7/ Prenikavo revalo - ta-

2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

nenie. Prípad bol odovzdaný prísluš
níkom HO PZ a dopravnej polícii. 

Dňa 12.2.1995 na ulici P.Horova bo
la hliadka mestskej polície upozorne
ná na páchate/a vykradnutého osob
ného vozid la, ktorý vošiel do vchodu 
číslo 24. Hliadka okamžite zabez
pečila vchod a prezrela všetky pries
tory v dome. Napriek tomu , že do 
akcie bola zapojená i štátna polícia 
so psovodom, páchatel'a sa nepoda
rilo zadržať. 

MsP 
KUMMEROVA 

MŔTVOLA 
TASR: Pri rieke Morava v ONV 
našli mŕtvolu neznámeho muža vo 
veku 30 - 40 rokov. Smrť nastala 
asi pred mesiacom. Vo vyšetrovaní 
sa pokračuje 

lianske mužské meno - piata 
časf tajničky. - 8/ Pracovníc i 
v potravinárstve.-
Pomôcky: E/ Čaj s i. - 4/ 
Game. - 6/ Júda. -

-d-

5 6 7 8 

Meno a priezvisko (firma): -----------------------------
Adresa: __________________________________________ ___ PSč --------------------
Dátum: __________________________________________________________________ __ 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čís la: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK podpis (pečiatka) predplatitela 
' 

-Tak, to vás nezmôže 
kčná choroba. 

-Ako to? 

... 
- Vaša choroba sa mi 
- Nedá sa nič robiť, Pán 

pšiu nemám. 

••• 
- Na rybníku sa pod 

čuliarom prelomil l'ad 
mece vo vode a volá: · 

- Pomóóóc, pomóóóc! 
Iný sa z brehu zvedavo 
- Vieš anglicky? 
-Viem. 
-Tak čo si sa, ty trúba 

plávať? ' ... 
- Ocino, prečo je taký 

chyni? 
- Mama robí poriadok. ... 
- Aké kroky treba 

stretnutí s medveďom? 
- čo najdlhšie. . .. 
- Už si jedol niekedy kura 

le? 
- Nie, ja alobal 

Prosíme vás, 
nepriväzujte svojich i 
pri dverách obchodov. 
dôveruje, deti sa môžu 
taký strážca do dverí 
dzieho" nemusí mať chuť 
sa, že majitel' priviaže 
a tak vzniká rad v 
kárňou. Ne prieči sa 
zumu, pravidlám on''"" '""'"'"" 
to jasné porušovanie 

DEVínsky EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 

Bratislava, Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 841 07 Bratis~va .. 
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka ~~siaL 
každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. Vytlač il : ROWACO spol. s r.o., nabr. · 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo : 103/90-R. 
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informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

r e S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

Ochrana prírody • Jazdná polícia v ONV 
• Kriminálna polícia hl'adá • Futbalové starosti 
• Ponuky športovcom 

Dni v roku sa často podobajú 
ako vajce vajcu. Rovnaký stereo
typ, rovnakí l'udia. Mnohí z nás 
majú radšej sviatočné dni ako 
všedné, ktorých je v roku neúre
kom. Sviatočný deň očakávame v 
naplnení zvláštnej atmosféry. 

Pre chorých, telesne postihnu
tých a priatel'ov spoločenstva 
SAMARITÁN, ktorí sa zišli 10. feb
ruára 1995, v predvečer 
Svetového dňa chorých zo všet
kých kútov Slovenska v Devínskej 
Novej Vsi, bol práve tento deň 
sviatočným - naplnený radosťou, 
pokojom i láskou. Pre niektorých 
bolo cestovanie vel'mi náročné, 
napr. z dedinky od Bardejova pri
cestoval priatel' na vozíku s 5 -ná
sobným prestupovaním. 

Popoludní sa náš kostol naplnil 
chválami, vďakou, prosbami, spev
mi i láskou prítomných, odovzda
ním svojich ťažkostí, problémov i 
utrpení do Ježišovej lásky. 
Posilnení sv. prijímaním, sviatosťou 
pomazania chorých a vedomím, že 
sa všetci denne spájame v modlit
be, nás naplnilo hlbokou duchov
nou radosťou a pokojom. 

-H.LL>J,~\ 
~d~ofilm Zabudnutá Devínska, výst~vku publikácií, kresieb fotografií o prírode 

.evmskel Novej Vsi, Prednášku o životnom prostredí... to všetko absolvovali účastní-
Ci stretnutia " Príroda Mč ONV • Cítajte na 3. strane 

Uzávierka d nešného čísla 
bola 2.3. 1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
čís la b ude 16.3.1995, 
čís lo vyjde 24.3.1995. 

V podvečerných hodinách sa 
sála lstracentra naplnila hosťami s 
rôznym zdravotným i telesným po
stihom, najmä vozíčkarmi. Začínal 
ll . fašiangový Ples radosti -večer 
plný l'udského tepla, ktoré vyžaro
valo z programu v podaní súroden
cov Jendruchovcov, mládeže z 
Kalvárie, Janky Daňovej, Ivici 

(Pokračovanie na 3. strane 

Organizácie , spolky, 
spoločenstvá, kluby . .. 

Neprehliadnite 

V záujme koordinácie kultúrno
spoločenských a športových po
dujatí - priestorových, termínových 
i obsahových - pre občanov 
Devínskej Novej Vsi, sa rozhodla 
komisia kultúry pri miestnom za
stupitel'stve zostaviť kalendár po
dujatí pre rok 1995. Bolo by preto 
vhodné, aby kultúrne, školské a 
spo ločenské organizácie poskyt li 
svoje kalendáre podujatí komisii 
kultúry čo najskôr na Miestny úrad, 
lstrijská 49. 

r 



treťom čísle Devexu 
sme Vás informovali o 
stretnutí starostu mest
skej časti ONV a po

slancov miestneho zastupitel'
stva za Novú koalíc iu s obyva
tel'mi sídliska na ul. J. Jonáša. 
Jedným zo záverov stretnutia 
bolo zvolanie rokovan ia na rad 
nici. Účel - riešenie najpálči
vejších problémov sídliska. 

Na rokovaní sa zúčastnili sta
rosta mestskej časti Ing . 
Vladimír Mráz, zástupca staros
tu Ing. Ján Žatko, miestny kon
trolór Ing. Štefan Tóth , za firmu 
Hobyt s.r.o. riaditel' Ing. Ján 
Turek, p. Štefan Mader a p. Ján 
Peťka, za firmu BAZ a.s. Ing. 
Bohumil Flimel, za mestskú polí
ciu velitel' stanice v ONV Ing. 
Roman Šabík a za obyvatel'ov 
sídliska p. Danica Patáková a p. 
Dušan Rezníček. Po rozsiahlej 
diskusii boli prijaté nasledovné 
závery, ktoré by mali prispieť k 
zlepšeniu situácie na sídlisku . 

1. predajňa potravín 

Zástupcovia firiem BAZ a 
Hobyt informovali o doriešení 
vlastníckych vzťahov k pozem
kom a objektom . Vzhl'adom k 
tomu je možné po vydaní sta
vebného povolenia pristúpiť k 
úpravám nebytových priestorov 
na predajňu potravín. Je reálny 
predpoklad, že v najbližšom ob
dobí bude tak prepotrebná pre
dajňa potravín aj s možnosťou 
podávania občerstvenia otvore
ná. 

2 . Bezpečnosť obyvatelov 

Velitel' stanice mestskej polí
cie v ONV prisl'úbi l, že hliadky 
mestskej polície budú venovať 
zvýšenú pozornosť tejto lokalite. 
K zvýšen iu bezpečnosti obyva
tel'ov prispeje aj zriadenie vysu
nutého pracoviska mestskej po
lície v nebytových priestoroch 
priamo na sídlisku, ktoré poskyt
ne fi rma Hobyt. 
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3. Mestská hromadná do
prava 

Pri predchádzajúcom roko
vaní so zástupcami samosprávy 
mestskej časti pracovn1c1 
Dopravného podniku prejavil i 
ochotu predfžiť trasu autobuso
vých spojov od brány 
Volkswagenu až na sídlisko BAZ 
za predpokladu vybudovania 
obratiska autobusov. 
Zástupcovia firmy BAZ súhlasili 
s týmto riešením. V 12. týždni sa 
uskutoční obhliadka lokality s 
pracovníkmi dopravného podni
ku . 

4. Dotieravosť psov 

Obyvatelia ulice J . Jonáša sa 
podobne ako obyvatelia ďalších 
sídlisk v ONV sťažujú na vel'ké 
množstvo psov, ktoré sa po síd
liskách pohybujú. Tento problém 
sa bude v najbližšom čase riešiť 
v celej ONV v spolupráci s mest
skou políciou a organizáciou za
oberajúcou sa odchytom psov. 

5. Komunikácia Hobytu s 
nájomníkmi 

Riaditel' firmy Hobyt prejavil 
ochotu pravidelne sa stretávať s 
nájomníkmi, aby sa bežné prob
lémy týkajúce sa nájomného 
vzťahu riešili priamo a nie pro
stredníctvom orgánov samo
správy. Bolo by vhodné, keby 
nájomníci túto ponuku využili. 
Bolo by možné vel'a problémov 
riešiť hneď v zárodku. 

Na záver si dovolím ešte 
krátku poznámku. Obyvatelia 
sídliska na ul. J. Jonáša sa boria 
skutočne s velkými problémami. 
Starosta mestskej časti aj po
slanci miestneho zastupitel'stva 
majú eminentný záujem tieto 
problémy riešiť. Taký istý záujem 
prejavili aj všetci účastníci roko
vania. Sami obyvatelia však ešte 
pri prvom stretnutí so starostom 
a poslancami priznali, že väčš i 

nu problémov si spôsobujú sa
mi. N ičiť zariadenie spoločných 

priestorov im nechodí žiaden di
verzant z Bratislavy. V pivniciach 
fetujú ich vlastné deti. Kým sa 
slušní nájomníci na tieto veci bu
dú iba prizerať, ťažko samosprá
va môže urobiť nápravu . Zlepš iť 

situáciu sa dá iba spoločnými si
lami. 

Ján žatko 
zástupca starostu 

Na rozdiel od starostu. ktorého 
volia občania priamo v komunál
nych vol'bách, zástupcu starostu 
volí miestne zastupitel'stvo z radov 
svojich poslancov. Miestne zastu
pitel'stvo môže zástupcu starostu 
kedykol'vek odvolať. Zástupca sta
rostu je z titulu svojej funkcie čle
nom miestnej rady. 

Zástupca starostu zastupuje sta
rostu: 

znamená predovšetkým poznať 

V rámci "Európskeho roka 
ochrany prírody" a "Svetového ro
ka tolerancie" usporiadala MČ 
DNV vo štvrtok 2.3 .1995 mimo
riadne zaujímavé 
podujatie pod náz
vom "Príroda mest
skej časti Devínska 
Nová Ves". 

Za účasti desia
tok odborníkov -
SAV, Prírodove
decká fakulta UK, 
ochranárske orga
nizácie životného 
prostredia. staros-

tavia okolitých mestských častí , 

riaditelia a učitelia základných škôl, 
žiaci, podnikatelia. dobrovol'ní 
ochranári ... predstavili účastníkom 
prírodné hodnoty a zaujímavosti 
Devínskej Novej Vsi a jej okolia. 

Účelom stretnutia bolo nielen 
informovať, ale predovšetkým hl'a
dať cesty poznania a ochrany ži
votného prostredia vzácnych loka-

Asi v priebehu mesiaca by sa v 
Devínskej Novej Vsi mali objaviť aj 
mestskí policajti na koňoch. 
Umožní to aj ústretovosť PD Devín, 
ktoré zabezpečí ustajnenie policaj
ných koní. Policajti sa tak operatív
ne dostanú aj na miesta nedosiah-

b) v čase jeho 
lom rozsahu Práv 
okrem právomoci, 
dzilo miestne -~o'"'""·· 
právomoci vyhrade . 
rostovi. ne 

Zástupcom starost 
časti DNV je poslanec u v 
Ján žatko. za 

Predpokladáme, že 
závery podujatia sa 
každému obyvatel'ovi 
Po poznaní bude iste 

Na zámer stretnutia 
MČ ONV Ing. V. Mráz 
založiť nadačný fond 
prostriedky na záchranu 
vanie vzácnych lokalít v 
Bratislava IV. 

nutel'né autom. zostáva 
veriť, že prítomnosť : 
obmedzí vykrádanie 

· doba osád, v posledneJ 
rené. 

sa s vlastnými , 
akciami do 

rôzne spoločen
hlavne ochra
očakáva sa. že 

najviac 

prispejú hlavne jej najväčší zneči 

sťovatelia. 

Pretože každý podnik svojou 
činnosťou viac - či menej poško
dzuje prírodu. dúfame, že aspoň v 
tento rok by aj Váš podnik pre prí
rodu mohol urobiť niečo nad rá
mec svojich povinností. 

Prosíme Vás preto, aby ste ten
to rok okrem bežného jarného 
upratovania svojich areálov v nich 
vysadili aspoň 1 strom na 1 O svo
jich zamestnancov. 

Aj v mene bezbrannej prírody 
Vám srdečne dakujeme! 

Slovenská zelená alternatíva 
Tomášikova 32/A, 821 02 
Bratislava, Tel. 295 565 

nych biotopov. Živia sa rastlinnou 
potravou = vodné rastliny, tráva, 
semená ... 

Sfarbením sú samec i samica 
rovnakí. žijú v trvalých pároch 
obyčajne celý život. Po jarnom 
prílete na hniezdiská si budujú 
hniezda na skrytých miestach v 
zárastoch vodných rastlín na vy
výšených ostrovčekoch. Hniezdia 
len raz do roka. Násada pozostáva 
prevažne zo 4 - 9 vajec, na ktorých 
sedí len samica, samec zatial' 
stráži v určitej vzdialenosti. Samica 
pri opustení násady zakrýva vajcia 
vlastným perím vytrhaný z oblasti 
pŕs . Po štyroch týždňoch sa vyliah
nu roztomilé húsatá. Po dvoch 
mesiacoch sú mladé schopné aj 
l i etať, ale kŕdlik zostáva pohroma
de. Známy je tzv. husí pochod , 
keď idú postupne za sebou sami
ca, mládatá, na konci samec ... 

Okrem času hniezdenia sú to 
spoločenské vtáky a hlavne na je
seň a v zime sa združujú do ver
kých kŕdlbv, ktoré letia v klinovitom 
M útvare. Je škoda, že tieto vtáky 
sú stále zaradené v poľovnom zá
kone ako lovný druh a striel'ajú ich 
od 1.10. do31 .12. 

Po otvorení hraníc v roku 1989 
priestory hraničného pásma boli 
miestom zimovania tisícov divých 
husí, najmä od Marcheggských 
mostov po Kúty. Zvýšenou návš
tevnosťou (turistika, rybárenie, po
l'ovníctvo) v posledných rokoch 
však tieto zimoviská v nive rieky 
Moravy sčasti zanikli. 

Tým, ktoré úspešne prezimujú, 
prajeme tiež úspešný návrat na 
hniezdiská a spolu si želajme, aby 
gagotajúce kŕdle na jesennej či jar
neJ oblohe sme vídali aj v budúc
nosti. 

s.v. 

(Pokračovanie na 3. strane 

Encingerovej a Petra Farkaša, 
Maťa Ušnáka a súboru Atlanta. 

Po slávnostnom prípitku, večeri 
a otvorení plesu sa veru nesedela. 
Tanečný parket patril tanečníkom i 
výbornej nálade až do rána. 
Oddýchli sme si až pri tombole, 
kapustnici i huspenine. Niektorí z 
pozvaných hostí si nevedeli pred
staviť , ako sa tancuje na vozíč 

koch. Presvedčili sa na vlastné 
oči ... 

Príprava i priebeh plesu si vyža
dovali vera ochotných rúk i otvore
né srdcia plné porozumenia. A tie 
sme skutočne našli. Ples podporilo 
49 sponzorov, medzi nimi i z našej 

Okien .ko 
0 • eJ . .,, 

.te 

V období od 16.2. do 
2.3.1995 pracovníci stanice MsP 
v Devínskej Novej Vsi plnili úlohy 
vyplývajúce zo Zákona o 
Obecnej polícii. Za spomínané 
obdobie mestskí policajti riešili 
66 priestupkov. Najviac ziste
ných priestupkov bolo porušova
ním VZN mestskej časti 

Devínska Nová Ves a prot i bez
pečnosti a plynulosti cestnej pre
mávky. 

Dňa 16.2.1995 po 22.00 
hod. bolo z reštaurácie Rolanda 
nahlásené na stanicu MsP, že 
dobre naladený zákazník odmie
tal pochop i ť, aby za svoju kon
zumáciu aj zaplatil . Po príchode 
hliadky bol priestupca riešený 
pohovorom a účet bol zaplatený. 

Dňa 18.2.1995 bola naša 
hliadka požiadaná o spoluprácu 
s HO PZ. V jednom z bytov na 

Mč : Reštaurácia u Michala, 
lstracentrum, Encinger s.r.o .. 
Kvetinárstvo Begra, Mäsiarstvo 
Pokorný, TV servis Baláž, Textil 
Jecková, Priemysel Katka , 
Reštaurácia Rolanda, VOTUM, 
Reštaurácia na štadióne. 

Spokojnosť i poďakovanie prí
tomných vozíčkarov patrí starosto
vi MČ Ing. Vladimírovi Mrázovi , 
ktorý zabezpečil realizáciu špeciál
neho bezbariérového sociálneho 
zariadenia pre vozíčkarov. 

Gazdinkám z ulice Pod 
Lipovým ďakujeme za koláče , zá
kusky i výbornú huspeninu. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
pochopili a pomohli. 

A nám organizátorom zostáva 
vdakou vedomie, že všetci sa lúčili 
so slovami: "Do videnia o rok v 
Devínskej ... " 

Spoločenstvo SAMARITÁN 

ulici J. Smreka sa od rána veselo 
zabávala skupina siedmich mla
dých l'udí. Okolo 22.15 hod . už 
susedia prestali mať pochopenie 
pre ich bujaré vyčíňanie a obrátili 
sa preto so žiadosťou na HO PZ 
o pomoc. Hliadky, ktoré boli na 
miesto vyslané, usúdili, že je naj
vyšší čas skončiť s úrovňou ich 
zábavy, pri ktorej zrejme popri al
kohole nechýbali ani toxické lát
ky. 

O dva dni neskôr o 23.1 O 
hod . pracovníčka PD v Devínskej 
Novej Vsi telefonicky oznámila 
krádež teliatka zo stajne tu
najšieho družstva. Bola vyrozu
mená aj štátna polícia, ktorá na 
zisťovanie páchatel'a použila slu
žobného psa. 

Dňa 22.2 .1995 dvaja majitelia 
bytov na Hradištnej a Kalištnej 
ulici ohlásili na stanicu MsP, že v 
denných hodinách počas ich ne
prítomnosti navštívili ich byty ne
vítaní návštevníci. V tomto prípa
de hliadky MsP zabezpečova l i 

miesta trestných činov do prí
chodu výjazdovej skupiny .. 

MsP 

Parkovisko na ul. l. Poničana. Akoby určené pre nákladné vozidlá 
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(~ _____ Z_os_o_b_á_~_li_s_a ____ ~) 
Jozef ŠIMČÍK a 

Mária RALBOVSKÁ 

( Naši jubilanti ) 
~---=----------' 

70 rokov 
Alexander ENCINGER 

Anton JANÁS 

75 rokov 
Júlia MAŠKOVÁ 

Ida ANDRÁŠIOVÁ 
Pavlína RUŽOVIČOVÁ 
Veronika KOVÁČOVÁ 

90 rokov 
Jozefína FRIČOVÁ 

Pre dievčatá a chlapcov (vo 
veku 7. - 8. ročn íka základ
nej školy) je istotne známa 

súťaž o titul MISS a BOY, ktorú 
každoročne vypisuje redakcia ča
sopisu Kamarát a Agentúra 
Rock! et. 

Obvodné kolo súťaže 
sa uskutoční 22. marca 
1995 o 16.00 hod. v 
Dome kultúry v 
Dúbravke. Na prvých 
troch čakajú ceny a víťa
zi postupujú do mest
ského kola súťaže, kde 
budú reprezentovať náš ob
vod. Víťazom súťaže sa tiež 
ako cena poskytne možnosť na-

ISTRA CENTRUM 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2-4 

18.3. - TURNAJ V MARIÁŠI o 10.00 hod. 
22.3. - Organizované detské divadlo pre Mš 

"MEDOVNÍČKOVÝ DOMČEK" o 9.00 a 1o.•• hod. 
25.3.- MÚRNICE ONV o 10.00 hod. 
25.3.- DISKOTÉKA PRE MLÁDEŽ o 18.00 hod. 
26.3.- DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE o 16.00 hod. 

Vážení rodičia , milé dievčatá i chlapci, 
!stra Centrum Vám oznamuje, že od 17.3.1995 otvára kvalitný kurz pre 
mladých vo veku od 12 rokov pod názvom: "Manekýnky, fotomodelky, 
hostesky". 

Kurz pripravili pre Vás v spolupráci s IC odborníci zo štúdia - salónu 
Helena a potrvá do konca škol. roka. Absolventi kurzu získajú základy 
spoločenského správania sa, estetiky odievania a vonkajšieho vzhladu, 
rozvinutia dobrého vkusu v oblasti duchovnej a pohybovej kultúry. Na 
záver sa uskutoční módna prehliadka za účasti rodičov, kde absol
ventky predvedú výsledky svojej práce a rovnako výberom najlepších 
pre ďalšie pôsobenie v oblasti módy. 

lnfor.: lstra Centrum (t.č . 770 033, osobne) 
Stúdia Helena (t.č. 222 284) 

Tel.: 770 033 

vštevovať kurz pohybovej prípravy 
pre manekýnky, fotomodelky a 

hostesky 
s celko

v o u 
ale-

bo po
lovičnou fi

nančnou úhra-
dou zo strany 

sponzorov. To isté platí 
aj pre chlapcov. Kurz po-

hybovej prípravy je vhodný na rôz
ne konkurzy, súťaže, castingy a 
pod. Z absolventov kurzu sa budú 
vyberať fotomodelky pre časopis 
DIEVCA. Co poviete na túto šan
cu? Tešíme sa na vašu účasť, príď
te povzbudiť svojich kamarátov, 
držať palce svojim obl'úbencom. 
Veríme, že sa nám spolu podarí 
vytvoriť tú správnu súťažnú atmos
féru. 

Pripomíname, že prihlášky do 
súťaže posielajte najneskôr do 15. 
marca 1995 na adresu : Centrum 
vol'ného času 

Pekníkova 2, Bratislava 
Prihlásiť sa možno aj telefonicky 

na Čísle : 765 193 

Naši psíčkovia sa konečne do
čkali a majú svoje ihrisko. 

Ihrisko či cvičisko je v blízkosti rie- L......:.... .............. ....-....... ~ ...... -~...-.=--'""""~'"'""~~~~""""=""""'~ 
ky Moravy, v chránenej oblasti, pod Kaštielbm. Majú svoj priestor 
na pobehanie, ale aj na rozhovor s ostatnými štvornohými kolega-

mi. Škoda, že si nevedia prečí
tať upozornenia týkajúce sa 
správania v alúviu rieky 
Moravy. Azda bociani, bažanti 
a ostatné vtáky, ktoré chcú 
hn iezdiť v tejto oblasti , povzne
sú nad hlučným pobehovaním 
vzácnych psov. 

Katarína Glatzová 

1 1.3. -Angela , 
12.3.- Gregor: 

Vlastimil ' 
Matilda, 15.3: . 

16.3 . - .ou1es1n .. 

Žiaci a uč iteli a ZUŠ E. Suchoňa Dol. 1 Bratislava 
priaznivcov hudby na verejný koncert, ktorý v 
Galériou mesta Bratislava odznie 

"Cervený kohút" úradoval vo štvrtok 2 .3. v priestoroch skladu dreva v bý
valej ovocinárskej škôlke medzi Devínskou a Dúbravkou. Prví na mieste 
požiaru boli členovia VOPZ z Devínskej Novej Vsi 

4 DEVEX 

dňa 23.3.1995 o 17.3 0 hod. v Mirbach0 "
0 111 

rokov Martina Nemčíka. Vien;e. že 

C· al štúdium na vysokej skole, 
za . • . 
ktoré je narocne, ale n~chce sa 

. m veriť, že ak 6 - 8 hod1n zo 168 
~~dinového týždň~ predstavuje 
necelých 5 % času, ze by sa jemu 1 
ďalším tento ;as nedostával. 

NfZAUJfM 1! 
Spolu so základným kádrom na

stúpili do prípravy hráči po zranení, 
ako aj posila na hosťovan ie z 
Devína hráč Igor Faktor. Do prípra
vy sa zapojil aj dlhodobo zranený 
hráč Radovan Spišiak a Michal 
Glosík. Očakávame k dňu 
30.3.1995 návrat hráča 
Krasňanského zo ZVS. 

Toll<o k príchodom. Ešte v zime 
odišiel do Devína hráč Subín a do 
jarnej prípravy sa v Devíne zapojil 
taktiež stabilný hráč Dušan Válek, 
o ktorého služby má o postup aš
pirujúci Devín vážny záujem. 2 ial', 
pre nás o pôsobenie v Devíne má 
vážny a trvalý záujem i hráč. Celý 
prípad je v štádiu riešenia a výsle
dok bude známy do 15.3.1995. 

ONV 20:5 (6: 1, 6:1 , 8:3) 

Góly YMCA "A": 8 - Križáni, 5 -
Kad lečík, 3 -Vrábel, 2 - Paďour, 1 
-Dávid, Kollár 

Góly SKLENARI: 2- Bublavý, 1 -
Blecha M., Baláž, Uhrina 

Konečné poradie mužstiev na tur
naji: 

1. SK YMCA ONV "A" 
2. SKLENARI ONV 
3. ARABI ONV 
4. HBC KOBRA ONV 
5. FUTBALISTI ONV 
6. SK YMCA ONV "B" 
7. OLD BOYS ONV 

Víťazná zostava: Ronin - Kadlečík 
Kollár, Križáni , Tereň ("C"), Vrábel: 
Padbur ("A"), Dávid, Králik 

Súťaže jednotlivcov: 

Najlepší strelec : Križáni (YMCA 
"A")· 30 g., Strnád R. (KOBRA) -
22 g ., Kadlečík (YMCA "A")- 20 g. 

Styri dni po tomto termíne totiž 
začína jarná časť súťaže - 19. mar
ca o 14.00 nastúpi A - mužstvo 
proti prvému súperovi zo Svätého 
Jura. Začiatok stretnutia je pravde
podobne o 14.00 hod. 

Dalšie celky: "B" muži, dorasty 
a žiaci začínajú o týždeň neskôr. 
Nedá mi nezmieniť sa o kritickej si
tuácii v mužstve st. dorastu, účasť 
na tréningoch jesene je minimálna, 
trénujú chlapci, ktorí o futbal majú 
ozajstný záujem. Nedá mi len pri
pomenúť a apelovať na hráčov a 
rodičov hráčov, že šport je naj le
pšou cestou do života. Je potreb
né si uvedomiť, čo je pre další roz
voj mladého človeka podstatne
jšie. Domnievam sa, že to nie je al
kohol, cigarety a drogy. 

Klub zápasí s finančnými prob
lémami. Príspevok od MC nepo
kryje ani základné potreby klubu a 
funkcionári namiesto starostlivosti 
o klub chodia, hl'adajú a prosia o 
prostriedky na činnosť klubu. 

Finančná potreba pre nižšiu 
súťaž (IV. ligu) je v Malackách 800 
000,- Sk. V rozpočte MC je kalku-

turnaja 

lované so sumou 200 000 Sk! Mrzí 

nás , že musíme stále opakovať, že 
klub stojí pred finančným kolap

som a je len otázkou času, kedy 
ukončí svoju činnosť. Myslím si, že 

by sa mali kompetentní nad touto 
situáciou zamyslieť a nielen zamys

lieť, ale okamžite konať! 

Mrzí nás aj nezáujem o šport 

najväčšej firmy v našej mestskej 

časti Devínskej Novej Vsi -

Volkswagenu Devínska Nová Ves. 

Podakovať chceme našim vell<ým i 
malým sponzorom PRESSKAMU, 

REKLAMNEJ AGENTÚRE WEP, 

TEHELNIAM, RESTAURACIAM "U 

MICHALA", "ZLATÝ JELEŇ" a ďa

lším. Existujú aj u nás l'udia, ktorí 

pochopi li význam hesla "V zdra

vom tele zdravý duch" a hlavne, aj 

v tomto zmysle konajú. 

Ešte raz vás všetkých pozýva

me na Jozefa, t.j. 19 . marca na 

Futbalový štadión na začiatok jari, 

dúfajme, že nie poslednej v 
Devínskej Novej Vsi. 

"A ' z/ava horný rad P PAOOUR, O. KR/LÁN/, P TEREN- kapitán, /. 
KADLECfK, O. KOLLAR, M. DAVID, dolu$. RONIN - P VRABEL 

Najlepší nahrávač: Kollár (YMCA 
"A") - 23 n., Kadlečík (YMCA "A") -
17 n., Križáni (YMCA "A") - 16 n. 

Najproduktívnejší hráč : Križáni 
(YMCA "A")- 46 b ., Kadlečík (YM
CA "A")- 37 b., Kollár (YMCA "A") 
- 30 b. 

Najlepší brankár: Ronin (YMCA 
"A")- 3,57 g./zápas, Koupý (YMCA 
"B") - 5,42 g./zápas, Matúšek 
(KOBRA) - 5,57 g./zápas 

Najlepší hráč: Kubo Ivan (ARABI) 

Vyhodnotenie turnaja "PRESTI
GE '95 - DEV.NOVA VES" sa ko-

nalo za účasti vedenia MC Dev. 
Nová Ves (zástupca starostu MC 
ONV Ing . 2atko) a vedenia 
Záujmového združenia mládeže 
YMCA - SPORTKLUB DEV. NOVA 
VES (Ing. Horník, Prokop). Vecné 
ceny pre družstvá a jednotlivcov 
venovali: YMCA, fa . HTC, fa. ZE
NECA, fa. XEROX, fa. WALTER 
SPORT, fa. FEVRA, fa . SHELL, fa . 
COCA-COLA, fa. AUTOFRANCE a 
fa . FOTOMAT, ktorým organizátori 
turnaja dakujú - športu zdar! 

OTO PROKOP 
vedúci turnaja 

"PRESTIGE '95 DEV. NOVA VES 

Začfatok o 10:JWI)qtj •.. vo Wlkej sál~ !STRA C~TRA 
Prihlášky a informácie v !STRA CENTRE. 
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JARNÁ OSMIČKA 
Dátum: 25.3.1995 

Miesto: 
Devínska Nová Ves - Radnica 
(MHD autobus č . 61, 63, ul. Eisnerova) 
~tart: 11.00 hod. pred Radnicou 

Prezentácia: 
1 0."' hod . na Zš ul. l. Bukovčana č . 1 

~a tne: 
Na Z~ ul. l. Bukovčana č. 1 

Kategória: Dospelí 
MU21: od 35 do 39 
MU21: od 40 - 49, MU21 od 50 
2ENY: do 34 r. od 35 r. 

~tartovné: 1 O Sk 
Občerstvenie: Čaj, keks 

~tartujú len zdraví pretekári na 
čestné prehlásenie, prípadne s le
kárskou prehliadkou. 

Ceny: Prví traja pretekári v každej 
kategórii. 

PomýleV\ý 

postLAp 
"Pletiete si decimálku s 

Dalmáciou", vravievali nám v škole, 
ak sme čosi poplietli. Rovnako po
mýleným možno nazvať spájanie 
súkromných a firemných aktivít, v 
našom prípade firiem Denova -
Motorsport a súkromnej požiadav
ky manželky riaditela Motorsportu. 

Kde je kameň úrazu? 

Motorsport dlhoval Denove 
uhradiť faktúru v čiastke do 5000 
Sk. Už niekoll<o mesiacov. Postup 
v takomto prípade vymáhania po
hladávky je zrejmý. 

Keď vznikla nová skutočnosť -
manželka riaditel'a Motorsportu 
objednala u Denovy vytiahnutie 
žumpy v súkromnom dome, kde 
býva. Prirodzene, s manželom -
riaditelbm MOTORSPORTU. 

Reakcia Denovy? Podmienila 
vytiahnutie žumpy uhradením fak
túry MOTORSPORTU?! 

Akú to má logiku a o aké práv
ne normy sa opiera? 

r. 

Normálny pracovno - služobný po
stup 

DENOV A je príspevková organizá
cia, ktorá okrem svojich hlavných 

6 DEVEX 

Ladislav Jaško 
Riaditeľ preteku 

Hlavný organizátor: 
~portová komisia MZ ONV 

Propozície bežeckých pretekov 
pre žiakov z~ 

WJJ @ffí]f).rJj 
fkf1U®Wi!&íl&fľrn 
Dátum: 25. marca 1995 - sobota 
Miesto: Pred Radnicou v Devínskej 
Novej Vsi (spoje MHD č. 61, 63) 
šatne: 8."' hod. - 9.00 hod. na ZS ul. l. 
Bukovčana č. 1 
Start: Na 800 m - 1500 m 

Prezentácia: 8.30 - 9.15 hod. Radnica -
Devínska Nová Ves (spoje MHD č. 61, 
63) alebo odovzdajú uč. TV zoznamy 
žiakov na ZS ul. l. Bukovčana č. 1 

preberie p. Jaško alebo p. Rumanová 

činností vyplývajúcich zo zriaďova
cej listiny (starostl ivosť o komuni
kácie 3. a 4. triedy, zimná údržba, 
odpadové hospodárstvo, drobné 
stavebné práce a pod.) vyvíja aj 
podnikatel'ské aktivity, z ktorých 
má vykázať tržby v hodnote 1 400 
000,- Sk. Výšku tržieb nám urči lo 
MZ. 

Riaditel' Motorsportu - p. 
Studenič je osobne zodpovedný 
za ne - uhradenie dvoch faktúr: 1 . 
z 14.4.1 994 v hodnote 998,-

2. z 15.8.1994 v hodnote 4.437,
spolu: 5.435,- Sk 

Uhradenie faktúr bolo niekoll<o
krát urgované písomne aj telefo
nicky a práve s p. riaditel'om 
Motorsportu - Studeničom. Jeho 
vyjadrenie znelo, že obidve faktúry 
budú okamžite uhradené, čo sa 
však bohužial', do dnešnej doby 
nestalo. 

Po strate dôvery v jeho osobu 
nevidím dôvod vyhovieť dalším ob
jednávkam, či už súkromným ale
bo služobným. 

Samozrejme, akonáhle naše 
pohl'adávky budú vybavené kladne 
v najbližšom termíne, prípadná 
spolupráca môže fungovať úplne 
normálne na serióznych partner
ských vzťahoch. 

Inak si budeme musieť pohl'a
dávky vymáhať súdnou cestou, čo 
by pánovi Studeničovi na jeho imi
dži moc nepridalo. 

Igor Duffek 
prev. - techn. námestník 

Zoznamy 
24.3.1995 

do piatku 

štartovné sa neplatí 
Kategória na 800 - 1500 m 
Start: 9." hod. 1. 3.-4. roč. dievčatá a 
chlapci 800 m 

2. 5.-6. roč. dievčatá a chlapci 1500 m 
3. 7. -8. roč. dievčatá a chlapci 1 500 m 
Občerstvenie: Po pretekoch čaj. 
Ak sa zúčastnia žiaci za iné ZS, žiada
me zabezpečiť dozor. 

Hlavný rozhodca: p. Jaško 

Ladislav Jaško 
riad iteľ školy 

BILIARD 
Už druhý turnaj v pool-biliarde (prvý 

bol v januári) sa uskutočnil 25.2.1995 v 
priestoroch Biliard clubu v Devínskej na 
Eisnerovej ulici. 

Body za prvých šesť miest si rozdeli
li: Ľ.. Cierny 12 b., J. Bertovič 8 b., N. 
Krommel 6 b., O. Kovarovič 3 b., L. 
Németh 2 b., K. Cerveňanský 1 b. 

Logika • • • 
Predstavovať Doda 

Studen i ča, riadi tel'a záchranného 
systému Slovakia Alfa, 
Motorsportu ONV a úspešného 
pretekára, reprezentanta nielen 
Devínskej Novej Vsi, ale i 
Slovenska by bolo vari zbytočné. 
Pripomenúť aktivity, ktorými sa 
snaží podporiť našu mestskú časť, 
vari tiež. 

Úmysel pomôcť sa nie vždy 
musí stretnúť s ochotou. 

Vari pred jeden a pol rokom po
núkol zdarma a odovzdal našej 
Mč zametacie auto. Na pohl'ad 
výhodná ponuka pre MČ. 

Do priestorov Motorsportu sa 
vozidlo vrátilo poškodené. 

Či urobilo aj čosi osohu a po 
poškodení ho vrátili, sa snažíme 
dozvedieť. Ale logika aj v tomto 
prípade, zdá sa, bola postavená 
na hlavu. 

r. 

Stanovisko k článku "Logika" 

K tomu, č i pán Dodo Studenič 
bol alebo nebol úspešný reprezen
tant ONV, resp . Slovenska, sa vy
jadriť nemôžem, pretože môj okruh 
záujmov je orientovaný na iné 
športy. 

Pán Studenič skutočne ponú
kol MČ ONV zametacie auto. Za 
akých podmienok, to vie len on a 
nikto iný. Na základe príkazu vte
dajšieho starostu Mč ONV - Ing. 
Jurčáka sme išli prevziať spomína-

1 . J. Bertovič 
2. V. Németh 
3. L Cierny 
4. J. Daniš 
5. N. Krommel 
6. K. Cerveňanský 
7. D. Kovarovič 
8. P. Paulík 
9. L. Beňadik 

2iacka liga po 3. kole: 
1. - 3 . Gymnázium Biliková 

ZS Bukovčana 1 
ZS 2ehrianska A 

4. ZS a gymn. Košická 
5. ZS Nevädzová 
6. ZS 2ehrianska c 
7. ZS Tupolevova 
8. ZS 2ehrianska B 

- výmena tesnenia 
prídavnom motore 
úprava šponovac;eho 
(sústružnícke práce, 
práce a pod.) 
výmena klinových 
4 kusy) 

- kúpa nového 
Ah 
namontovanie 3 ks 
kadiel (nových). 

1 napriek týmto 
vám prídavný motor 
sa prehrieva! a ~ tohO 
vozidlo vr~tene 

1 
te lovi, ktory Sl , ené 
nosť !Jhradiť nakUP 

vu. 

• Montáž, oprava a predaj elek

trických bojlerov. 
Te1.:239 527, 220 005 

• Firma MED IAN oprava automa

tických pračiek. 
te1.:777 095 

• Opravujeme ch ladničky, mraznič
ky, montáže chlad . zariadení, elek

trospotrebiče. 
Te1.:777 762 

• Preklad z/do nemčiny na PC. 
Tel.: 775 784 po 19.00. 

• Elektroinštalácie, bleskozvody
montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce Tel: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 53 

Tel./zázn. 776 963 

07 -ROZLIČNÉ 

Kto opatrí 2-ročné dieťa od sep
tembra 1995? Tel.: 779 016 

Darujem 2-mes. psíka. Na hriad
kach 35. 

s.r.o., Vápenka č. 4, 
841 07 Bratislava 

. hospodárenia s náradím 

informácie: tel.: 787 190 
fax: 769 605 

TNÁMEna dl' .•. . •. ve aJSI pracovny pomer Sl-
- zvárača so sku· sen ť . . • . b . , os am zamocn1cko - stro-

yť 8J dochodca. 

od s. oo do 12.oo hod.: 765 293 

Cestovná kancelária 

MAT-TOUR 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, Lipari)- 12 dní - 4700- 5300 Sk, 
KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní - 4 700 - 5300 Sk, 
plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Špitálska 7, 81 1 08 Bratislava 
Te l. : 33 19 482,325 909, Fax: 326 241 

- všetkých zahraničných značiek 
- aj nový model firmy Volkswagen VVV Polo 95 

~!il Wt'lliJ®@JIIDt'© !liJ jp®@JIJil\l~@IID®ik 
informácie: Tel./fax: 07/775 275 

Miniatúry, ktoré môžete kúpiť v Devexe (Novoveská 14) 

0,65 Sk 118 DPH p . strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
· · nplatky: 1 str. fl-!n Híl!l*, 'l - ;f <Li!. + 50% . 

Novove ~~O%. 112 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30% . Ponuka detských vecí- bezplatne. 
s a 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30 - 18.30, So: 8.00 - 11.00. 

DEVEX 7 



SPRAVA KRIMINALNEJ POLíCIE PZ Oddelenie pátrania 

Pomôžte 
zistiť 

Krim inálna políc ia sa obra
c ia na občanov so žiadosťou o 
spoluprácu pri pátraní po toto
žnosti mŕtveho m uža, ktorý bol 
nájdený dňa 20.2.1995 pri rie

ke Morava v katastri obce 
Devínska Nová Ves. 

Ide o muža vo veku 35 - 45 
rokov, 170 cm vysoký, štíh lej 
postavy, vlasy hnedé o dÍžke 7 
cm. Ob lečenú mal č iernu ko-

(~) 
Vodorovne: N Prístavné zariade
nie - domácky Boris - mesto v 
Holandsku - zmluva- nalievaj. - BI 
Mys na ostrove Honšú - u bozkávať 
po česky - zápasník s býkmi -
tlačová agentúra Spanielska. - Cl 
Mesto v Belgicku - ústna hláska -
ujdený po česky - označuj. - Dl 
Predstavitel' el ity - ženské meno -
zdržal. - El Cudzí párnokopytník 
(mn. č.) - pohrebná hostina -
smaž, praž - malo povinnosť . - FI 
Odparovacia spojka - netráp -
predložka - roniť po česky - roztá
paj kov. - GI Oroči - potreba 
záhradníka - mužské meno - vidly 
po chorvátsky. - Hl Kolos - odkryje 
-súostrovie v Mikronézii. -

Zvisle: 11 Začiatok tajničky. -

21 Pridal korenie - osoby podá
vajúce odvolanie. - 31 Natiahlo 
obuv - starý otec (hovor.) - cudzie 
mužské meno. - 41 štvrtá časť 
tajničky - so lm izačná slabika -
vojenské velitelstvo. - 51 Ohmatal -
velkostatkár - švajč iarske rekreač-

Objednávací lístok 

ženú bundu do pása, šedý pu
lóver s d lhými rukávmi, ktorý 
m á v oblasti pŕs okrasné nápi
sy a obrazec vo vel'kosti l O x 
15 cm. Väčšími písm enam i je 
znázornený nap1s "LERO 
C REW" . Dalej mal ob lečené 
modré rifle s h nedým opas
kom, tmavé ponožky, obuté 
hnedé poltopánky s b ledou 
podrážkou vel'kost i 27 ,5 cm . 
Pod šedým pulóvrom mal muž 
oblečené aj fialové tričko . 

Vo vrecku nohav íc u muža 

bo l nájdený prsteň zo žltého 
kovu o priemere 2 cm , ktorý 
má na vrchnej časti osadené 

né stredisko. - 61 Označ kótami -
základná jednotka elektrického 
prúdu - druh výtvarného umenia. -
7 l Kto apretuje kože - značka lieta
diel Nového Zelandu - koniec 
taj ničky . - 81 Tretia časť taj
ničky - urobil riedke hustejším -
búrlivý stav, zápal. - 91 Slony (po 

2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

5 

biele kamene. Vo vnútri prs
teňa je nápis "BEST", dalej boli 
nájdené cigarety zn. MALLBO
RO, halogénová sviet ilňa ce
ruzkového tvaru č i ernej farby, 
halogénová baterka, zväzok 6-
t ich kl'účov od m otorového vo
z id la s príveskom v tvare auta 
zn. Fiat. 

Cas úmrtia muža sa pred
pokladá 2 až 3 m esiace pred 
nálezom mŕtvoly. 

Občanov prosíme, aby aké
kol'vek poznatky k zisteniu to
tožnosti uvedenej mŕtvoly 

muža oznámili na najbližšom 
útvare políc ie alebo na znám e 
tel. č íslo 158. 

česky) - smrtnosť (z lat.). - 1 Ol 
Druhá časť tajničky.-

Pomôcky: BI lro - EFE. - Hl 
Ratak. - 31 Ian. - 61 Opart. - 91 
Letalita.-

d 

6 7 8 9 10 

Meno a priezvisko (firma): ---------------------------

Adresa: ----------------------- PSC ____________ _ 

Druum: ________________________________ _ __ 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitelov o zaujímavé ceny. 

Cena jedného čísl a: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK 

koncom. 
- Co to bolo za 
-Vkladná ... 

- Dal som ti to, čo mi 
najdrahšie, - hovorí 
akejsi hádke žene. 
- Ale neblázni, veď 
chladničke. 

Deti sa delia na dve 
vychované a naše. 

- Počula som, že tá 
tá kleptomanka, už 
doma. 
- Pravda. Aj ju 
ne iba to, čo 
človek. 

vyžijú! 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakci~va. 
Bratislava, Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia - DEVínsky EXpres, 841 ?7. BratiS čísla : 
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava- Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzav•erka ' bf- L. 
každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. Vytlač il : ROWACO spol. s r.o .. na 
20, 811 02 Bratislava. Reg ist račné čís lo : 103/90-R. 
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mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

Skládka 
gudrónov 

v kameňolome Srdce 

Nad sídliskom Podhorské v 
kameňolome Srdce je už niekol'ko 
desiatok rokov uložených asi 20 
tisíc ton odpadu z bývalej rafinérie 
ropy Apollo - tzv. gudrónov. 
Krycia vrstva zeminy nad sklád
kou -sa časom porušila a gudróny 
sa dostali na povrch. Na základe 
iniciatívy miestneho úradu 
Slovnaft a.s. zabezpečil prie
skumné práce, ktoré mali zist i ť 
vplyv skládky na okolité životné 
prostredie. 

U, stavný súd Slovenskej republi
ky na neverejnom zasadnutí 

konanom dňa 2. februára 1 995 
p~ejednal volebnú sťažnosť politic
k~ho hnutia Nové Slovensko proti 
vysledku volieb do miestneho za-

Dňa 9.3. 1 995 sa uskutočnilo v 
Slovnafte prerokovanie záverečnej 
správy vyp racovanej na základe 
týchto prieskumných prác. V zá
verečnej správe sa konštatoval 
zistený stav a navrhuje sa zakon
zervovanie skládky. Okrem pra
covníkov miestneho úradu sa ro
kovania zúčastnili aj odborníci z 
radov obyvatelov Devínskej Novej 
Vsi, č l enovia komisie pre životné 
prostredie. Na základe ich pripo
mienok k záverečnej správe bolo 
dohodnuté, že v prieskumných 
prácach sa bude pokračovať. 

Našim cielom je buď dokázať, že 
naši obyvatelia sa nemusia obávať 
negatívnych vplyvov skládky, ale
bo dosiahnuť jej odstránenie. 

-z-

Devínska Nová Ves, zo dňa 

19.11.1994 v časti, v ktorej bol za 
zvoleného vyhlásený pod porado
vým číslom 9 Peter Kuruc, bytom 
Jána Poničana č. 5, Bratislava a 
za zvoleného vyhlasuje 

®[p[lc!Jwm®mr!J volebná 
stupitel'stva mestskej časti 
Devínska Nová Ves - Brat islava 
konaných dňa 18. a 1 9. novembr~ 
1 994 a rozhodol, že 

zrušuje 

rozhodnutie miestnej volebnej ko
misie zapísané v zápisnici o vý
sledku volieb do miestneho zastu
pitel'stva volebného obvodu 02 
(Kostolné), konaných dňa 18. a 
1 9 · 11 .1 994 v - mestskej časti 

l ~ l staznost 
JUDr. Dušana štupického, by
tom Jána Poničana 9, Bratislava. 

V konaní pred ústavným súdom 
sa potvrdilo, že kandidátovi, kto
rého na funkciu poslanca mest
ského zastupitel'stva kandidovalo 
politické hnutie Nové Slovensko, 

Uzávierka dnešného čís la 

bola 16.3.1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 30.3.1995, číslo 

- vel'konočné - vyjde 
7.4.1995. 

Katalóg 
obchodov a služieb pre 
občanov ONV po prvých 
výtlačkoch z minulého me
siaca už kompletne rozdis
tribuovaný v 13. týždni 
1995 . 

POĎAKOVANIE 

Ďakujeme pracovníkom 
Slovenskej agentúry život
ného prostredia (poboč. 

Bratislava) a pracovníkom 
miestneho podniku DENO
VA, ktorí osadi li v nive rieky 
Moravy ďalšie bocianie 
hniezdo. 

omylom nebolo pripočítaných 69 

jemu odovzdaných platných hla

sov, konkrétne vo volebnom okr
sku č. 6. 

Ak sa v dôsledku volebnej sťaž

nosti zistí, že rozpor medzi skutoč

nosťou a zápisom má za následok, 
že došlo k chybnému zoradeniu 
kandidátov po zistení výsledkov 
volieb, ústavný súd v súlade s ust. 
§ 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 

3811 993 Z.z zruší v dôsledku toho 
vydané rozhodnutie volebnej komi
sie a vyhlási za zvoleného toho, 
kto bol riadne zvolený podl'a zása
dy, uvedenej v § \4 ods. 1 zákona 
č. 34611990 Zb. 

JUDr. Miloslav ŠIMKOVIČ 
predseda klubu Nové Slovensko 



án žatko, v štvrtom 
čísle časopisu Devex 
sme sa z rozhovoru 

poslanca mestského zastu
piteľstva hl. m. SŔ 
Bratislava Ing. Richarda 
Ružoviča so starostom 
Devínskej Novej Vsi Ing. 
Vladimírom Mrázom dozve
deli znepokojujúce infor
mácie o situácii v miest
nom zastupiteľstve našej 
mestskej časti. 

Nadpolovičnú vacsmu v 
ňom získala Nová koalícia, 
ktorú tvorí KDH, DÚ, Nové 
Slovensko a niektorí nezá
vislí poslanci. Zdá sa, že to
to postavenie Nová koalícia 
zneuz1va na odstavenie 
osobností politického pro
tivníka a na uzurpáciu mo
ci. Vy ste predseda 
Kresťanskodemokratického 
klubu v DNV, ktorý má naj
väčšie zastúpenie v Novej 
koalícii, aj v miestnom za
stupiteľstve. Zdajú sa vám 
tieto vaše praktiky správ
ne? 

Je mi ľúto, že ste po prečítaní 
spomínaného rozhovoru dospeli 
k takémuto názoru. Svedčí to 
buď o tom, že ste ho správne 
nepochopili, alebo skutočnosti v 
ňom uvedené neboli celkom 
presné. Všetko je totiž trochu 
inak. 

Fakty však potvrdzujú 
moje slová. 

Fakty hovoria o tom, že Nová 
koalícia ponúkla a ďalej ponúka 
spoluprácu starostovi aj poslan
com všetkých politických strán 
zastúpených v miestnom zastu
piteľstve. Prejavilo sa to už na 
prvom zasadnutí miestneho za
stupiteľstva pri voľbe funkcioná
rov. Nová koalícia má nadpolo
vičnú väčšinu, a preto mohla 
zvoliť všetkých funkcionárov zo 
svojich radov. Presne tak postu
povala koalícia v Národnej rade 
SR. My sme sa oproti tomu pri 
voľbe členov miestnej rady dô
sledne pridržiavali princípu po
merného zastúpenia a pri voľbe 
predsedov komisií sme upred
nostnili ich odborné predpokla
dy. Podľa princípu pomerného 
zastúpenia pri 29-člennom po
slaneckom zbore a 9-člennej ra
de zodpovedá jednému miestu 
v rade trojčlenný poslanecký 
klub. Preto sme podporili kandi
dátov tých politických strán a 
hnutí, ktoré majú v miestnom 
zastupiteľstve aspoň troch po-
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slancov. Požiadavku, aby mala v 
miestnej rade zastúpenie aj stra
na, ktorá má iba jedného po
slanca, sme považovali za ne
adekvátnu. 

Napriek tomu ste nedo
držali dohodu, ku ktorej do
šlo pri rokovaní politických 
strán a hnutí za okrúhlym 
stolom o personálnom ob
sadení miestnej rady. 

Všetky dohody sme dodržali. 
Pri spomínanom rokovaní sa 
účastníci dohodli iba na dvoch 

Nakoniec bol za koalíciu SD
SS - SDĽ_ zvolený Ing. Ľ_ubomír 
Jánoš. Vzhľadom k tomu, že 
Ing. Jánoš je predsedom územ
nej školskej rady Bratislava IV., 
považujem jeho členstvo v 
miestnej rade za veľmi dôležité a 
potrebné. Okrem toho popri 
zodpovedajúcom zastúpení jed
notlivých politických strán v 
miestnej rade je podľa môjho 
názoru dôležité aj vyvážené za
stúpenie členov z jednotlivých 
volebných obvodov. Koalícia 
SDSS - SDĽ_ získala dva posla
necké mandáty na sídlisku 

Ružovič, ked'že 
mestského 
za koalíciu 
veľmi dobre vie 
táto koalícia ' 
predsedu 
Logicky preto 
zvolený. 

Povedali 
kovaní za 
dospeli 
dvom 

Zástupca starostu Ing. Ján žatko reaguje na 
Sto dní v 4. čísle Devex-u a tvrdf: 

veciach. Prvou bol počet členov 
miestnej rady. Zhodli sme sa, že 
optimálnou bude 9-členná rada. 
Tento počet odsúhlasilo aj 
miestne zastupiteľstvo. Na kon
krétnych menách sa však 
okrúhly stôl nedohodol. Aj preto 
predložil starosta na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva návrh 
až 11 kandidátov na 9 miest v 
rade. 

Pri hlasovaní bolo z na
vrhnutých 11 kandidátov 
zvolených v prvom kole iba 
7. Kandidáta koalície SDSS 
- SDt Ing. Petra Cvečku, 
ktorý dostal najviac hlasov 
vo voľbách, poslanci nezvo
lili napriek tomu, že podl'a 
Vašich slov táto koalícia 
mala dostať miesto v rade. 

Miestna rada je orgán, ktorý 
nie je volený priamo občanmi, 
ale poslancami miestneho za
stupiteľstva. Je to iniciatívny, vý
konný a kontrolný orgán miest
neho zastupiteľstva. Preto nie je 
správne spájať počet hlasov, 
ktoré získal poslanec vo vol'bách 
s členstvom v rade. Ak by sme 
to urobili dôsledne, potom by 
mala miestna rada deväť členov 
z pôvodnej časti ONV a ani jed
ného zo sídlisk Kostolné a 
Podhorské. Takúto radu by sme 
asi ťažko mohli nazvať demokra
tickou a veľmi zle by sa jej pra
covalo pri riešení problémov síd
lisk. 

Kostolné a jeden z pôvodnej 
časti ONV. Zdá sa mi preto spra
vodlivejšie, aby koalíciu zastupo
val v rade poslanec za sídlisko. 
V konečnom dôsledku, ak by 
bol v rade namiesto Ing. Jánoša 
Ing. Cvečko, zastupovalo by 
jednu tretinu občanov ONV žijú
cich v starej časti 5 členov 

miestnej rady a dve tretiny 
občanov žijúcich na na sídlis
kách iba 4 členovia. Zdá sa Vám 
to demokratické? 

Prečo nebol do miestnej 
rady zvolený ani ďalší od
borník Ing. Peter Ľubomír 
Ebringer zo SPŽSR? 

Je vel'mi problematické hovo
riť o tom, kto je a kto nie je od
borník na členstvo v miestnej ra
de. Ja by som si to rozhodne 
netrúfol hodnotiť. Za SPŽSR bol 
do miestnej rady zvolený 
Vladimír Baranovič a z dote
rajších rokovaní môžem pove
dať, že je rozhodne pre jej prácu 
prínosom. Ing. Ebringer je sú
kromným podnikatelom. O tom, 
že uznávame jeho odbornosť, 
svedčí i to, že sme ho podporili 
pri volbách za predsedu komisie 
obchodu, služieb a podnikania. 

Ing. Richard Ružovič 
vám zazlieva i to, že Ing. 
Cvečko nebol zvolený ani 
za predsedu komisie. 

Priznám sa, že táto pripo
mienka ma vel'mi prekvapila. Ing. 

docenená. 
tických strán 
miestnom 
dokázalo 

užívaniu 
koalície. 
príklad 
prednostu 
du. 

sa držali tejto zásady aj pri vlast
ných odmenách a navrhli ich 
zníženie oproti poslaneckým od
menám v minulom roku o 30 %. 
v tejto súvislosti by som chcel 
vyzdvihnúť aj postoj ostatných 
poslancov, ktorí návrh na zníže
nie poslaneckých odmien pod

porili. 

čo sa týka zvýšeného za
ťaženia starostu vzhl'adom na 
povinnosti súvisiace s riadením 
miestneho úradu, je možné túto 
mimoriadnu súťaž oceniť formou 
mimoriadnej odmeny. 

Musím ešte pripomenúť aj to, 
že v čase schval'ovania platu 
platil zákon, podl'a ktorého sa 
mal v mesiaci apríli plat starostu 
určiť nanovo, takže plat bol 
schválený vlastne len na dobu 4 
mesiacov. Medzitým schválená 
novela zákona už poslancom tú
to povinnosť pre rok 1995 ne
ukladá, nič im však nebráni v 
tom, k platu starostu sa kedyko
l'vek vrátiť. 

Z rozhovoru Ing. 
Ružoviča so starostom je 
zrejmé, že obyvatelia pô
vodnej časti DNV sa cítia 
ukrátení. Napriek tomu, že 
ich k vol'bám prišlo celkovo 
viac ako obyvatel'ov sídlisk 
Kostolné a Podhorské, 
majú v miestnom zastupi
tel'stve iba 1 O poslancov. 
Dokonca tam odznela veta, 
že väčšina bola prehlasova
ná. 

Dôležité je uvedomiť si tú 
skutočnosť, že poslanec neza
stupuje iba tých, čo ho volili, ale 
všetkých obyvatel'ov svojho vo
lebného obvodu. Preto je aj po
čet poslancov závislý na počte 
obyvatelbv. 

Úvahy o zriadení jedného vo
lebného obvodu pre celú ONV, 
ktoré odzneli v citovanom člán
ku aj s predpokladaným zastú
pením v miestnom zastupitel's
~ve -.a to 19 poslancov zo starej 
castr, 6 poslancov z 
Podhorského a 4 z Kostolného, 
o~rem toho, že sú nepresné, sa 
mr zdajú vel'mi nebezpečné. V 
prvom rade preto, že sú v roz
pore s volebným zákonom. Po 
~ruhé preto, že je len otázkou 
casu, kedy sa obyvatelia sídlisk 
v DNV udomácnia a začnú sa 
viac starať o veci verejné. A tak 
by sa už v budúcich vol'bách 
mohlo stať, že by sa do miest
neho zastupitel'stva nedostal ani 

jeden poslanec zo starej časti 
ONV. A po tretie preto, lebo po
dobné úvahy by mohli naštarto
vať rozpory a nevraživosť medzi 
poslancami zo starej časti a zo 
sídlisk. Myslím si, že obyvatelia 
starej časti by sa iniciátorom ta
kýchto rozporov nepoďakovali, 
pretože by to práve ich najviac 
poškodilo. 

Ja neverím tomu, že by jedna 
tretina obyvatelov ONV, ktorí žijú 
v starej časti, chcela, aby ich za
stupovali dve tretiny poslancov 
miestneho zastupitel'stva. 
Neverím, že sa obyvatelia starej 
časti ONV cítia ukrátení, keď 
viem, že napriek početnej preva
he poslancov zo sídliska v minu
lom funkčnom období smerova
la väčšina investícií práve do 
starej časti. Takisto v tohtoroč
nom rozpočtovom provizóriu sa 
ráta s niekol'konásobne väčšími 
investíciami do starej časti ako 
na sídliská. Je to spôsobené 
značnou investičnou náročno

sťou výstavby kanalizácie finan
covanej z obecného rozpočtu. 

Skôr si myslím, že s výsled
kom volieb nie sú nespokojní 
občania, ale tie strany a hnutia, 
ktoré v nich neuspeli. Je to cel
kom prirodzené, je však na ich 
vlastnú škodu, ak začnú hl'adať 
príčiny všade inde, len nie v se
be. Nová koalícia sa priebehom 
volieb tiež cíti poškodená, a to 
tým, že kandidáti uvedení na 
zadnej strane hlasovacieho líst
ka boli objektívne značne zne
výhodnení. Napriek tomu, že 
sme na túto skutočnosť upozo
rňovali ešte pred vol'bami, 
miestny úrad nezabezpečil ná
pravu. A tak sa napríklad stalo, 
že všetci desiati zvolení poslanci 
v starej časti boli uvedení na 
prednej strane hlasovacieho líst
ka a z dvadsiatich kandidátov 
uvedených na zadnej strane ne
bol zvolený nik. že by na zadnej 
strane boli uvedení iba slabí 
kandidáti? Neverte tomu! Bol 
tam·dokonca uvedený aj jeden z 
poslancov mestského zastupi
tel'stva. Občania mu dali dôveru 
a je jeden z troch poslancov, 
ktorí nás zastupujú v mestskom 
zastupitel'stve hl. m. SR 
Bratislavy. Pritom do 29-člen
ného miestneho zastupitel'stva v 
ONV sa nedostal. Prečo? Na 
jednej kandidátke bol uvedený 
na prvej strane, na druhej kandi
dátke na druhej strane. 

Napriek týmto skutočnostiam 
sa nesnažíme výsledky volieb 

spochybňovať, aj keď objektívne 
odhady hovoria o tom, že ak by 
boli všetci kandidáti uvedení na 
jednej strane hlasovacieho líst
ka, dosiahla by Nová koalícia 22 
až 24 poslancov a dve až tri 
strany, ktoré dnes sú zastúpené 
v miestnom zastupitel'stve, by v 
ňom zastúpené neboli. 

Nebude táto nespokoj
nosť politických strán s vý
sledkami volieb príčinou 

politických rozporov v 
miestnom zastupitel'stve, 
na ktoré môžu v konečnom 
dôsledku doplatiť iba obča
nia? 

Máte pravdu, aj ja sa toho 
obávam. Záleží na tom, či sa 
bude v miestnom zastupitel'stve 
politikárčiť, alebo či poslanci bez 
ohradu na svoje stranícke tričká 
uprednostnia záujmy občanov. 
Už som spomenul v úvode, že 
Nová koalícia ponúka spoluprá
cu starostovi, aj všetkým kole
gom poslancom v miestnom za
stupitel'stve. Politika rozbíjania a 
konfrontácie je nám cudzia. Aj 
preto boli zvolení od miestnej ra
dy traja nečlenovia Novej koalí
cie, aj preto boli za predsedov 
komisií zvolení až štyria nečleno
via Novej koalície. Aj preto chce
me schváliť a počas nášho fun
kčného obdobia zrealizovať 

všetky užitočné zámery uvedené 
nielen v našom volebnom prog
rame, ale aj vo volebnom prog
rame starostu a všetkých politic
kých strán zastúpených v miest
nom zastupitel'stve. Aj preto bu
deme počas celého funkčného 
obdobia podporovať všetky kro
ky starostu vedúce k prospechu 
obyvatel'ov ONV. Koniec - kon
cov, napriek tomu, že starosta 
nebol na našej kandidátke, bol 
jedným z troch kandidátov, kto
rých klub KDH odporúčal svojim 
členom a sympatizantom voliť. 

Na dohodu sú však potrebné 
dve strany. Naša strana dohodu 
ponúka. Občania ju potrebujú. 
Rozpory sú možné, ale sú rieši
tel'né. Riešiť by sa mali skôr 
otvorenou výmenou názorov na 
miestnom zastupitel'stve ako na 
stránkach novín. Čakajú náš 
štyri roky spoločnej práce, po 
ktorých sa občania opýtajú: "Čo 
ste dokázali?" Na túto otázku 
budeme musieť odpovedať spo
ločne. 

r 
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na Obv. úrade Bratislava IV. 
matrika ONV: 

Milan SALČÍK a 
Alena JANČOVÁ 

Peter KUBINEC a 
Darina URGEOVÁ 

v kostole 

Ľ..udovít JAKAB a 
Vladimíra CABADAJOVÁ 

Ľ..ubomír ŠEBO a 
Monika PUCIOVÁ 

Jakub JAVORČÍK a 
Andrea KRÁLOVIČOVÁ 

70 rokov 
Samuel LAUROVIČ 
Eduard HANÚSEK 

Alfréd HULíK 
Pavol RÍMKO 

75 rokov 
Alžbeta VERNEROVÁ 
Anna CHRAPPOVÁ 

Jozefa MICHALíKOVÁ 
Rudolf MAŽIČ 

Jozef FARENZENA 
Angela MICHAlÍKOVÁ 

80 rokov 
Jozefa KADEROVÁ 
Anna STAŠKOVÁ 

85 rokov 
Anna SOKOLOVÁ 

Mária KRÁLOVIČOVÁ 
Magdaléna KOŠTRNOVÁ 

V klube dôchodcov 
oslávili narodeniny 

Jozefína KADEROVÁ 
Zuzka RUNÁKOVÁ 

Monika MARTANOVIČOVÁ 
Fridrich MARTANOVIČ 

POĎAKOVANIE 
Dakujeme návštevníkom chrá

nených oblastí a prírodných rezer
vácií v našej MČ Devínska Nová 
Ves, že netrhajú chránenú kvetenu 
vzácnych lokalít (ŠPR Devínska 
Kobyla, CHÚ Niva rieky Moravy, 
CHKO Malé Karpaty) a že nede
vastujú pieskovcové svahy našej 
jedinečnej lokality SANDBERG 

Miestny úrad Mč DNV 
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25.3. 1995 - DISKOTÉKA PRE MLÁDEž vstupné - 25 Sk 
26.3.1995 - Detské divadelné predstavenie "ZLATOVLÁSKA" 
29.3.1995 - PIESEŇ AKO DAR, program pre učitel'ov ONV 
1.4.1995 - PROGRAMOVÉ POPOLUDNIE DETÍ MŠ 
8.4.1995 - TRADIČNÝ VEĽ..KONOČNÝ JARMOK 
9.4.1995 - VEĽ..KONOČNÉ PAŠIE- programové 

popoludnie pripravené MO Matice slovenskej v réžii p. Júlie 
Zúbkovej 

12.4.1995 PROGRAMOVÉ DOPOLUDNIE Zš l. BUKOVČANA 1 v 
réžii p. Júliusa Ferova . 

13.4.1995 - programové odpoludnie prfl deti Zš VEĽ..KONOČNE 
PAŠIE v réžii p. Júlie Zúbkovej 

21.4. - 22.4.1995 - DEŇ ZEME- programové popoludnia a dopolud
nia pri prnežitosti sviatku Zeme v priestore Vel'kej sály !stra 
Centra 

Tel.: 07/770 033 

Vážení rodičia, milé deti, !stra 
Centrum Vám pripomína, že s ná
stupom mesiaca apríla - mesiaca 
lesov, začíname pre Vás realizovať 
program pod názvom "Chceme 
poznať a chrániť našu okolitú prí-

Deti - školáci navštevujúci Zš v 
ONV, ktorí sú členmi turisticko

prírodovedného oddielu 
Montgomery, sa v čase jarných 
prázdnin (18.-25.2.1995) zúčastnili 
zaujímavého pobytu v rekreačno -
turistickom stredisku na Jahodníku 
pri Smoleniciach. Školáci A. 
Slovačeková, V. Ovečková, R. 
Roth, D. Rothová, L. Slovačeková, 
M. Bayer, N. Vlahyová, G. 

Skládka odpadu 
g@f.íu®f? 

Správa o hodnotení vplyvu - verej
né pripomienkovanie 

Navrhovate!' A.S.A. Zohor s.r.o., 
M. čulena 9/A, 811 09 Bratislava 
predložil Ministerstvu životného 
prostredia SR správu o hodnotení 
vplyvu skládky Zohor na životné 
prostredie. Správa je k dispozícii k 
nahliadnutiu na Miestnom úrade -
odd. výstavby a životného prostre
dia, lstrijská ul. 49, Bratislava do 
13.4.1995. 

rodu". Program sa bude realizovať 
v nasledujúcich termínoch: 1.4., 
9.4., 23.4., 29.4. - formou celo
denných pobytov v prírode pod 
vedením odborníkov a študentov 
PvF UK v Bratislave. Bližšie infor
mácie získate priamo v !stra 
Centre (p. M. Kurthyová) alebo na 

tel. 770 033. 

Kožoušková, 
R. Kožoušek, 
J. Ovečka aT. 
Vlahy strávili 

týždeň prázdnin plný dobrodružs
tiev, hier a zábavy. Navštívili prírod
né zaujímavosti okolia Jahodníka 
ako čertov žl'ab, jaskyňu Driny, zá
mok v Smoleniciach, vystúpili na 
najvyšší kopec Záruby a navštívili 
aj jednu typickú horáreň. Mladí tu
risti a prírodovedci prešli dokopy 
viac ako 50 km. 

K.B. 

Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanovisko k zámeru naj
neskôr v termíne do 13.5.1995 na 
adresu: 

Ministerstvo životného prostredia 
SR, 

- Odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie 
Hlboká č. 2, 812 35 Bratislava 

Podrobnejšie informácie Vám v 
prípade potreby poskytne Mgr. 
Vrbenský, pracovník Odboru po
sudzovania vplyvov na ŽP, MŽP 
SR, tel. č. 492 451 - 9, kl. 3222. 

Ing. Anna Krížová 
Odd. výstavby a žp MÚ DNV 

Vieroslava 
Benjamín, l.4. 
-Zita, 3.4. _ 
Izidor, 5.4. 
6.4.- Irena 

2. miesto
Hradištná ul., 

neschválila 
skytnutie príspevku klubu tu-

po B ·l . tov Lokomotíva rat1s ava 
ns • . d . r 
vzhladom na realizac1u po Uja 1 
mimo územia Devínskej Novej 

Vsi 

dňa 14.3.1995 

schválila 
vyplatenie autorských honorá
rov autorom príspevkov do mo
nografie 0 Devínskej Novej Vsi 

uložila 
miestnemu úradu vypísať verej
nú súťaž na odpredaj staveb
ného pozemku na Mečíkovej 

ulici 

nesúhlasila 
so zriadením detských jaslí v 
ONV vzhladom na malý záujem 
rodičov, ani s poskytovaním 
príspevku rodičom detí umiest
nených v detských jasliach mi
mo územia ONV 

trvá 
na požiadavke obyvatel'ov 
vchodu P. Horova 7 premiestniť 
vchod do predajne Večierka 
Včielka na pôvodné miesto v 
termíne do 31.3.1995 

schválila 
uvol'nenie 50 tisíc Sk z fondu 
rezerv na zakúpenie športo
vých potrieb pre realizáciu pro
jektu podpory aktivít detí a mlá
deže predložený lstracentrom 

schválila 
možnosť úhrady príspevku na 
pripojenie televízneho káblo
vého rozvodu na ul. Pod 
Lipovým, Podhorská a 
Pieskovcová pre dôchodcov a 
zdravotne postihnutých v 
dvoch splátkach 

mestskou políciou a asanačnou 
službou zameraných na dodržiava
nie všeobecne záväzného nariade
nia o chove zvierat. Dôraz bude 
kladený na to, aby sa na verejných 
priestranstvách psi pohybovali iba 
s náhubkom a na vodidle a na zá
kaz vodenia psov na detské ihris
ká. V prípade porušenia bude ma
jitel'ovi vyrúbená pokuta až do výš
ky 500,- Sk, alebo bude pes od
chytený. V budúcom čísle Devex-u 
uverejníme reportáž z jednej pre
ventívnej akcie. 

Ján žatko 
zástupca starostu 

Predstavujeme orgány samosprávy mestskej casti Devínska Nová Ves 
V. Miestna rada 

Miestna rada je iniciatívnym, vý
konným a kontrolným orgánom 
miestneho zastupitel'stva. Plní aj 
funkciu poradného orgánu staros
tu. V zložení miestnej rady sa pri
hliada na zastúpenie politických 
strán a hnutí v miestnom zastupi
tel'stve. Miestna rada sa schádza 
minimálne trikrát počas ôsmich 
týždňov medzi dvoma riadnymi za
sadnutiami miestneho zastupitel'
stva. Jej zasadnutia zvoláva a ve
die starosta. 

Miestna rada najmä: 

a) rozpracúva, zabezpečuje a kon
troluje plnenie úloh vyplývajú
cich z uznesení miestneho za
stupitelstva, 

b) organizuje prípravu podkladov 
na rokovanie miestneho zastu
pitelstva, pripravuje zasadnutia 
miestneho zastupitel'stva a 
predkladá mu vlastné návrhy, 

c) zaoberá sa bežnými vecami tý
kajúcimi sa majetku, fondov a 
rozpočtu mestskej časti, 

d) organizuje a zjednocuje činnosť 

komisií miestneho zastupitel'
stva, 

e) plní ďalšie úlohy podl'a rozhod
nutia miestneho zastupitelstva. 

Miestna rada mestskej časti 
Devínska Nová Ves je deväťčlenná 
Miestne zastupitel'stvo zvolilo za 
členov miestnej rady nasledujúcich 
poslancov: 

1 . Vladimír Baranovič SPŽSR 
stará časť 

2. Ing. Jozef DobríK Nová koalícia 
- nezávislý - stará časť 

3. Miroslav Encinger Nová koalícia 
- Dú stará časť 

4. Ing. Jozef Glatz HZDS - nezá
vislý stará časť 

5. Ing. Ľ..ubomír Jánoš SDSS-SDĽ.. 
Kostolné 

6. Ing. Martin Lacko Nová koalícia 
- KDH Podhorské 

7. JUDr. Edita Loučimová Nová 
koalícia - NS Kostolné 

8. Ing. Ján žatko Nová koalícia 
- KDH Podhorské 

9. Jozef žemba Nová koalícia 
- KDH Podhorské 

-z-

Anketa pre dôchodcov 
Sociálno zdravotná komisia pri miestnom zastupitel'stve mestskej časti 

Devínska Nová Ves pripravila pre starších spoluobčanov, ich príbuzných a 
známych anketu, na základe výsledkov ktorej chce svoju činnosť oriento
vať na oblasť, o ktorú majú títo naši občania najväčší záujem. Všetky úda
je, ktoré nám poskytnete, budú dôverné, nebudú zverejňované a budú 
slúžiť iba na zlepšenie starostlivosti o dôchodcov zo strany miestnej sa
mosprávy. 

Anketa bude prebiehať od 20.3. do 31 .3.1995. Prosíme preto o včas
né odovzdanie vyplnených anketových lístkov do zberných skriniek, ktoré 
budú umiestnené: 

Obuv "Vlasta", Opletalova ulica 
Potraviny JEDNOTA, lstrijská 71 
Potraviny "RENDEK", Bridlicová 17 
Ryba "NAJA", Eisnerova 54 
Potraviny "PMK" Pilný, Kosatcová 24 
Potraviny na terase JEDNOTA, M. Marečka 1 O 
lstracentrum - Klub dôchodcov - Knižnica 
Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49 

Ak si neželáte uviesť svoje meno, môžete anketu odovzdať aj anonym
ne. Aby sme mohli adresne splniť prípadné Vaše požiadavky, privítame, ak 
svoje meno uvediete. 

Súhrnné výsledky ankety budú zverejnené v časopise DEVEX a v tele
víznom informačnom kanále. 

Základná umelecká 
škola E. Suchoňa na 
Dolinského ul. v Bratislave si 
Vás dovol'uje pozvať na 
výstavu žiakov výtvarného 

I.Z. 

odboru z triedy PaeDr. Edity 
Zacharovej 
Dotyky s prírodou. 
Vernisáž výstavy sa uskutoč
ní 7. apríla 1995 o 14.00 
hod. v galérii BIS na 
Beblavého ul. 1 O v Bratislave. 
Výstava potrvá do konca ap
ríla 1995. 
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B l som zvolený občan-o mi. Devínskej Novej 
Vs1 za poslanca 

miestneho zastupitel'stva a násled
ne poslancami do obecnej rady 
zvláštnou hrou demokratických 
volieb. Väčšinové zastúpenie strán 
či hnutí umožňuje vel'a. Preto sa 
musím zaoberať tými mnohými 
problémami, ktoré doba a občania 
nastol'ujú rokovaniam miestnej sa
mosprávy a pracovníkom miestne
ho úradu. 

Z pochopitel'ných dôvodov 
mnohým z nás, novým poslan
com, je ťažké zorientovať sa v 
spleti paragrafov organizačných, 
rokovacích poriadkov starýéh i pri
pravovaných. Sú opätovne obšír
ne, snažiace sa (a v tom by som 
sa rád mýlil) prostredníctvom nich 
reprezentovať súčasné postavenie 
väčšinového MZ a MR. Podl'a môj
ho názoru je to však súčasť politiky 
patriaca skôr na iné úrovne. Na to 
však máme pojem demokracia. l 
toto však mnohokrát zavádza k 
prázdnym diskusiám, končiacim v 
mnohých prípadoch tam, kde za
čali a odvádzajúcim pozornosť od 
riešenia naliehavých problémov, na 
ktoré občania čakajú. Vidíme ich 
všade okolo seba. 

Obecná kasa naliehavo potre
buje finančné prostriedky, ktorých 
nemalú časť tvoria dane z nehnu
tel'ností a mnohé ďalšie odvody a 

Výsledky a závery z podujatia 
"Príroda Mč Devínska Nová 
Ves" 

- vznikol prvý dokumentárny film 
o Devínskej Novej Vsi 
"Zabudnutá Devínska?!", ktorý 
ako sponzorský dar natočil 

miestny podnikatel' Miloslav 
Sedlák (VIDEOŠTUDIO M.S., 
ONV) pre potreby miestneho 
úradu Mč ONV. Kópie filmu do
stanú školy v Devínskej Novej 
Vsi na spestrenie výuky a miest
na knižnica v lstracentre na 
osvetovú činnosť 

podujatie "Príroda Mč 
Devínska Nová Ves" z dňa 

2.3.1995 natočil na video pre 
potreby miestneho úradu ako 
ďalší sponzorský dar pán M. 
Sedlák 

-pán M. Sedlák prisl'úbil pomoc 
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poplatky z podnikatel'ských aktivít. 
V súvislosti so schval'ovaním roz
počtového provizória - jeho príj
mov a výdavkov v l. štvrtroku 1995 
- mi nedá neuvažovať nad tým, 
ako a akou formou sa tieto finanč
né prostriedky zaplatené občanmi, 
vracajú späť k nim alebo na verejný 
prospech. Veď aj to je jedna z 
podmienok širokej a pravdivej in-

časti obce, z hladiska finančného 
krytia, ale jej nevyhnutnosť nie je 
výmyslom občanov bývajúcich v 
domoch s luxusnejším vybavením 
(ako sa nazdáva nemenovaný po
slanec v súvislosti s príspevkami 
na káblovú televíziu), ale súčasť 
štandardného vybavenia každého 
bytu, teda prečo nie aj domu? 

úvaha poslanca 
v 

Co preuažufe.? 
formova 
nosti obča
nov. A po
chybujem o 
tom, že 
zverejnenie 
týchto úda
jov doplne
ných tak, 
aby bol 

zrejmý podiel príjmov zo starej 
časti obce a novopostavenej, a zá
roveň podiel čerpania týchto príj
mov či nie je predmetom utajenia. 
A ak sa niektorej časti obce tieto 
prostriedky nevracajú v takom po
mere, v akom boli platené, je treba 
prijať zodpovedajúce opatrenia. 
Viem, že vyvstane otázka okolo 
budovania kanalizácie v pôvodnej 

pri zostrihaní a ozvučení štu
dentských filmov, prezentova
ných na seminári- "Murárik čer
venokrídly" a "Sandberg nielen 
ako nálezisko skamenelín". Filmy 
by pomohli nielen pri výuke na 
školách, ale aj v oblasti 

- informačná brožúra 
Kobyla v dávnych časoch 

dnes", práca študentov 
Bizubovej (PvrF UK), ktorá 
pravená do tlače, by sa 
cou sponzorov mohla 
čnou pomôckou pri 
movanosti obyvatel'stva 

- materiál nafotografovaný štu
dentmi organizácie LENS, ktorý 
bol odprezentovaný na seminári, 
je vhodným podkladom pre bu
dúci súbor pohl'adníc z Mč 
Devínska Nová Ves, prípadne 
kalendárov a informačných bro
žúr (napr. Príroda - ONV), po-

A práve občan bývajúci v rodin
nom dome dostáva menší podiel 
spoločenského prospechu (napr. z 
DENOVY). Asi za trest, že je vlast
níkom čohosi, o čo sa aj stará. A 
bolo by tu vhodné použiť slová 
múdreho z histórie, že "až si každý 
spraví poriadok pred svojim do
mom, celá ulica je čistá". Zatial' 
však máme DENOVU, ktorú, ako 
som uviedol, stará časť obce za
ťažuje podstatne menej ako hro
madná zástavba. 

Tam vidím rezervy v osvetovej 
práci poslancov, v presviedčaní 
voličov, aby sa k svojmu prostrediu 
správali ako k vlastníctvu, aby sa 
nemuseli vynakladať neúmerné 
prostriedky len na upratovanie ve-

trebných na zvýšenie informova
nosti najmä miestneho obyvatel'
stva 

-firma PRESSKAM 1 O 000,- Sk 
-firma WEP 1 000,- Sk 

Nejde mi 0 
dobrých a zlých 
prisťahovaných' 
pravdu, že ' 
bývania si 

menej sa vidíme, stretávame. 
časy, na chvíle dobré i zlé. 

poslednej rozlúčke. 

... rozhodol som sa odísť aj ja. 

ky, majster Európy - zóna 1994, 
Slovenskej republiky v automobJ

v pretekoch na okruhoch, do vrchu, 
lovenska, Rakúska... Dodo 

marca i 995 na slávnostné vyhod-

team STUAD Bratislava, kto
rého reprezentanti získali v ro
ku 1994 titul Majstra Európy a 
šesť titulov Majstra SR (J. 

Studenič, M. Rajnoha, A. 
Studenič, L. Hlúbik, Ing. O. 
Polášek, V. častka) až po nabi-

111. TRIEDA 
12. kolo 
TTC ONV "O" - RACA "F" 

13. kolo 

4:10 

TTC ONV "O" - RACA "D" - 3:10 

Na Majstrovstvách kraja mladších žia
kov a žiačok sa z TTC ONV zúčastnilo a 
chlapcov a 4 dievčatá. Najlepšie sa u miest
mh: 

Míc~aela KLACANOVÁ- na 7. mieste v 
dvoJhre 

~?or ZEMAN- na 1 O. mieste v dvojhre 
lrosJav RAO IC- na 13. mieste v dvojhre 

Ti?or ZEMAN- Martin ĎUROVE - na 6 
mreste vo štvorhre · 

G.F. 

tú spoločenskú sálu. Tu sme 
mohli stretnúť od predsedu 
parlamentu Ivana Gašparoviča, 
ktorého so Studeničom viažu 
spoločné motoristické zážitky, 
hokejistu Dušana Pašeka, 
Michala Dočolomanského, 
Magdu Pavelekovú, PhDr. Jara 
Bučeka, riaditelbv či predstavi
tel'ov firiem generálneho riadi
tel'a PRESSKAM s.r.o. ONV V. 
Liedla, V. Lednára aM. Rybára 
z ŠK vozíčkarov Morava a ďa
lších a dalších. 

Tí, čo sa prišli rozlúčiť, oce
nili majstrovstvo, vytrvalosť a 
húževnatosť Doda Studeniča 
nielen na pretekárskych tra
tiach, ale aj vo funkcii riaditela 
Motorsportu a Záchranného 
systému Slovakia Alfa. 

Organizátori sl'ubovali pre
kvapenie na oslave. Bolo ich 
viac. 

Bratislavská automobilka 
Volkswagen so sídlom v 
Devínskej Novej Vsi ocenila prí
nos Doda Studeniča pre znač
ku VW a venovala mu nový 
Golf. Riaditel' Škoda Auto 
Slovensko Ing. š. Chudoba 

Výsledky oblastnej súfaže 
Spoje C -STRELEC ONV A 5,5:2,5 
STRELEC ONV A- Krasňany B 5,5:2,5 
Doprastav juniori- STRELEC ONV A 3:5 

Klub vozíčkarov- ŠK MORAVA 

# 

ffiAffif mAJSTRA 
Koncom februára (23. -

25.2.1995) boli v Nitre 
Majstrovstvá SR vozíčkarov v stol
nom tenise. Športový klub Morava 
z Devínskej Novej Vsi reprezento
vali Miro Rybár a Ján Riapoš. 

venoval cestnému záchranné
mu systému Felíciu, prezident 
automotoklubu Dr. P. Žilinek 
odovzdal kl'úče od desiatich 
vozidiel tzv. žltých anjelov. 
Rakúsko slovenské zastúpe
nie firmy SUBARU venovalo 
dve vozidlá lmpresa 4x4 (budú 
nasadené v horských oblas
tiach Slovenska) a generálny 
riaditel' Benzinolu Ing. P. 
Kováčik venoval pre vozidlá 
záchranného systému benzín. 

Tak, ako pripomenul Dodo 
pri preberaní kl'účov od vozidiel 
venovaných Slovenskou poi
sťovňou, že vozidlá dostáva 
Slovenská republika, jej obča
nia od Slovenskej poisťovne, 
tak vlastne všetky prekvapenia 
a dary za štvrťstoročnicu služ
by v športe, pre šport a na 
našich cestách budú ďalej 
slúžiť spoluobčanom. 

Takže ešte raz vďaka za re
prezentáciu, za zisk bodov, 
mena, kontaktov a priatel'stiev. 
A dovidenia - radšej pri športo
vých podujatiach. 

pk 

STRELEC ONV A- DoprastavE 4,5:3,5 
Dunaj O- STRELEC ONV A 2,5:3,5 

Body za ŠK STRELEC získali: Balog - 4, 
Lo bodáš, Verner, Jurčák L. po 3,5, Antala -
3, Jurčák B.- 2, Jurčák Ma., Zlocha po 1 ,5, 
Horváth - 0,5. 

V súťaži jednotlivcov obsadil 
Miro Rybár prvé miesto a stal sa 
majstrom Slovenskej republiky vo 
svojej kategórii. J. Riapoš obsadil 
pekné piate miesto. 

V otvorených majstrovstvách 
SR, bez rozdielu kategórií, obsadil 
Miro Rybár tretie miesto a družstvo 
ŠK MORAVA (s hosťujúcou hráč
kou) obsadilo tretie miesto. 

pk 
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Detský folklórny súbor (DFS) 

®~~&l 
NEZAH.ÁĽAJÚ 

Od nášho posledného príspev
ku o Grbarčietach už pretieklo vel'a 
vody. Členovia súboru, ich vedúca 
Nikoleta Krajčírová i obetaví rodičia 
nezahál'ajú. Dôkazom je aj rad vy
stúpení, ktoré majú za sebou. 

V malebnom prostredí Ostrého 
Grúňa, v rekreačnom zariadení 
Dopravárik, absolvovali v dňoch 
19.-22.1.1995 trojdňové rekreač
no - pracovné sústredenie. Cielom 
bola dôkladná príprava tanečníkov 
i spevákov na blížiace sa vystúpe
nia. Od rána do večera pracovali 
na novom premiérovom programe 
a deti si prišli na svoje nielen v tan
ci a speve, ale vo vol'ných chvn'ach 
aj na snehu. 

Vedúcej, Nike Krajčírovej, sa 
pracovalo vraj vel'mi dobre. Veď 
vďaka tanečníkom Hanke 
Vlašičovej a Maroša Šimkoviča, 
ktorí jej pomáhajú v tanečnej aj 
hlasovej príprave, ale aj obetavým 
mamičkám Jeckovej, Kaducovej, 
Krajčírovej sa podarilo všetko 
zvládnuť super. 

Prekvapením sústredenia bolo 
pozvanie na účinkovanie v kultúr
nom dome Ostrý Grúň, pri príleži
tosti 50. výročia vypálenia obce. 

Domov sa vracali spokojní a 
pripravení predviesť premiérový 
program. 

Prvou príležitosťou bola 
Konferencia Chorvátskeho spolku 
5. februára 1995 vo Vel'kej sále 
lstracentra. Vystupovali s vďakou, 
pretože práve Chorvátskemu zvä
zu a Chorvátskemu spolku v ONV 
ako aj ich predsedom Jurajovi 
CVEČKOVI a Viliamovi 
POKORNÉMU vďačia za to, že 
DFS Grbarčieta sa neustále roz
rastá a má možnosť šíriť chorvát
sku kultúru nielen u nás doma, ale 
aj v zahraničí. 

Do ďalšej série patrili fašiangové 
vystúpenia. 

Už tradičným bolo účinkovanie 
na 36. Plese rodičov a priatelov Zš 
l. Bukovčana 1 . Veď ako by to vy
zeralo, aby sa, ako inak, ak nie 
tancom a spevom nepoďakovali 
vedeniu Zš a všetkým jej pracovní
kom za možnosť pracovať práve v 
tejto škole. Na plese vystúpili s 
premiérovým programom rozčle
neným na dve časti - detskú a 

mládežnícku (14. - 18 r. odchovan
ci DFS). 

A práve táto mládežnícka sku
pina svojim vystúpením otvárala 
tretí Chorvátsky bál v DNV 
25.2.1995. Pred dvoma rokmi ešte 
malí tanečníci a speváci, dnes mlá
dežníci, ktorí sa na Chorvátskom 
bále predstavili dvoma polkami a 

Jarné zvyky _ 
nie Moreny pri 
delok 20.3. 1 
Napíšeme. 

Upozorňujeme všetkých návštevníkov oblasti nivy 
tastrálnom území MČ Devínska Nová Ves, že v tejto 
kaz vstupu motorových vozidiel. 

VSTUP MOTOROVÝM VOZIDLOM DO ALÚVIA (NIVY) 
MOŽNÝ LEN S PRENOSNÝM POVOLENÍM 

Komentár k článkom Pomýlený postup a 

Dovolím si komentovať tieto lis
ty, pretože ak dostali priestor v 
novinách pracovníci Denovy, 

považujem za spravodlivé rovnako 
sa vyjadriť k problému, nakol'ko som 
bola v článku konkrétne spomínaná. 
Problém, o ktorom sa v predchádza
júcom čísle písalo, sa totiž týka firmy 
Denova a mňa, súkromnej osoby. 
Páni z Denovy si však mýlia firemné 
aktivity môjho manžela, riaditel'a 
Záchranného systému Slovakia a 
Motorsportu, s mojou súkromnou 
záležitosťou. 

Keď som si začiatkom tohto roka 
chcela objednať u firmy Denova od
voz splaškov zo súkromného domu, 
odmietli mi túto službu s komentá
rom, že firma Motorsport nezaplatila 
Denove 2 faktúry v hodnote spolu 5 
435,- Sk, a preto mi žumpu nevy
tiahnu. 

Dovolím si vysloviť svoj názor: 
Manžel ako riaditel' má vo firmách 
päťsto zamestnancov v približne 40-
tich strediskách Záchranného systé
mu po celom Slovensku. Nie je ťaž
ké vyrátať si, kol'ko miliónov korún 
pripadne len na výplaty zamestnan
cov, mimochodom, nie súkromného, 
ale štátneho Záchranného systému 
a firmy Motorsport. Je infantilné pre
sviedčať čitatelov, že vo firemnej po
kladnici sa nenájde čiastka 5 435,
Sk na zaplatenie pohl'adávky 
Denovy. Manžel však nemá čas sle
dovať faktúry, ktoré dlží jeho firma a 
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V predchádzajúcom čísle Oevex-u bol uverejnený člá
nok Pomýlený postup a článok Logika. K obidvom boli pri
pojené listy pánov Igora Outteka, prev. - techn. námestníka 
firmy Oenova a pána Ing. Jozefa Ďurčeka, riaditeľa firmy 
Oenova. V listoch vysvetl'ujú svojský postoj firmy Oenova k 
mojej súkromnej objednávke teká/neho vozidla u tejto firmy. 

opačne, ktoré dlžia iné podniky im. 
Má na to ekonómov, odporúčam pre 
budúcnosť obracať sa na nich. 

Myslím si však, že to nie je dôvod 
na to, aby ste nevyhoveli mojej sú
kromnej požiadavke. Mám to chápať 
tak, že ak by firma Denova dlhovala 
Záchrannému systému 5 000,- Sk a 
manželka riaditela, nedajbože, hava
ruje, záchranári jej nepomôžu len 
preto, že Denova im nezaplatila fak
túru? Myslíte si, pán Duffek, že ma
nželke riaditel'a hociktorej firmy nevy
menia v byte poistky, pretože firma 
jej manžela dlhuje Elektrárňam pe
niaze? 

Ak ste teda minule nepochopili, v 
čom je logika Denovy postavená na 
hlavu, azda som vám pomohla. 
Našťastie existujú firmy, ktoré svoje 
podnikanie chápu reálne, a tak ďa
kujem touto cestou firme Presskam, 
s.r.o., pretože ešte v deň objedn'ávky 
u tejto firmy mi splašky zo žumpy vy
tiahli. Nuž, nie je podnikanie ako 
podnikanie. Isté je, že Denova strati
la zákazníčku, iná firma ju získala. 

Na margo článku Logika len tor
ko: 

Manželova firma darovala naprí
klad zadarmo našej MČ autobusovú 
zastávku v hodnote 80 000,- Sk a 
firme Denova zametacie auto v hod
note približne 1 milión korún. 
Nehnevajte sa, pán Ing. Ďurček, ak 
sa vám zdá, že zakúpenie súčiastok 
na spojazdnenie auta, ktoré vo svo
jom liste spomínate a práca vynalo
žená na ich namontovanie je pre 
vašu firmu finančne nereálne či azda 
obtiažne, nič vám nebráni v tom, aby 
ste si zakúpili nové vozidlo. Pretože 
to staré a overené "Darovanému ko
ňovi na zuby nepozeraj" platí do
dnes. Ak vám niekto daruje deravé 
topánky, pretože nemáte na nové, 
máte dve možnosti: dať ich opraviť 
obuvníkovi alebo naďalej chodiť bosí. 

Priestor v našom dvojtýždenníku sme poskytli 
zainteresovaným k obom kauzám. A z 

ukončený. Názorov môže byť desiatky i stovky. . 
rôzne názory a postupy a isto sa zorientuje. Sporne 
využijú iste iné možnosti na jeho riešenie. 

• Montáž, oprava a predaj elek

trických bojlerov. 
Tel.:239 527, 220 005 

• Firma MEDIÁN oprava automa

tických pračiek. 
tel.:777 095 

• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek

trospotrebiče. 
Tel.:777 762 

• Preklad z/do nemčiny na PC. 
Tel.: 775 784 po 19.00. 

• Elektroinštalácie, bleskozvody
montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce Tel: 776 888 

• TV servis Baláž- Oprava televí
zorov Na Grbe 43 

Tel./:zázn. 776 963 

•Montáž strešných šindlov. 
Tel.: 711 821 

• Spracujem všetky záležitosti sú
visiace so založením firmy. 

Tel.: 777 797 

• Vymením 1-izb. družst. byt na P. 
Horova za väčší. Tel.: 778 312 

• Kúpim 1-ízb. družst. byt. 
Tel.: 770 647 

• Vymením 1-ízb. štát. byt v ONV 
za väčší v ONV Tel.: 770 647 

,.;.,:-y_"._~,,~~-~ ... 
,... ... -.-.... ~_......,_,.=.., 

..,. ". 

Cestovná kancelária 

-T R 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, Lipari)- 12 dní- 4700- 5300 Sk, 
KORZIKA (Sardínia, Elba)- 10 dní- 4700- 5300 Sk, 
plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Špitálska 7, 811 08 Bratislava 
Tel.: 33 19 4112,325 909, Fax: 326 '241 

Miniatúry, ktoré môžete kúpiť v Devexe (Novoveská 14} 

Pr~~~ :~~ny 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
_10% a • 1 _:>tr.+ 100%, 2 5 str.+ 50%. 

1 ~· 1~2 roc. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
z vara (nad poštou). Po - pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30 18.30, So: 8.00 - 11.00. 

DEVEX 9 



V období od 2.3 .1995 do 
16.3.1995 pracovníci mestske~po
lície v Devínskej Novej Vsi riešili 
spolu 73 priestupkov. Najviac zis
tených priestupkov bolo poruše
ním VZN mestskej časti. 

V spomínanom období hliadky 
mestskej polície venovali zvýšenú 
pozornosť sídlisku na ulici J. 
Jonáša. Ako bolo už spomínané v 
minulom čísle, táto časť patrí k naj
pálčivejším problémom mestskej 
časti. Zdemolované pivnice, zne
čistené schodištia vchodov číslo 

ničky. - BI Severské mužské me

no - ohrada - stolička po rusky. -

Cl Oxid kremičitý - hora v 

Arménsku - kryha po česky. - Dl 
Doktor prírodných vied (skr.) - ko-

rálový ostrov - mesto na Sardínii. -

El Dohovorí po česky" - meno 

káčera . - F/ Ofukuje- rímska šesf-

ka - nenaparuj. - GI Slávnostné 

fanfáry - kývajú na pozdrav - mes-

to v Barme. - Hl Slovenský ligový 

futbalista - iným spôsobom, - spô-

sob vyšívania. - ll Americké olym-

pijské hry (skr.) - nási lne vošiel -

ktorý. - Jl Morská ryba - zvedavo 

hladel - zvrat.-

Zvisle: 11 Vel'ká októbrová revolú-

cia (skr.) - dohotov. - 21 Patriace 

Ele - druh prasa. - 31 Pozri - dru-
há časť tajničky. - 41 Patriace 

Avarovi - SPZ Ostravy. - 51 Z pra-

vej strany - premietacia miestnosť. 

- 61 Tvar prídavného mena (mn. č.) 

Objednávací lístok 

1 7 a 19 mestských policajtov utvr
dzujú v tom, že v tejto lokalite je 
potrebná častá kontrola denných i 
nočných hliadok. 

Dňa 7.3.1995 o 23,30 hod. bo
lo telefonicky ohlásené rušenie no
čného pokoja na tejto ulici. 
Hliadka, ktorá bola na miesto vy
slaná, manželskú dvojicu rázne 
umravnila. Aj dňa 16.3.1995 o 
02.00 hod. zasahovala naša hliad
ka v tejto časti. Na vrátnici BAZ 
mali zadržaného muža, ktorý bol 
následne odovzdaný príslušníkom 
HO PZ na zistenie totožnosti. 

Dňa 11.3.1995 na Mlynskej ulici 
bolo hliadkou zistené motorové 
vozidlo S 100, ktoré bolo v eviden
ci i odcudzených vozidiel už dlhší 
čas . V ten istý deň na ulici J. 

Smreka bolo nájdené otvorené vo
zidlo VW Passat, na ktorom boli 
jasné známky násilného vniknutia. 
Oba prípady boli odovzdané štát
nej polícii. 

Dňa 15.3.1995 na ulici S. 
Králika vo vchode číslo 20 si hliad-

- koniec tajničky. - 7 l Hrdina ro- 121 Vrchná časť stebla - začiatok 

mánu Vojna a mier - japonské tajničky.-

mesto. - 81 Presné dÍžkové merad-

lo - úloha. - 91 Postavím sa - roň 

slzy. - 1 Ol Skratka štátneho - vydá

val tupý zvuk. - 11 l Mužské meno 

Rachmaninova opera. 

2 3 4 5 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H· 

l 

J 

Pomôcky: Dl Ales. - 61 Molu. - 21 
Durha.-

d 

6 7 8 9 10 11 12 

Objednávam pravidelný odber časopisu DEVínsky EXpres 

Meno a priezvisko {firma): 

Adresa: PSČ 

Dátum: 

Na konci roka vylosujeme troch predplatitel'ov o zaujímavé <;eny. 

Cena jedného čísla: 2,50 Sk 

štvrťročné predplatné: 16,- SK ·podpis· (fie6iätl<äi predplätitel~ · · 

ka všimla troJicu 
píjajúcu víno 
kontrole bolo 
mladíci boli silne 
látkami. Obaja b 1. 
HO PZ. 

01 

K chorému mužovi 
kársku pohotovosť. 

cienta. 
- Už tri dni 
pán doktor. 
- Predpíšem vám 
vám dodá chuť k 

Chlapík vojde do 
- Do you speak 
- Yes! 
- Malboro! 

V malej 
chajú v 
molodci bábuške 
pýtajú sa: 
"Bábuška, núžna 
vo?" 
"Net, molodci, m 
dérevo." 
Ráno sa bábuška 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug . Reda.kcia: a 
Bratislava, Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres, 841 07 BratJs~V1;. 
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka ?~ L. 
každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., na r. 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 

10 DEVEX 

DEVínsky 
EXp re 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

zapájanie 
i riešení celo-

problémov. 
adresné k naj 

bydliska, ale do
širšieho okolia, 
jeden názov 
Ves. 

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

7.4.1995 Ročník: V. Číslo: 7 Cena: 2,50 - Sk 

Novou dominantou Devínskej Novej Vsi je 
hotel Morava. Čítajte na 5. strane. 

lľlg[JJfilfl®WfilfJi1íJ@ 
trávnych porastov 

Dňom 1 .1 .1995 nadobudol 
účinnosť zákon NR SR č. 
287/19944 Z.z. o ochrane prí
rody a krajiny, ktorý upravuje 
pôsobnosť orgánov štátnej 
správy a obcí, ako aj práva a 
povinnosti právnických a fyzic
kých osôb pri ochrane prírody 
a krajiny. 

Podnikanie 
na Sandbergu 

Miestny "šikovný podnikatel"' si 
vymyslel, že si nad záhradami pod 
SPR Devínska Kobyla - lokalita 
Sandberg (v ochrannom pásme 

V súvislosti s tým si Vás do
vol'ujeme upozorniť, že vypalo
vanie trávnych porastov pod
lieha podla§ 7 písm. o súhlasu 
orgánu štátnej správy na úse
ku ochrany prírody, t.j. prísluš
ného obvodného úradu život
ného prostredia Bratislavy. 

Ing. Zlatica Hudecová 
vedúca oddelenia 

životného prostredia 

rezervácie) "načierno" spraví opra
várenskú plochu. Keby vedel, že v 
zmysle Zákona o ochrane prírody 
Zb. 28711994 § 64, 3 môže dostať 
pokutu až do výšky 500 000 Sk, 
asi by sa tak neponáhlal. ... 

MO 

Kresťanskodemokratický klub v ONV pozýva všetkých záujemcov na 

. JD)IT~OCU~N't VIB~IBIR 
s poslancom Národnej rady SR Ivanom Simkom 

Diskutovať sa bude o súčasnej vnútropolitickej a zahraničnopolitickej 
situácii, o práci Národnej rady SR a o problémoch Bratislavy dňa 

20.4.1995 od 19.00 hod. na lstrijskej 4. 

Uzávierka dnešného čísla 
bola 30.3.1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 13.4.1995. Cís

la vyjde 20. aprna 1995. 

obchodov a služieb pre obča 

nov ONV je už rozdistribuovaný . 
Kto ešte nemá, môže si vyzdvihnúť 
- zdarma - v priestoroch DEVEXu 
- Novoveská 14 z dvora (nad poš-
tou). 

r 

POĎAKOVANIE 
Dakujeme firme RAPANT, ktorá 

poukázala na fond životného pro
stredia MČ ONV čiastku 1 O 000,
Sk ako príspevok na ochranu prí
rodných hodnôt našej mestskej 
časti. 

MODNV 

OZDRAVENIE 
PORASTOV PRI MORAVE 

Dňa 22.4.1995 - na Deň Zeme 
- sa uskutoční brigáda za účelom 
odstránenia malých porastov v ni
ve rieky Moravy - časť Na hriad
kach. Zraz o 9.00 hod. 

PRÍĎTE POMÔCŤ! 
Dalšie informácie- Mú- Odd. 

výstavby a životného prostredia (t. 

č. 777-250- Ing. A. Krížová, Dr. K. 

Zlochová). 

K.Z. 

Zmeny MHD 
- ako budú premávať 
122- po trase linky 121 z autobu
sovej stanice SAD na Mlynských 
nivách po Eisnerovu na konečnú 
Na hriadkach 
1 O 1 - zrušená 
121 - denne 
501 - nočný do VW 
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Miestne zastupitel'stvo MC ONV 
28.3 .1 995 

konštatuje 
zánik poslaneckého mandátu po
slanca MZ MC ONV p. Petra Kuruca 
na základe rozhodnutia ústavného 
súdu SR vo veci volebnej sťažnosti 

vznik nároku na poslanecký mandát 
poslanca MZ MC JUDr. Dušana Stu
pického 

schvaľuje 

výšku zostatkov jednotlivých fondov 
nasledovne: 
Fond pre podporu podnikatel'ských 
aktivít v sume 2 7 46,43 Sk 
Fond starostlivosti o kultúrne a histo
rické pamiatky v sume 
142 455,29 Sk 
Fond pre skvalitnenie životného pro
stredia v sume 8 672,29 Sk 
Fond kultúry v sume 73 121 ,43 Sk 
Fond mládeže, vzdelávania a športu 
v sume 355,90 Sk 

Fond bytového hospodárstva v sume 
13 950,24 Sk 

Fond sociálnej starostlivosti a huma
nity v sume 89 822,63 Sk 

Rezervný fond vo výške 
678 409,61 Sk 

Fond televízneho kábelového rozvo
du v sume 74 760,- Sk 

žiada 
starostu MC zvo lať mimoriadne za
sadnutie miestneho zastupitelstva na 
11 .4.1995, ktoré bude venované 
programu rozvoja MC ONV 

odvoláva 
z funkcie člena komisie verejného 
poriadku p. Ing. Františka 
Harťanského na vlastnú žiadosť 

z funkcie č lena legislatívnej komisie 
p. Mgr. Ladislava Krechňáka na 
vlastnú žiadosť 

schvaľuje 

za člena komisie kultúry p. Ivonu 
Chlebcovú 

za č l ena komisie životného prostre
dia p. Martinu Kurthyovú 

za č lenku komisie legislatívnej JUDr. 
Editu Loučimovú 

za členku komisie školstva vzdeláva
nia a mládeže p. Zinaidu Spačkovú 

za č lenov komisie sociálno zdravot
nej p. PhDr. Katarínu Horváthovú a 
Dagmar Jauschovú 

potvrdzuje 
volbu za predsedu škodovej komisie 
p. Hedvigu Milošovičovú a za pred
sedu likvidačnej komisie p. Alojza 
Moravca 

schval'uje 
za členov komisie škodovej: p. Mgr. 
Ladislava Krechňáka a p. JUDr. Editu 
Louč imovú 

za členov komisie likvidačnej : p. 
Vladimíra Baranoviča, p. Igora 
Duffeka 

odvoláva 
z funkcie č lena miestnej rady p. 
JUDr. Editu Loučimovú na vlastnú 
žiadosť a z funkcie predsedn íčky le
gislatívnej komisie JUDr. Editu 
Loučimovú na vlastnú žiadosť 

volí 
do funkcie č lena MR JUDr. Dušana 
Stupického a za predsedu komisie 
legislatívnej JUDr. Dušana Stupic
kého 

schval'uje 
finančné vysporiadanie stavby kana
lizácia Opletalova ul. l. stavba voči fi 
SIMPEX 
vstup MC Devínska Nová Ves do 
Združenia miest a obcí SR 

PREDSTAVUJEME ORGANY SAMOSPRÁVY MESTSKEJ čASTI DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vl. Miestny kontrolór 

Miestny kontrolór je pracovníkom 
mestskej čast i , ktorý vykonáva 
kontrolu p lnenia úloh mestskej 
časti vyplývajúcich z jej pôsobnos
ti. Kontroluje najmä: 

vel'ká dôležitosť miestneho kontro
lóra, ktorý je vlastne strážcom zá
konnosti v rámci pôsobnosti sa
mosprávy na území mestskej časti. 
Miestneho kontrolóra volí na dobu 
neurčitú a odvoláva miestne zastu
piterstvo a tomuto sa za svoju čin 

nosť aj zodpovedá. 

čiastku do 10 000,- Sk z fondu re
zerv ako vstupný poplatok ONV do 
Združenia k realizácii spracovania 
biokompostov 

žiada 
starostu MC ONV predniesť petíciu 
zlej bezpečnostnej situácie na sídl is
ku (vykrádanie pivníc .. . ) občanov z J. 
Poničana 11 kompetentným štátnym 
orgánom s požiadavkou na riešenie 
tohto stavu 

berie na vedomie 
sťažnosť občanov sídliska Stred 

ukladá 
komisii životného prostredia a komisii 
športu a vol'ného času vypracovať 
návrh na premiestnenie hokejbalo
vého ihriska zo sídli ska Stred do 
iných priestorov MC so zapracova
ním prípadnej potreby i nvestičných 
prostriedkov 

ukladá 
riaditel'ovi DENOVY v termíne od 
15.4.1995 do 30 .4.1995 rozobrať 

mantinely na predmetnom ihrisku 

berie na vedomie 
ž iadosť rod ičov o zriadenie ZUS v 
MC DNV 

podporuje 
zámer zriadiť ZUS v MC ONV 

odporúča 

starostovi MC ONV Ing. Mrázovi, aby 
požiadal školskú správu Bratislava IV 
o zriadenie ZU~ v MČ ONV 

berie na vedomie 
že dňom 1.4.1995 bude zriadená za
stávka linky č. 121 na Mlynskej na 
základe ročného projektu organizácie 
MHD pre rok 1995 

schval'uje 
zásady spôsobu pouz1vania infor
mačného kanála televízneho kábela
váho rozvodu v skúšobnom vysielaní 

predložený zámer zlepšenia informo
vanosti občanov o činnosti samo-

Miestny kontrolór je oprávnený 
nahliadnuť do účtovných a poklad
ničných dokladov, ako aj do iných 
dokumentov, týkajúcich sa poklad
ničných operácií, vedenia účtov
níctva a nakladania so zvereným i 
vlastným majetkom mestskej časti. 
Výsledky kontroly predkladá pria
mo miestnemu zastupitelstvu. 

správy zvýšením nákladu Deve 
jeho distribúcie zdarma podľa liu 
ženej alternatívy c a 
spevku mestskej časti na 
časopisu Devex až do výšky 5Q 
celkových nákladov 

žiada 
kontro lóra mestskej čast i o 
nie kontroly správnosti 
spevku mestskej časti 
časopisu Devex za rok 1 
loženie kontrolnej správy 
zastupiteľstvu 

súhlasí 
so zriadením záložného práva na 
hnutel'nosť z majetku mestskej 
na objekt č. 02 v líniovom 
Eisnerovej ulici - v 
banky Státneho n~.-ln,"n.«h
pôdohospodárstva a 
SR alebo v prospech tohto 
predpokladu poskytnutia 
tohto fondu dod~vatelovi 

"Ostatná kanalizácia" 

ukladá 

miestnemu úradu MC ONV 
dať právne a ekonomické 
uzavrieť príslušné zmluvy s 
tel'om stavby "Ostatná i 
Devínska Nová Ves" tak, aby boli 
tvorené predpoklady pre podanie 
dosti dodávatel'a stavby o 
Státneho podporného fondu 
hospodárstva a potravinárstva 
časť tejto stavby a doriešené 
né právne a finančné 
čas výstavby a po dokončení 
stavby, na ktorú bude poskytnutý 
kýto úver. 

schval'uje 
mesačný plat starostu MC ONV 
Vladimírovi Mrázovi od 1.4.1 
zmysle znenia zákona č. 
Z.z. v rozčlenení: 

základný plat 
príplatok za riadenie 
odmena 
v celkovej výške 

14 000,- Sk 
3 500,- Sk 
2 500,- Sk 

20 000,-, Sk 

Funkciu miestneho ~,-N,trntl

mestskej časti Devínska 
vykonáva už tretí rok l 
Tóth. Odborné, admi _,._,,;,",_ 

organizačné práce súvisiace 
nením jeho úloh vykonáva 
útvar kontroly, ktorý má dvoch 
covníkov. 

a) prljmy a výdavky rozpočtu 
mestskej časti , 

Dnes hovoríme s Ing . Annou Krížovou, iniciátorkou ankety pre dôchodcov 

b) nakladanie s majetkom a s fina
nčnými prljmami mestskej časti, 

c) plnenie uznesení miestneho za
stupitel'stva a miestnej rady ako 
aj plnenie rozhodnutí starostu, 

d) a vedie evidenciu a zabezpečuje 

vybavovanie sťažností, podne
tov a petíc ií obyvatel'ov mest
skej časti. 

Z uvedených povinností vyplýva 

2 DEVEX 

DÔCHODCOM 
V minulom čísle Devexu sme sa 

dozvedeli o nie celkom rovnocen
ných podmienkach, ktoré mali 
kandidáti na poslancov v komunál
nych vo l'bách. Znevýhodnení boli 
kand idáti, ktorí boli uvedení na 
zadnej strane hlasovacieho lístka. 
Vermi výrazne sa to prejavilo v sta-

rej časti, kde sa z 20 kandidátov 
uvedených na zadnej strane hlaso
vacieho lístka nedostal do miest
neho zastupitel'stva ani jeden. 
Najvýraznejšie to posti hlo práve 
vás, keďže ste zo všetkých spomí
naných 20 kandidátov získali naj
viac hlasov a za normálnych okol
ností by ste sa do miestneho za
stupiterstva určite dostali. Napriek 
tejto krivde je vel'mi sympatické, že 

Ste na veci verejné nc'7<'>I1 P.~Irer•• 

snažíte sa program Novej 
za ktorú ste kandidovali 
l'bách, pl niť prácou v 
komisiách. Vy ste prišl i s 
kou osl ovi ť všetkých r-~A~ h·"'11 L'u · 

Devínskej Novej Vsi 
tvom anketových otázok , vy 
väčšinu týchto otázok 
vali. čo vás priviedlo k tejto 
lienke? 

éenie z 2. stranY) , -
~. ôr k tomu uvod u. To, ze 

NaJsk dostala do miestneho 
sa ne 

som ·terstva v druhom volebnom 
zastuP~ rnosprávy, neberiem ako 
obdobi ~oja niekol'koročná práca 
l<nvdu. ma naučila nájsť spôso-

slanca , d b , -P0 'mi je možne o re mys-
by ktorY .. h l b' · otreby nas1c spo uo ca-
nenkY ab~zpeč i ť. zostala som pra-
nov za , d "l 

ť miestnom ura e, zapOJI a 
Cova na h k ... 

do práce dvoc om1s11 
somsa ·1· Ptb . ho zastup1te stva. o re Y 
miestne . . . bi, k 

, keJ· Novej Vs1 su m1 1z e a 
QevlnS . • 
,. poslanec alebo n1e, to mna 
c1 som . 

Osobu nezmenilo . 
ako 

K myšlienke spolupodiel'ať sa 

na ankete pre dôch~dcov n;a ~r. ~
viedla skutočnosť, ze_ u nas z1!e 
veľký počet spoluob~anov ?_o-
hodkového veku, kton Sl zasluz1a 

c ašu úctu a pozornosť. Vela z nich 

~á záujem pomôcť a pomáhajú si 
navzájom. Na druhej strane máme 
vefké množstvo detí, ktorých starí 
rodič ia sú mimo Devínskej Novej 
Vsi. Určite by privítali, keby babičky 
a dedkovia v rámci nášho 
lstracentra pomohli zmysluplne na
piňať ich vol'né chvíle odovzdáva
ním svojich skúseností, svojej 
zručnosti a svojich vedomostí, aby 
sa nemuseli "bezprízorne" túlať po 
uliciach. 

Co si od ankety sl'ubujete? 
Získanie množstva podnetných 

Prednedávnom sa v centre Sariša 
Prešove uskutočn il o celoslovenské 
kolo súťaže v akrobatickom rock and 
rolle aj s medzinárodnou účasťou. V 
šiestich kategóriách súťažil výkvet 
slovenského akrobatického tanca 
kto~ v mládežníckych kategóriách 
pat~1 _medzi európsku špičku. Nás 
teši, ze kategóriu žiakov vyhral náš 

l'llladý s 
Horova g~luobčan , treti~k zo zS P. 
Partnerk ter LOHNICKY so svojou 

ou. Srdečne blahoželáme! 

N *** 
a Záver f š' 

Vel)(ý rn a 1angov sa uskutočnil 
Horova z!š.karný ples na zS P. 
.........___učasti 700 masiek. V ryt-

návrhov, ktoré bude možné podl'a 
možností samosprávy využiť v prá
ci o rgánov miestneho zastupitel'
stva, nielen v oblasti sociálnej, 
zdravotnej a kultúrnej, a tým napl
niť motto ankety: "Ako dať tretej fá
ze života hlbší zmysel?" a pomôcť 
všetkým, ktorí to potrebujú. L ijem v 
Devínskej Novej Vsi už 14 rokov, v 
časti Kolónia, kde žije vera starých 
spoluobčanov. Za tie roky si viem 
predstaviť, ako by sa im mohlo po
môcť, či už geriatrickou sestrou, 
opatrovaterkami alebo príspevkom 
na stravu... Máme v rámci 
lstracentra funkčný Klub dôchod
cov, ktorého činnosť je možné po
dl'a požiadaviek doplniť alebo ro
zšíri ť , všetko podra výsledkov an
kety. 

Bude maf miestna časf na to 
peniaze? 

Viem vel'mi dobre, že peňazí je 
málo. Ale niekedy stačí vel'mi málo 
na to, aby sa podarili vel'ké vec i. 
Myslím, že nielen vložené finančné 
prostriedky, ale hlavne konkrétne 
činy sa zúročia lepšou psychickou 
pohodou, ktorá vo vel'kej miere 
vplýva na zdravie každého člove
ka. Staviam tiež na plnenie pred
volebných srubov poslancov, aby 
sa postupne začalo napiňať "chce
nie, aby ste vy, starší, mali kom 

plexne zabezpečenú geriatrickú 
starostlivosť". 

r 

me moderných aj klasických tancov 
sa krútili desiatky ježibáb, princezien, 
rytierov, princov či král'ovien. Mimo 
rozprávkových bytostí sa prezento
vali rôzne zvieratká, kvety, kovboji, 
kozmonauti a supermani. Zaujímavé 
bolo, že ani pedagógovia nezaostali 
pozadu a v rôznych kostýmoch sa 
krútili v karnevalovom ošiali spolu so 

žiakmi. V máji už "horovovci" plánujú 
vel'ký majáles vonku aj za účast i ro
dičov a širokej verejnosti spojený so 
športovými súťažami a hrami. 

Na ZS P. Horova zriadili "Galériu 
mladých". Výtvarné práce jednotli-

f/J(f)gilrJmfl 

fk fi{BfffŔ(f)[jJ(f){g[j)fÔ[jJJ 

~ŕJ(jJ(j{ft(!)[jj) v~~§ 
Naša stredná generácia vyras

tala v období, keď sa o vel'konoč
ných sviatkoch vera nehovorilo. 
Deťom v škole sa vyzdobili triedy k 
"sviatkom jari", pohl'adnice sa po
sielali v znamení vajíčka a zajačikov 
a všetko pre väčšinu l'udí vyvrcholi
lo tradičnou polievačkou a šibač
kou. 

My z rodín, ktoré chodili do 
kostola, sme poznali tieto sviatky 
aj z inej stránky. V kostole sme po
čúvali pre nás trochu dlhé obrady 
so spevmi o Ježišovi, Judášovi, 
Pilátovi a Kajfášovi. Stáli sme s ro
dičmi v rade čakajúcich na spo
veď, aby sme sa kajali za svoje 
väčšie či menšie hriešky. Bozkávali 
sme Ježišov kríž a dívali sme sa na 
jeho obraz v tzv. "božom hrobe", 
ktorý býva pripravený v každom 
kostole. A na vel'konočnú nederu 
sme spievali radostné piesne, kto
ré skoro všetky obsahujú slovko 
"aleluja". 

Neskôr som začal rozoznávať aj 
skrytú výpoveď Verkej noci. 
Posolstvo o kráse slobody, ktorej 
sa človek nesmie vzdať ani za ce
nu straty chleba ani za cenu straty 

vých tried sú inštalované na devia
tich paneloch podl'a ročníkov a pra
videlne sú obmieňané . Je to skutoč
ná pastva pre oči i dušu. Ak tadeto 
pôjdete, zastavte sa na chvíl'u , stojí 
to za to. 

A ešte niečo! Všimnite si panely 
environmentálnej výchovy vo vesti
bule školy. Sú vkusné a náučne, ne
hovoriac o tom, že v každej triede je 
miesto, kde sa tejto problematike 
ochrany prírody žiaci venujú. 

28. marca organizujú na tamojšej 
škole súfaž v umeleckom prednese 
prózy a poézie a o deň neskôr zasa 
spevácku súťaž "Zorničkin slávik". 
Vífazi postupujú do obvodného kola. 

-cc-

vlastného života. Spoznal som 
tisícročný dialóg, ktorý viedol vo 
svojich dejinách židovský národ, 
aby sa dohodol so svojím Bohom 
o podmienkach slobody. Dodnes v 
našich kostoloch čítavame na 
sviatky tieto prastaré židovské spi
sy, aby sme sa naučili aj dnes ro
zoznávať hodnoty a vybrať si to 
podstatné. V Ježišovi, synovi ži
dovského národa, pre nás vrcholí 
sloboda, siahajúca až za hranice 
smrti. Veríme, že v ňom najlepšie 
spoznávame tajomného Boha, ale 
aj seba samých. A tak sú nám ver
konočné sviatky predovšetkým 
sviatkami oslobodenia zo zloby l'u
dí a zo strachu zo smrti, sviatkami 
zmyslu nášho života. 

Pre moje vel'konočné prianie si 
požič iavam slová apoštola Pavla z 
1.1istu Korinťanom, ktorý čítavame 
v kostoloch na Vel'kú noc: "Slávme 
sviatky nie v starom kvase, ani v 
kvase zloby a neprávosti, ale s ne
kvaseným chlebom čistoty a prav
dy." 

Nech sa nám to aj v našej obci 
bohato splní, milí priatelia! 

Karol Moravčík, farár 

Bohoslužby cez sviatky 
9.4. (Kvetná nedera) - sv. omše 

o 8.00, o 10.30 (s požeh

naním ratolestí a spevom 

pašiO a o 19.00 

13.4. (Vel'ký štvrtok) - slávnosť 

Poslednej večere o 19.00 

14.4. (Verký piatok) slávenie 

Ježišovej smrti 

15.4. (Vel'ká sobota) slávnosť 

vzkriesenia o 19.00 

16.4. (Ve l'konočná nedel'a) - sv. 

omše o 8.00 a o 10.30 a o 
19.00 

17 .4. (Vel'konočný pondelok) - sv. 

omše o 8.00 a o 10.30 

DEVEX 3 



na Obú Bratislava IV, Devínska 
Nová Ves 

Ján FABIANa 
Dana MIKULKOVÁ 

luboš ZEMAN a 
lubica SUMICHRASTOVÁ 

Robert BRONIS a 
Renáta BLCHOVÁ 

70- roční: 
Valéria BESEDOVÁ 
Terézia CAGALOVÁ 

Katarína MASAROVICOVÁ 
Mária HANYOVÁ 

75- roční: 

Genovéva HLAVENKOVA 

Odišli z našich radov: 
Stefan SIMEK 

® 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEV[NSKA NOVA VES 

v sobotu a. apríla iste nielen 
ochrancovia prírody sa zúčastnia 
vychádzky na Devínsku Kobylu 

Dňa 1. apríla o 15. hod. sa v 
priestoroch vell<ej sály \stra Centra 
uskutočnilo podujatie zorganizova
né materskými škôlkami v 
Devínskej Novej Vsi k sviatkom jari 
- Veľkej noci. V programovom po
poludní sa predstavi li deti s na
cvičenými pesničkami, tančekmi, 
tanečnými scénkami na tému jari. 
Podujatie režijne zabezpečila p. 
Danielovitzová, riaditeľka MS J . 
Smreka 8. 

fS Tt A 
9.4.1995 - Stretnutie mladých priateľov prírody a oddielu 

Montgomery na tému "Apríl- mesiac lesov" 
- v prípade priaznivého počasia sa uskutoční celodenný turis
tický výlet na určenú tému okolia Devínskej Novej Vsi. Účastní
ci si so sebou prinesú suchú stravu a občerstvenie. účasť na 

stretnutí treba vopred nahlásiť na tel. č. 770 033 p. Kurthyová 

9.4.1995- 15.30 Vel'konočné pašie spracované p. J. Zúbkovou 
za spolupráce MO MS v Devínskej Novej Vsi 

13.4. - 9.00, 11.00 - Organizované predstavenie pre žiakov ZS v 
ONV Vell<onočné pašie spracované p. J. Zúbkovou 

21.-22.4. - Celodevínsko - novoveské podujatie pre deti garantované 

\stra Centrom "Deň Zeme" 
22.4. - 17 .OO Detská diskotéka k ukončeniu podujatí k Dňu Zeme. 

23.4. - 16.00 Detské divadelné predstavenie " 
Hráme sa a spievame" 

23.4.- 19.30 Divadelná rozprávka pre rodičov v naštudovaní 

p. J. Ferova zo ZS l. Bukovčana 1 

29.4. - 1a.oo Diskotéka pre mládež 

spojenú s čistením (zbieraním od
padkov) tejto našej prekrásnej prí
rodnej lokality. Spoločný odchod 
bude o 9.00 hod. od lstracentra. 

V nedel'u 9. apríla sa pred
staví v lstracentre detský spevácky 
zbor základných škôl ONV a MO 

Vystúpenia boli veľmi milé, ro

dičom ako aj iným návštevníkom 

sa veľmi páčili. Celé podujatie do

tvárala aj sprievodná výstava detí 

materských škôlok na tému vell<o

nočných sviatkov. 

Radi by sme poďakovali všet

kým pani učiteľkám, ktoré sa po

dieľali na uskutočnení podujatia a 

tešíme sa na podobné stretnutia v 

!stra Centre. 

riaditel'ka IC 

Tel.: 07/770 033 

MS vedený J. Zúbkovou. 
Inscenáciu v troch obrazoch 
Vell<onočné pašie predstavia v ne
deľu 9.4. občanom ONV, vo štvr
tok 13.4.1995 deťom základných 
škôl a do Veľkej noci aj v iných 
mestských častiach Bratislavy. 

pk 

ZDRUŽENIE VOTUM 
POZ\N..A 

RODINY S DEÍMI, MLADEL l 
SKOR NARODENÝCH 

NA 
KRfZOVÚ CESTU V MARIAN KE 
S PRESUNOM NA BICYKLOCH 
DŇA a. APRÍLA O 14.00 HOD. 
ZRAZ JE O 13,45 HOD. PRED 

OBJEKTOM VOTUM NA ISTR\J
SKEJ č. 4 

PREDPOKLADANÝ NÁVRAT JE O 
18.00 HOD. 

V PR[PADE DALDIVÉHO 
POCASIA SA VÝLET NEKONÁ. 

PERLICKY Z PODHORSKEHO tí i učiteľov si víťazné vavríny odniesli: 
1. Veronika POKORNA (IV.C) 

V priebehu tohto týždňa sa uskutoč

nili na ZS P. Horova dve ku ltúrne akcie. 

Prvou bola organizácia súťaže v umelec
kom prednese poézie a prózy. Tu sú vý

sledky: 

POtZIA: 
l. kategória (2.-4. ročník) 

Gabriela STANKDVA (1\.E) 
ll. kategória (5 . -6.ročník) 

Jana TOTHOVA (VI.A} 
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ll\. kategória (7.-B.ročník) 
Jana KOSICKA (V\ 1\.A). 

PRO ZA: 
l. kategória (2 . -4.ročník) 

Beáta FUTAKOVA (1\.C) 
ll. kategória (5. -6. ročník) 

Radka KOPCDVA (VI.A) 
\ll. kategória (7.-B.ročník) 

Helena MARECKOVA (VI\.A) 
Tou druhou bolo školské kolo v inter

pretácii slovenských ľudových piesní 
'Zorničkin slávik' . Za veľkého záujmu de-

2. Jakub 0RGE (11 \.B) 
3. Gabriela STANKOVA (1\.E) 

Všetci víťazi postupujú do obvodného 
kola, ktoré sa uskutoční v druhej polovi
ci apríla. So zaujímavým nápadom prišlo 
\STRA CENTRUM. Uskutočniť súťaž v 
prednese prózy a poézie v rámci obce, 
kde by sa stretli víťazi jednotlivých škôl 
ONV. Nápad je to interesantný a každo
pádne prospešný pre súťažiacich i po
slucháčov. -cc-

@l©Wl~ml~ml~~ 
manželku prezidenta SR pani E. 
Kováčovú, zástupcov bánk, úra
dov, podporujúcich stavbu tohto 
ojedinelého objektu, po stránke 
architektúry bezbariérových 
priestorov pre vstup telesne po
stihnutých , ale aj s prijemným a 
vkusným vnútorným vybavením . 
Medzi hosťami nechýbali ani 
sponzori Sportového klubu vozíč

karov a podni
katelia 

A čo ponúka 
hotel návštevní
kom? V ubyto
vacej časti 40 
lôžok, 50 miest 
v reštaurácii 
otvorenej od 
10.00 do 24.00 
hod., saunu, 

Kategória do 34 rokov 
Muži: 
1. Ivan JONASEK, Dukla B. Bystrica- čas 25,25, 
2. Ludvig TRUBIROHA, INTER- čas 26,26, 
3. Ladislav FIN DL, KARPATY- čas 26,30 

%eny: 
1. Katka SOKOLOVA, BBS -čas 33,33, 
2. Kristina PROTICOVA, INTER- čas 25,09, 
3. Tatiana US KOVÁ, BBS- čas 35,51 

Kategória od 35 r. do 39. r. 
1. Ladislav JASKO, BBS - čas 27,27, 
2. Vladimir CICH, KARPATY - čas 30 08 
3. Milan ROSKOPI -čas 32,33 ' ' 

Kategória od 40 r. do 49 r. 
1. Jozef KRCMAR, BBS- čas 29, 19, 
2. Peter BENCO, BBS- čas 29,29, 
3. Adam REMIS, Trnava- čas 29,43 

Majstrovstvá v behu na 
Devinskej Novej Vsi 
1 · ladislav JASKO _ čas 27 27 
2· Dušan STANCEL- čas 3S 1 1 
3. Jozef PALKOVIC - čas 36.'so, 

8 km v 

H Dakuj_eme zdravotnej službe - p. Márii 
vš~~~veJ a p. l_ng. Silvii Vachálkovej ako i 
na or m orgam~átorom, ktorí sa podieľali 
dujati~amzovan ' pekného športového po-

Predseda komisie pre šport 
a volný čas pri MZ ONV 

Ladislav Jaiko 

Sprava V. Lednár, manželka prezidenta SR E. Kováčová 
G. Lednárová ' 

bazén, masáže, fitnes centrum 
pre ubytovaných hostí, v dennom 
bare, otvorenom od 6 .00 do 
21 .00 hod. desiatové polievky, 
hotové jedlá, čapované pivo 
Topvar za prijateľné ceny. 
Prirodzene, sú vítaní aj hostia po
riadajúci stretnutia, posedenia, 

16. KOLO (19.3.1995) 
MU2:1 A 
ONV : SVÄTÝ JUR 2:1 
GOLY: Horváth 

17. KOLO (26.3.1995) 
MU2:1 A 
TRNÁVKA : ONV 0:2 
GOLY: Horváth, MArček 

MU2:1 B 
ONV : SVÄTÝ JUR 2:2 
GOLY: Sith, Vavrík 

DORAST STARS( 
VAJNORY : ONV 1 :2 
GOLY: Runák 2 

DORAST MLADS( 
VAJNORY : ONV 3:0 

16. KOLO (2.4.1995) 
MU2:1 A 
ONV : VINIHRAOY 1 :0 
GOLY: Horváth 

Postavenie hráčov TK LOB na 
rebríčku za r. 1994 v kategórii do
spelých: 
Dvojhra: 
Bratislava SR Hráč 
64. 255. SOJÁK Rastislav 
72. 295. TURCAK Ladislav 
72. 295. SOJAK Ivan 
92. 386. JURCAK Branislav 
128. 497. ZOV\C Milan 
Stvorhra: 
56. 265. SOJÁK Ivan 
96. 392. SOJÁK Rastislav 
116. 493. JURCAK Ladislav 
116. 493. JURCAK Branislav 

mj 

recepcie a ostatné spoločenské 
akcie. 

Bližšiu informáciu získate 
na tel. č. '77 766, 779 991, 
fax 776 669. 

B 
O. LU2NÁ : ONV 

DORAST STARS( 
ONV : TRNÁVKA 

2:0 

Odložené na 12,4,1995 17,'" 
DORAST MLADS( 15," 
ONV : TRNÁVKA 
Odložené na 12,4,1995 15,"' 

pk 
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STOLNY TENIS 
1. TRIEDA 
18. kolo: 
ne DNV "A"- SPOJE "B" - 6:1 O 
TRNÁVKA "e"- ne DNV "B" - 8:1 O 
ll. TRIEDA 
18. kolo: 
TTC ONV "C"- STADION- 7:10 
111. TRIEDA 
15. kolo: 
SKP "C"- TTC ONV "D"- 10:8 

G.F. 

Výsledky 111. triedy: 
Elai -YMCA O - STRELEC ONV B 7,5:0,5 
STRELEC ONV B - Faust C 5:3 
Sachová škola A- STRELEC ONV B 7,5:0,5 

Body za STRELEC ONV B: 
Horváth, Zlochová po 1 ,5, Simon, 
Jurčák Mir., Horváthová po 1 

Tabul'ka po 4. kole: 
1 . Sachová škola A 8 
2. Faust B 8 
3. Elai YMCA D 6 
4. Lokomotíva 4 
5 . STRELEC ONV B 4 
6. Faust C 2 
7. Sachová škola B o 
8. Doprastav žiaci o 

29,5:2,5 
26:6 

20,5:11,5 
17,5:14,5 
14,5:17,5 

9:23 
8:24 
3:29 

mj 
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SPOMIENKA 
Uplynulo už 50. rokov od oslo

bodenia našej obce. V skorých 
ranných hodinách dozneli zvuky 
posledných výstrelov, hrkot bojovej 
techniky ustupujúcej fašistickej ar
mády a s rodiacim sa ránom rodila 
sa aj sloboda pre našu obec. 
Mnohí z vás sa na toto ráno ešte 
dobre pamätajú, aj keď čas pre
krýva už čiastočne tieto radostné 
spomienky. Občania mladšej ge
nerácie, ktorí poznajú tieto udalosti 
iba sprostredkovane, nemôžu mať 
dostatočnú predstavu o tom, čo 
pre nás znamenalo prežitie 2. sv. 
vojny. Preto my, žijúci svedkovia 
tých minulých tragických udalostí, 
pripomíname: nesmieme dopustiť, 
aby sa zabudlo na hrôzy v koncen
tračných táboroch , na smrť milió
nov obetí najkrutejšej vojny l'ud-

J 
ednou z najnáročnejších úloh, 
ktorá v tomto volebnom ob
dobí stojí pred orgánmi mest

skej časti , je pokračovanie , podl'a 
možnosti dobudovanie kanalizácie 
na území Devínskej Novej Vsi. 

Táto úloha, akokolVek je nároč
ná, sa musí plniť s maximálnym vy
užitím dostupných možností, ktoré 
mestská časť má k dispozícii, pre
tože ide o zabezpečenie bežného 
štandardu bývania pre väčšinu jej 
obyvatel'ov - obyvatel'ov hlavného 
mesta SR. Z územného hl'adiska 
ide o starú časť Devínskej Novej 
Vsi. Mestská časť začala budovať 
"svojpomocou" kanalizačnú sieť v 
starej časti v polovici 80-tych rokov 
v uliciach Pieskovcová 
Podhorská, Pod Lipovým, v časti 
Grba. 

Na začiatku 80-tych rokov bol 
na lstrijskej ulici vybudovaný kana
lizačný zberač, ktorý mal slúžiť pre
dovšetkým vtedy budovanému 
sídlisku Stred. Technické paramet
re tohto zberača boli navrhnuté a 
realizované podl'a vtedy platnej 
územnoplánovacej dokumentácie 
(väčšia časť starej NV v asanácii -
Slovinec, lstrijská ul., Vápencová 
nerealizovaná), slúžili predovšet
kým sídlisku Stred . 

Dnes, pri rokovaniach s podni
kom Vodárne a kanalizácie 
Bratislava o možnostiach rozšíre
nia a dobudovania kanalizácie sta
rej časti sa stretávame s výčitkami, 
že napriek vtedajším výhradám 
podniku VaK nebol tento zberač 

INZERTN RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta ( ponúka, hladá} 
04 - Služby (ponúka, hladá) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 
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PRÍHOVOR k 50. výročiu oslobodenia O . N. Vsi 
stva, vyvolanej nemeckým naciz
mom a hitlerovskou fašistickou 
ideológiou. 55 miliónov l'udí prišlo 
o život, 11 O miliónov vojakov bojo
valo na území 61 štátov sveta. 
Dôsledky fašistickej zlovôle sa pre
javi li aj na Slovensku. Vyše 80 000 
osôb prešlo koncentračnými tá
bormi, z nich väčšina zahynula. V 
200 masových hroboch bolo od
halených na 4 000 osôb, z toho 
720 žien a 213 detí. V Kremničke a 
Nemeckej bolo u pálených 1 64 7 
osôb. Fašisti vypálili 114 obcí. 

To je len vel'mi stručný obsah 
gigantického nebezpečenstva, 

ktorému bolo l'udstvo a aj obyva
tel'stvo na Slovensku vystavené v 
2. sv. vojne. Aj pre bratislavský re
gión spoločne s našou obcou pri-

navrhnutý a vybudovaný tak, aby 
vyhovoval aj pre napojenie ulíc sta
rej časti. Predovšetkým je uložený 
v relatívne malej hfbke a má takú 
kapacitu, že neumožňuje napoje
nie časti lstrijskej ul. - od domu 
lstrijská 19 smerom k Nám. 6. ap-

pravovali fašistické vojská krutý 
osud. Pol roka opevňovali prístupy 
k mestu. Všetky dôležité objekty 
pripravili na zničenie a z mesta vy
budovali pevnosť. Tieto strašné 
zámery, ktoré by bol i krute postihli 
obyvatel'stvo, nestihli zrealizovať v 
dôsledku majstrovského bojového 
umenia a statočnosti vojsk 
Sovietskej a rumunskej armády. 
Keď si ešte aj teraz po 50. rokoch 
v plnej miere uvedomíme, čo nás 
mohlo pred koncom vojny postih
núť, nemôžeme ináč, ako s velkou 
vďakou a úctou si pripomenúť v 
prvom rade tých, čo padli za našu 
slobodu a potom aj tých, čo sa ak

. tívne podiel'ali na porážke fašizmu 
a žijú doposia!' medzi nami. 

Tento dlhší technický úvod sme 
považovali za potrebné uviesť, aby 
občania ONV vedeli lepšie pocho
piť dnešné komplikácie s dobudo
vaním kanalizácie v ONV. Zároveň 
načrtnúť, aké problémy je treba 
dnes riešiť. 

Kanalizácia Devínskej Novej Vsi 

rOa a neumoznuJe odvedenie 
dažďových vôd z odkanalizova
ného územia. Ostatné jestvujúce 
domy lstrijskej ul. je možné napojiť 
na zberač, ale tiež len splaškové 
vody. 

Napriek nedostatočnej kapacite 
zberača lstrijská boli časom naň 
napojené stoky zo starého sídliska, 
odkial' sa voda odvádzala pôvodne 
do Moravy. Najnovšie sa na tento 
zberač napojil aj prítok prečerpá
vaných splaškov z mestskej časti 
Devín. Všetky tieto rozšírenia siete, 
pripojené na uvedený zberač, sa 
môžu realizovať vďaka ústupku 
Vodární a kanalizácií od striktnej 
(technicky bežnej) požiadavky, od
VE;denie všetkých dažd'ových vôd z 
odkanalizovaných území. Tieto tre
ba odvádzať aj v budúcnosti povr
chovo. 

Obdobne bol zberač A vybudo
vaný vo Vápencovej ul. , takže ne
umožňuje napojenie obyvatel'ov 
tam bývajúcich (okrem ojedinelých 
výnimiek). V súčasnosti je zbytoč
né hladať vinníka. 

02-PREDAJ 

• Predám vstavané skrine, dvere + 
zárubne. Tel.: 775 273 

• Ponúkam na predaj zeleninové a 
kvetinové priesady, muškáty 
obyčajné a ťahavé . Subín, Na grbe 
30, tel.: 770 109 

Kanalizácia v ONV je v častiach, 
ktoré je možné odkanalizovať sa
mospádom, dobudovaná alebo 
rozostavaná. Ide o časti Grba, kde 
je kanalizácia prakticky dokončená 
niekol'ko rokov. Casť Kolónia je ro
zostavaná - chýba dobudovať uli
ce Kremencová a Mečíkova . V 
prevádzke je sieť aj v uliciach 
Pieskovcová, Podhorská, Pod 
Lipovým, Záhradná. Samozrejme, 
v celej komplexnej bytovej výstav
be. 

Zostáva dobudovať technicky a 
finančne najnáročnejšie časti, z 
ktorých môže byť voda odvádzaná 
do čistiarne odpadových vôd len 
prečerpávaná. Nevýhodou dostav
by kanalizácie je aj to, že územia, 
ktoré je nutné odkanal izovať, nie 
sú súvislé, ale sú roztrúsené v rôz
nych častiach obce. Ide o oblasť 
Mlynskej ulice a ulíc pril'ahlých, 
Vápencovej ulice a konca ulice 
lstrijskej za odbočkou ulice 
Vápencovej po potok Mláka, ulica 
Na mýte, časť lstrijskej od č. 1 9 po 
Pomník padlých, ulica Na hriad
kach, Prímoravská, 2eliarska. 

• Predám zachované matrace do 
manželských postelí 6 ks 65 cm x 
90 cm, ocel'ové perá do postelí 90 
cm x 195 cm, kancelársky písací 
stôl svetlej farby 60 cm x 150 cm , 
školskú aktovku zachovanú béžo
vej farby. Ceny dohodou. 

Tel.: 778 423 

zastavané v 
Opletalova 111. 

kanalizácia 
Kremencová -
prostriedkov 
súčasťou tejto 

• Predám rod. dom v ONV. 
Tel .: 777 839 

• Predám rod . dom v ONV a v 
Stupave. lnf. na tel.: 775 275 

• Kúpim v ONV stavebný pozemok 
Te l.: 5229 565 po 19,00 hod 
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• Vezmem do prenájmu záhradu. 
Tel.: 776 584 

• Kto d a ruje detskú postiel'ku a 
základné vybavenie pre novonaro
dené d ieťa pre soc. odkázanú slo
bodnú matku? P. Horváthová, l. 
Bukovčana 4 (informácia na miest
nom úrade). 

• Predám kancelársky písací stôl 
svetlej farby 60 cm x 150 cm 

• Predám školskú aktovku zacho
valú béžovej farby. Cena dohodou. 

tel.: 778 423 

Nemáte eUe stolový kalendár 
na rok 1995? 

V Devexe ho dostenete 
za zostatkovú 

cenu len 7 Sk. 

Ing. František Balint 
Na Vyhliadke 23, 841 07 Bratislava 

Tel.: 07/776-728 

m', l ,5 mil. Sk 
m', 2,1 mil Sk 
m', l ,5 mil. Sk 

690 m' , 1,7 mil. Sk 
m', 350 tis. Sk , DNV- záh. osada Srdce 

m' , Marianka, 160 tis. Sk 
pozemok 563 m', 3 mil. Sk 

byt DNV- I . Bukovčana 5 ,90 m', 650 tis. 

ul. Dúbravka, 400 tis. Sk 

1154 m' á 600 Sk/m' 
731 m' á 600 Sk/m' 

Slovinec, 71 0 m' á 1300 Sk/m' 
25 m x 60 m, 1455 m' á 1030 Sk/m' 

nad Račou 1160 m' á 150 Sk/ m' 
DNV- Devín , 667 m' 250 tis Sk 

MlynskáDNV, 961 m' á BOO Sk/ . ' a v. · m 
cynormi 1026 m' á 300 Skj ' M· m 
~ ast pozemok 400 m', 250 tis. Sk 

- DNV, 1 x900 m', 2 x800m2 a 

dve Král_ika, štvorizbové +garáž ale-

l 
auta, cena od 2 4 - 4 mil Sk 

996. ' . ' 

Cestovná kancelária 

MAT-TOUR 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, Lipa ri ) - 12 dní - 4 700 - 5300 Sk 
l 

KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní- 4 700 - 5300 Sk 
l 

plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Špitálska 7, 811 08 Bratislava 
Te l. : 33 19 482,325 909, Fax: 326 241 

Miniatúry, ktoré môžete kúpiť v Devexe (Novoveská 14) 

0,65 Sk, 1/8 stran 450 S 
DPH. Príplatky· 

1
Y k, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 

-10o/c 
112

' ~tr. + 100%, 2- 5 str. + 50%. 
o. roc uvereJ·ne · 2001 •vv•ov"~~.-~ 14 z dvo (. _ nie - t o, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí - bezplatne. 

ra nad postou). Po - pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30- 18.30, So: 8.00- 11.00. 
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Okienko 
mestskej 

olí.cle 

Za uplynulé dvojtýždenné ob
dobie pracovníci MsP v 
Devínskej Novej Vsi pri svojich 
kontrolách zistili 76 priestupkov. 
Riešenie porušení Všeobecne 
záväzných nariadení našej obce, 
ktoré priamo spadajú do kompe
tencie MsP, tvorili najväčšiu časť 
spomínaných priestupkov. 

Dňa 18.3.1995 o 12.10 hod. 
telefonicky oznámila pracovníčka 
2:elezničnej stanice v ONV, že 
prechádzajúca vlaková súprava 
zachytila muža, ktorý niekol'ko 
metrov od idúceho rušňa vysko
čil zo stojaceho vozňa, odstave
ného na vedl'ajšej kol'aji. Na 
miesto nehody bola vyslaná 
hliadka, aby poskytla prvú po
moc a zabezpečila miesto neho
dy do príchodu príslušníkov HO 
PZ. Službukonajúci operačný 
pracovník telefonicky vyrozumel 
RZP, ktorá okamžite na miesto 

nehody vyslala vrtul'ník aj s leká
rom. Totožnosť ťažko zraneného 
nebola na mieste zistená, nakol'-

Vodorovne: A/ Začiatok taj
ničky. - BI Cibri , zuš l'achťuj - cho
botnatec - drobné motýle - neda
ruje - lúka. - Cl Mesto v Japonsku 
- nezbedník - mužské meno - hro
madil. - Dl 2:urnalista - zbavil vlh
kosti - namazalo. - El Kód americ
kého dolára - chmel'ová múčka -
korál v podobe olivy - planá nubij
ská bavlna. - FI Ozaj - preš - vyni
kajúci umelec alebo vedec - túzy -
zápachy. GI Druhého - priprav vá
ru - l'udové zhromaždenie v staro
vekom Grécku - český maliar a so
chár. - Hl Zbaví fúzov - skupina l'u
dí vplývajúca na významné osob
nosti - čerstvý po nemecky.-

Zvisle: 1 l Kŕč pri priamom držaní 
tela (lek.) - patriace Eve. - 21 
Alžírsky prozaik so skratkou mena 
na začiatku - namotal - koniec 
tajničky. - 31 Mesto v Taliansku -
mongolský vládca - odpilo - africký 
vel'tok. - 41 Staroegyptský boh sln
ka - gibon bieloruký - zelenina PC: 
latinsky - biela repa . - 51 Cesky 
spisovatel' so skratkou mena na 

ko nemal pri sebe žiadne dokla
dy a bol v bezvedomí. HO PZ 

prípad prevzalo a ten je v ďalšom 

šetrení. 

Dňa 20.3 .1995 o 23.50 hod. 

po telefonickom vyrozumení bola 
hliadka vyslaná na ulicu š. 
Králika, kde sa bili "traja kamará

ti" . Po príchode hliadky jeden z 
nich ležal so zranením na zemi. 
Hliadka zranenému privolala 
záchrannú službu, ostatných 

dvoch predviedla na HO PZ. 

V ten istý deň okolo 20.00 

hod. na sídlisku BAZ J. Jonáša 
19 hliadka zistila na 1 O. poscho
dí spiaceho muža. Pri kontrole 
zistili, že ide o obyvatel'a z ve
dl'ajšieho vchodu, ktorý mal v ten 
večer slabšiu orientáciu. 
Spomínaný bol hliadkou odve

dený domov. 

O niekol'ko vchodov ďaleY 
presnejšie na ulici J . Jonáša 11, 

sa k spánku ukladal na schodišti 
ďalší neznámy občan. Vzhl'adom 
k tomu, že hliadke nedokázal 

preukázať svoju totožnosť, bol 
predvedený na HO PZ k ďalšie

mu doriešeniu. 

MsP 

začiatku - zaspával - meno 
Chačaturjana . - 61 2:enské meno -
robilo si stehy - meno šachistu 
Kasparova. - 7 l Rúra, trúba po an
glicky - kód Tanga - žiť, bývať po 
anglicky - morský živočích . - 81 
Krajan - cudzie mužské meno 
(Natan) - dlhý pol'ovnícky nôž -

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Ako bojujem 
proti červivosti ovocia 

Mnoho rokov sme bojovali proti 
obal'ovačovi jabloňovému, červi
vosti čerešní, sliviek a broskýň. 
Všetko bolo márne, nemali sme 
jednu slivku bez červa, broskyne 
sa nedali zavárať a jablká boli do
slova prevŕtané . 

Iste náhodou som zbadala, že 
drobné večerné motýliky rady vy
hl'adávajú jablkový ocot, v ktorom 
sa mnohé utopia. Začala som od
kladať šupky z jabík do 50 l fl'aše, 
zaliala som ich vodou, prisypala 
som 0,5 kg cukru a nechala stáť v 
teplej miestnosti 3 týždne. P troch 
týždňoch som umiestnila fl'ašu : 
tekutinou do pivnice. Tam bola az 
do jari . V zimnom období som si 
obstarala ešte jednu 60 l kaďu z 
plastu , naliala som do nej do 314 
vody, pridala 112 kg cukru . Do ta
kejto vody som prihadzovala šup
ky po celú zimu. Kaďu som prikryla 
pokrievkou. V marci som potom 
precedila zoctovatenú tekutinu, 
zriedila vodou v pomere 1 : 1 a na
liala do rôznych nádob upevne
ných na stromoch vo vzdialenosti 
asi 20 metrov. Prvé večerné motýle 
(obal'ovače) sa odchytávali vel'mi 
dobre. Dvakrát do týždňa som ich 
pozberala sitkom, prípadne som 
vyslobodila zablúdené včielky. 

skratka spoločnosti Air France. -
91 Mesto v Cíne - spevohra -
dochnul si. - 1 Ol Bezvládne sa 
oprelo- stred tajničky. -

Pomôcky: Cl Otani. - GI Agora. -
21M . Díb. - 31 Telsi. - 41 Olus. - 91 
lťin. d 

7 8 9 10 

Utopených bolo aj vela ôs 
rozličných vošiek. ' 

Výsledok bol 
Začalo to čerešňami -
len niekol'ko červivých 
bo zrejme i m~chám vrtivky 
šňovej jablkovy ocot chutil. 

Vel'kú radosť som mala 
ných i zimných jabík, medzi z 
mi bolo už len niekol'ko 
Aj broskyne a slivky môžem 
dy smelo zavárať. 

- Jožko, nevieš , kde je náš 
ri k? 
- To skutočne neviem, 
Chcel som mu len trochu 
vačom povysávať pierka ... a 
bol preč. 

••• 

- Viete, aký je rozdiel 
bocianom a 
- Futbalista môže 
krídle a bocian nie. 

••• 

Jarná romanca 
- Počúvaj miláčik, ako ten 
krásne spieva. 
- A čuduješ sa? 2:enatý nie 
kaso neplatí, zuby ho 
prečo by si nespieval? 

••• 

Exkurzia prechádza 
nom. 
• Kol'ko litrov mlieka 
denne dáva táto 
pýta sa jedna n<Í·~tštevrn• 
- Dáva? diví sa 
to z nej, milá pani, 
priamo ťahať! 

••• 
- Môj manžel má vlasy ai<O 

- Cierne? 
- Nie. Vôbec žiadne. 

••• 

Demolovať 
mole v skrini. 

' ' V V ď M P t r Krug Redakcia: 841 
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DEVínsky 
EXp re 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vážení 
čitatelia 

Posúdiť opodstatnenosť 
s lúžiť občanom ne

na nich . 2:elám si iba 
Prispievatelov, odbera
a trpezlivosť prekonať 
Problémy, ktoré každá 
ak človek chce konať 

Váš Yydavatel' 

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

Privítame názory občanov 
Pre činnosť orgánov miestnej 

samosprávy je vel'mi dôležitá úzka 
komunikácia s občanmi. Preto sa 
samospráva v Devínskej Novej Vsi 
snaží v maximálnej miere informo
vať občanov o aktuálnych problé
moch mestskej časti. Rovnako 
dôležité pre nás je poznať názor 
občanov na riešenie týchto problé
mov. Pozorne sledujeme vaše prí
spevky v Devexe a snažíme sa ich 
využiť v našej práci. 

Ponúkame vám možnosť 
prezentovať svoje názory aj v 
informačnom kanáli televíz
neho káblového rozvodu. 
Miestne zastupitel'stvo prijalo na 
poslednom zasadnutí zásady spô
sobu používania informačného ka
nálu v skúšobnom vysielaní. Podla 

radov študentov (ale pri
vyrobiť si môže ktokol'
vek). 

V dňoch 5.- 6. mája a 19.- 20. má
ja 1995 bude potrebné doručiť Devex 
do každej schránky v DNV. 

týchto zásad môže redakčná rada 
uverejniť aj neanonymné príspevky 
občanov v maximálnom rozsahu 
15 strojom písaných riadkov for
mátu A 4. Príspevky je možné 
odovzdať na sekretariáte miestne
ho úradu. 

Miestne zastupitel'stvo uvažuje 
aj o skvalitnení vysielania informač
ného kanála, pretože doterajší 
spôsob je technicky nedokonalý. V 
súčasnosti prebieha diskusia o 
tom, ako toto skvalitnenie dosiah
nuť. Zlepšenie je závislé od zabez
pečenia finančných prostriedkov. 
Informovanosť občanov však po
važujeme za vel'mi dôležitú a myslí
me si, že občania si zaslúžia, aby 
sa do tejto oblasti investovalo. 

z 

Záujemcovia o doručovanie týchto 
dvoch čísel prihláste sa: v Devexe, 
Novoveská 14 z dvora (nad poštou) 
denne: 8.00 - 10.00 a 14.00 - 18.00 
(vyplňte príslušný lístok) je na str. 8. 

telefonicky na č. tel.: 775 275 denne 

Uzávierka dnešného čísla 
bola 13.4.1995. 

Uzávierka nasledujúceho 

čís la bude 27.4.1995, číslo 
vyjde 5. mája 1995. 

Ako zbierať 
Vážení Novovešťania, 

uvítal som možnosť informovať 
vás prostredníctvom obecných no
vín o triedenom zbere druhotných 
surovín. Dnes by som vašu pozor
nosť rád upriamil na triedenie pa
piera, skla a železného šrotu v 
zástavbe rodinných domov, kde 
sme zvolili spôsob "kalendárneho 
zberu" . V praxi to znamená, že 
každú prvú sobotu v mesiaci 
zbierame a odvážame uvedené 
druhy surovín priamo spred vašich 
domov. 

Vzhl'adom na predchádzajúce 
problémy, zapríčinené predovšet
kým nedostatočnou propagáciou 
a informovanosťou , dovolím si vás 
opätovne požiadať, aby ste v uve
dené soboty vyložili zviazaný pa
pier, zhromaždené sklo a železný 
šrot na viditel'né miesto najneskôr 
do 8.00 hodiny. Rád by som 
súčasne zdôraznil , že túto Službu 
vám poskytuje naša spoločnosť 
bezplatne. 

Zároveň mi dovol'te úprimne 
vám podakovať za doterajšiu spo
luprácu a poprosiť vás o trpezlivosť 
pri ďalších sobotňajších zberoch, 
ktorá nám pomôže skvalitniť po 
skytované služby. 

Ing. Jozef Furek 
manažér OLO a. s. 

7.00- 8.00, 20.15 hod., alebo nechaj
te meno, adresu, resp. č . tel. na odka
zovači, na Miestnom úrade u zást. 
starostu Ing. J. žatku . 

Prihlásiť sa treba čo najskôr, aby 
vydavatel' vedel zabezpečiť doručenie. 

redakcia 
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z uznesení Miestnej rady 4.4.1995 

žiada miestneho kontrolóra o 
predloženie správy k nakladaniu s 
poskytnutými príspevkami športo
vým, kultúrnym a občianskym 
združeniam za obdobie január -
marec/1995 v termíne do konca 
aprOa 1995 

súhlasí s dočasným využitím 
vodnej nádrže a s vykonaním 
chovného pokusu za podmienok: 

- náklady na zarybnenie pokusnou 
vzorkou cca 1 OO kg rýb znáša 
Rybárske združenie MORAVA 

- chovný pokus obmedziť časovo 
do 31.12.1995 

- združeniu MORAVA nevzniknú 
iné nároky voči MC ani Spolku ur
bármi ako k predpokladanému 
majitel'ovi vodnej nádrže a pril'a
hlých plôch 

ukladá riaditel'ovi DENOW zabez
pečiť odst ránenie nečistôt napla
vených na brehu od hlavnej cesty 

schval'uje prenájom parkoviska 
pred VÚB p. Zenunimu pre zriade
nie letného sedenia prevádzky 
cukrárne, sadzbou 30 tis. Sk na 
obdobie 1 /2 roka v rozsahu 3 par
kovacích miest 

schval'uje vyhradený prenájom 
vol'ných parkovacích miest pre 
VÚB pre osobné automobily za 
podmienok minimálnej sadzby pre
nájmu vo výške 2.500 Sk!ročne 
parkovacie státie 

nesúhlasí so znížením sadzby za 
1 m' zastavanej plochy za prená
jom pozemkov pod objektmi 
Líniového centra, stanovenej v 
Zásadách hospodárenia na 300,
Sklm2/rok 

nesúhlasí s požiadavkou skráte
nia doby prenájmu na 1 rok 

akceptuje požiadavku na odpre
daj zastavaných pozemkov v ter
míne po 1 .1 .1998 

berie na vedomie služobný vý
jazd zástupcov MC ONV do 
Rakúska dňa 19.4.1995 v súvis
losti s prípravou CHF a zabez
pečen ia umiestnenia pontónového 
mosta pre dni jeho konania 

schval'uje prenájom nebytových 
priestorov v Líniovom centre na 
Eisnerovej ulici pre zberňu bielizne 
a šatstva na 1 .300 Sklm2/rok 

2 DEVEX 

Uznesenie Miestneho zastupitel'
stva zo dňa 11.4.1995 

schval'uje Organizačný poriadok 
samosprávy mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

schval'uje Rokovací poriadok 
miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Devínska Nová Ves 

schval'uje VZN MC ONV č. 
1/1995 o podmienkach a pravid
lách montáže, odpisu a rozúčtova
nia, podl'a meradiel inštalovaných v 
bytoch a nebytových priestoroch 
MC ONV 

žiada starostu MC ONV o zabez
pečenie dopracovania materiálu o 
prognózu rozvoja TKR na signálom 
nepokryté časti ONV, vrátane ná
kladov na jednotlivé časti a záujem 
obyvatel'ov ONV, ako aj nákladov 
na zriadenie štúdia 

odporúča starostovi MC ONV po
dať sťažnosť na inšpektorát rádio
komunikácií v súvislosti s nedosta
točným rádiovým a televíznym sig
nálom v niektorých častiach ONV 

ukladá architektke MC a odbor
ným oddeleniam MÚ ONV doplniť 
materiál o odpočet realizácie 
"Koncepcie rozvoja MC ONV" z ro
ku 1991 a materiál predložiť na 
najbližšie riadne zasadnutie MZ 

žiada starostu a ukladá zástupco
vi starostu vypracovať návrh mate
riálu "Programové ciele samosprá-

. vy MC ONV do roku 1998" a pred
ložiť ho na rokovanie MZ MC ONV 
najneskôr v septembri 1995 

ukladá predsedom komisií a ar
chitektke MC spolupracovať pri 
príprave uvedeného materiálu 

žiada predsedov politických strán 
a hnutí v ONV zastúpených v MZ, v 
prípade, že chcú zahrnúť námety 
zo svojho volebného programu do 
uvedeného materiálu, doručiť vo
lebný program svojej strany alebo 
hnutia starostovi MC ONV do 
30.4 .1995 

ukladá MÚ účelovo viazať združe
né finančné prostriedky získané na 
výstavbu kanalizácie od prispieva
telbv na jej ďalšie dobudovanie 

schval'uje za členku komisie 
školstva, vzdelávania a mládeže 
RNDr. Zoru Piatrikovú 

pozastavuje výkon rozhodnutia 
UMZ č . 75/3/95 v bode 3 a ukladá 
predsedovi komisie športu a voľ
ného času pripraviť návrh na využi
tie pôvodného detského ihriska do 
termínu najbližšieho riadneho za
stupitel'stva 

žiada starostu MC ONV obsadiť 
funkciu právnika do konca mája 

z 

O tom, že psov je na našich sídliskách viac ako je to únosné, s 
už aj v Devexe popísalo vera. Aj o nezodpovednom správaní ich a_ 

Zdá sa, že argumenty v tomto prípade neplatia. Aj preto li 
1 

stavitelia radnice príslušníkov mestskej polície o sprísnenie kontrol 
rov. o tom, že sa počas týchto kontrol nenudia, svedčí aj nasledujúci 
beh ranej obhliadky sídliska. 

6.35 - ul. S. Králika, mladý muž s 
ruským chrtom impozantného 
vzrastu. Očividne je mu v byte tes
no, šprintuje po sídlisku krížom
krážom. Majiter je nahnevaný: 
"Starajte sa radšej o to, ako sa tu 
parkuje!" Chvírami to vyzerá, že 
psa už-už pustí na nás. Zaplatiť 
pokutu nie je ochotný. Tým horšie 
pre neho. Bude sa to riešiť predvo
laním. 

7.00 - ul. J. Smreka, starší muž, 
pes vzdialene pripomína pudlíka, 
varne pobehuje po okolí. Vermi sa 
čuduje požiadavke policajtov. "Veď 
on nikomu nič neurobí!" Ešte viac 
sa čuduje, keď policajti chcú vidieť 
psiu známku. "Veď ešte nemá ani 
rok!" Končí to 50 korunovou poku
tou a prísrubom, že psa urýchlene 
prihlási na miestnom úrade. 

7.10 - ul. J . Smreka, chlapček s 
kóliou väčšou ako on. Náhubok a 
vodidla zase chýbajú, tak isto aj 
psia známka. Policajti odprevádza
jú chlapca domov. Majiter pokutu 
odmieta zaplatiť. Aj ten dostane 
predvolanie. 

7.35 - Kalištná ul., pekná mladá 
slečna s pekným pudlíkom. 
Samozrejme, bez náhubka a vo-

didla. Slečna pokutu 
platiť, nemá peniaze. Policajti 
svetľujú, že sú dve 
si zájde domov po 50 Sk 1 
príde predvolanie. Slečna 
možnosť. Vracia sa až 0 

chvíru. Peniaze nemá, zato. 
ňou otec. Je doktorom práv, a 
to mu nie je jasné, čoho sa 
dopustil, na druhej strane 
dobre vie, čo porušili policajti 
povinnosti si neplní 
Pokutu samozrejme 
rozhodne navštívi starostu, 
položil niekorko ne 
zok. 

policajtmi a je mi jasné, 
majú rahké. Našťastie, 
majiterov psov sa 
našej kontrole ako sa 
však porušovaterov 
viac ako dosť. 
chcel, aby si policajti 
iné, len nie jeho 
Uľahčíme im to. Správajme 
ako by sme sa mali 
Správajme sa k iným tak, 
sme chceli, aby sa iní 
nám. 

VIl. Architekt mestskej časti 
Architekt mestskej časti je pra

covníkom mestskej časti a vymenúva 
ho na dobu neurčitú a odvoláva ho 
miestne zastupitel'stvo. Za architekta 
mestskej časti môže byť vymenova
ná len osoba s vysokoškolským 
vzdelaním príslušného smeru. 
Architekt mestskej časti zodpovedá 
za svoju činnosť miestnemu zastupi
tel'stvu a starostovi. Funkciu ·architek
ta mestskej časti Devínska Nová Ves 
v súčasnosti zastáva Ing. arch. Eva 
Vargová. 

Funkcia architekta mestskej časti 
je nezlúčitel'ná s vykonávaním podni
katel'skej a samostatne zárobkovej 
činnosti a s členstvom v štatutárnom 
orgáne akéhokol'vek podnikatel's
kého subjektu. 

Architekt mestskej časti zabez
pečuje v spolupráci s miestnym úra
dom najmä: 

a) činnosti na úseku plánovania 
územného rozvoja mestskej časti, 

b) spracovanie základných . 
ných dokumentov a 
územného a strategického 
mestskej časti, 

c) spracovanie ,·,7~mno-olal 

podkladov a 
dokumentácie na 
časti, 

e) spracovanie dopravných 
no - ekonomických 
súvisiacich s celkovýrn 
rozvojom mestskej čast i , 

f) 

g) tvorbu územných a 
informácií ako i . 
tému o území mestsKeJ 

v predošlom školskom roku 
. " prišli s nápadom vysie-
1 rozhlasové relácie 

1 , ".D enne zahrajú ru-
ne 1 klasické melódie 
~torí oslavujú meniny 
zelanie tým, ktorí ús

triedu a školu v 
a rôznych súťažiach. 

~ezostanú ani relácie 
Informatívneho cha

si n ašli vďačných 
medzi deťmi i dospe-

cierom vytvoriť priestor pre prijazd 
nákladného vozidla a zrejme aj že
riavu. Inak si totiž ťažko predstaviť, 
ako by bolo možné nepojazdný 
traktor a ťažké panely dopraviť do 
prírodnej rezervácie. Nakolko časť 
dielcov z traktora je pohodená v 
prilahlej záhrade, nebude iste ťaž
ké vypátrať majitela tejto "ekologic
kej bomby" . 

Nechce sa mi veriť, pán staros
ta, že by bolo možné niečo také 
vykonať so súhlasom miestneho 
úradu. Preto si dovorujem ako 
občan tohto mesta, ktorému nie je 
jeho prírodné bohatstvo rahostaj
né, obrátiť sa na Vás s prosbou o 
prešetrenie tohto ťažko pochopi
terného vandalského počinu a 
zjednanie rýchlej nápravy. 
Najbližšie dažde začnú totiž zmý
vať olej do piesku a panely mu v 
tom sotva zabránia. Myslím si, že 

fároch či Belušských Slatinách vy
strieda do 500. Zmena prostredia 
a pobyt na čerstvom vzduchu v 
prekrásnom prostredí slovenských 
hôr deťom iba prospeje. 

Už štvrtý turnus tretiakov navš
tevuje plavecký výcvik s cierom 
naučiť sa plávať už v deviatom ro
ku a tí, ktorí základy už majú za se
bou prostredníctvom rodičov, sa v 
tomto športe pod odborným vede
ním profesionálov zdokonarujú. 
Skoda len, že za vodou musia 
cestovať do Dúbravky a Karlovej 
Vsi. Veru, že by sa zišiel nejaký 
bazén aj v našej obci pre deti i do
spelých. To je prosba pre radu 
"starejších" obecného zastupiter
stva .. . 

48. ročníka behu Devín -
Bratislava na trati 29go m sa 
zúčastnili úspešne aj malí bežci z 
Podhorského pod vedením tréner
ky Ruženky Brunovskej. Deviati 
malí bežci (vzhradom na vrcholne 
nepriaznivé počasie) heroicky bo
jovali a ani jeden z nich sa nevzdal, 
dobehli do ciera medzi prvými: Z. 
Fekete, P. Krupčík, M. Vachálek, Ľ.. . 

Adam, J . Vojtek, P. Szabadoš, D. 
Fóti, A Medovičová a M. Kovárová 
si zaslúžia obdiv a uznanie. 

Výsledky školského kola 1. roč-

dotyčný devastátor by mal dať do 
poriadku aj narušený svah, ktorý 
takto podrahne rýchlej erózii. A iste 
by bolo potrebné pouvažovať o za
bránení vjazdu vozidiel, aby sa 
niečo podobné nemohlo zopako
vať. 

Ľ..udia na uliciach vravia, že v 
tomto štáte je už všetko možné. Ja 
som však optimista a verím, že od-

Negramotní? 
Verký piatok 14.4.1995, niečo 

po 19.00 hod. pri prechádzke na 
Pieskovom vrchu zažívame šok. 

Vari tristo metrov za dobre čitater
nými taburami, označujúcimi chrá
nenú krajinnú oblasť, stojí šedý 
Trabant BHE 26-13. Po svahu roz
trúsená mlaď s pokrikmi zdoláva 

n1ka geografickej olympiády: 

5. ročník: 
1 . Andrej KOVARÍK, 
2. Ivana ZIGOVA, 
3. Zuzana JURANEKOVÁ 

6. ročník: 
1. Dušan SRNEC, 
2. Tomáš POSPÍCHAL, 
3. Peter CECHOVIC 

7. ročník: 

1 . Michal S!V<A, 
2. Pavol KIRSCH, 
3. Richard KURINA 

a. ročník: 
1. Ľ..ubomír SAMEK, 
2. Milan BABOS, 
3. Michal PETRÁS 

Úspešní riešitelia: l. 36. ročník fyzi
kálnej olympiády: Michal PETRÁS, 
ll. Pytagoriáda: E. HAVLíKOVA, 
Václav SKOLU DA, M. SÁBEL a A 
PETRÁSOVA . 

cc 
ZS P. Horova 

Zo ZŠ l. Bukovčana 3 

BESEDA 
"Vážené deti, chcete sa na 

chvíl'u stať dospelými? Milí dospelí, 
chcete sa na chvn'u stať deťmi?" 

Tieto dve vety napovedajú, že 
rozprávkový svet pre 7 - 70 roč
ných jestvuje aj v súčasnej sloven
skej literatúre. Prispel k tomu aj 
súčasný slovenský publicista a spi
sovater - Andrej REINER svojou 

stavenie zaolejovaného vraku v prí
rodnej rezervac11 európskeho 
významu bez zodpovedajúceho 
(exemolárneho) postihu možné nie 
je a dúfam, že ma o tom presve
dčíte. 

Očakávajúc Vašu odpoveď 
zostávam 

. s úprimným pozdravom 
podpis 

jednotlivé úseky. Pod nohami sa 
mrví zemina, kotúlajú sa skalky - je 
veselo. Dievčina už máva zo sa
mého vrchu, zaregistrovala "obdi
vovaterov" Trabanta. "Cha, cha, 
cha, ešte nevideli také fára." 

Na upozornenie reaguje skupi
na smiechom. 

Veru, sme aj takí. 

(Jj}fl 0r!!J (J[J!] 
Velkonočné sviatky prišli osláviť 

na brehy rieky Moravy aj prvé bo
ciany. Ich nádherné plachtenie 
sme zazreli už v nederu 16.4.1995. 
Sú to tí naši, alebo len oddychujúci 
hostia? rp 

knihou "Ako sme žili s duchmi". 

K prvým jej čitatelbm patrili žiaci 
ZS l. Bukovčana 3, ktorým ju sám 
autor predstavil v týchto dňoch. 

Deťom sa knižka tak zapáčila, 
že sa s autorom dohodli na ďa
lšom stretnutí. Beseda so spisova
telom A REINEROM sa uskutoční 
25. apríla v ZS l. Bukovčana 3 o 
10.00 hod. 

Vážené deti, milí dospelí, srdeč
ne ste vítaní. 

TVORIVOSŤ 
Umelecká tvorivosť žiakov 

našich škôl vrcholí práve na jar. 
Dôkazom toho sú súťaže v ume
leckom prednese prózy a poézie -
Hviezdoslavov Kubín a v speve 
slovenských rudových piesní -
Zorničkin slávik. Ziaci zo ZS l. 
Bukovčana 3 sa v miestnom kole v 
ONV umiestnili nasledovne: 
Poézia: l. kategória: 1 . miesto 
Danka DUBECKÁ, 3. miesto 
Jana LIMOVÁ, cenu poroty získa
la Andrea SESTÁKOVÁ. 

Próza: 1. miesto Miroslav ELIÁS 

Poézia: ll . kategória: 3. miesto 
Simona MARTINÁKOVÁ 

Próza: 2. miesto Henrieta 
HORÁKOVÁ 

V 111 . kategórii - próza sa 
umiestnil na 1 . mieste Michal 
KORDOS. 

B. KOLN[KOVÁ 

DEVEX 3 



~~clli>ll!lli ~ 
na obvodnom úrade Bratislava IV. 

Matrika Devínska Nová Ves 
Maroš Schlosser a 

Andrea Pokorná 
Pavel Oravec a 

Ing. Jana Masárová 
v kostole 

Igor Káčerík a 
Elena Virgovičová 

N&!d J]\llllli>dft&mlftll 
70 rokov 

Alžbeta Cerovská 

1!JWJ!Milld mm:m~ <dlc ld'Jcft& 
Adam Taňaši 

Mária Papšíková 

® 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

pozýva 
23.4.1995 - nedel'a 

ŠTÚROV DEVÍN 

Vo štvrtok 6. apríla 1995 sa v 
lstra centre uskutočnila pod zášti
tou riaditel'ky lstra centra miestna 
prehliadka víťazov školských kôl 
súťaže v prednese poézie a prózy 
"Hviezdoslavov Kubín". Prehliadky 
sa zúčastnili všetky ZŠ. Do odbor
ných porôt pre jednotlivé kategórie 
boli vedeniami škôl delegované 
členky z radov pedagógov. 

Tohtoročná prehliadka mala 
dobrú úroveň , víťazi boli odmenení 
knižnými cenami. 

Medzi najlepšími účastníkmi 
boli ocenení v jednotlivých kategó
riách títo žiaci: 

1. kategória (žiaci 2 . - 4. roč.) : 

Danka DUBECKÁ (ZŠ l. Buk.-3), 
Janka VARGOVÁ (ZŠ l. Buk.-1 ), 
Gabika STANKOVA (ZŠ. P. 
Horova), Janka UMOVÁ (ZŠ l. 
Buk.-3), Mirko ELIÁŠ (ZŠ I.Buk.-3), 
Marcel VLCEK (ZŠ I.Buk.-1), Janka 
OSLANCOVA (Zš P. Horova) 

2. kategória (žiaci 5 . - 6. roč.): 

Martina CUKOVICOVÁ (Zš P. 
Horova), Viktor SCHVARC (ZŠ l. 
Buk.-1) , Janka TOTHOVA (ZŠ P. 
Horova), Simona MARTINÁKOVÁ 
(ZŠ l. Buk.-3), Rúth 
JENDRUCHOVÁ (ZŠ l. Buk.-1 ), 
Henrieta HORÁKOVÁ (ZŠ l. Buk.-

4 DEVEX 

fST~A CENT~UH 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2-4 

24., 25., 26.4. - 8.30 do 12.00 sprístupnená verejnosti 
výstava detských prác, organizácie LENZ v ONV a 
študentky architektúry STU žijúcej v ONV Jarky 
Dobríkovej pod názvom "Užívajme prírodu ako dar - s 
úctou, s vďakou a šetrne". 

29.4.- 18.00-22.00 DISKOTÉKA PRE MLÁDEŽ 

7 .5. - DEŇ RODINY 
programové popoludnie pre verejnosť 16.00 h. 

Hviezdicový pochod na Devín - vy
stúpenie detského speváckeho 
zboru. Odchod od lstracentra o 
13.00 hod. 

4.5.1995 - štvrtok 
SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 

3), Radka KOPCOVÁ (ZŠ P. 
Horova), Terézia HORVÁTHOVÁ 
(ZS l. Buk.-1) 

3 . kategória (žiaci 7. - 8. roč.): 

Lucia MIKLfKOVÁ (ZŠ l. Buk.-1), 
Veronika KOLKOVÁ, Jana 
KOŠICKÁ (ZS P. Horova), Ľ_udmila 

Tel.: 770 033 

Spomienková slávnosť pri pamät
níku gen. Milana Rastislava štefá
nika. O 16.00 hod. na Kolónii (pri 
mieste, kde stála socha M R. šte
fánika). 

21.5.1995- nedel'a 
FESTIVAL SLOVENSKEJ 

NÁRODNEJ PIESNE 

MITKOVÁ (ZS I.Buk.-3), Michal 
KORDOŠ (ZŠ l. Buk.-3, Mária 
ZEMANOVICOVÁ (ZS I.Buk.-3), 
Helena MARECKOVÁ (Zš P. 
Horova), Mária MIKULÁŠOVÁ 

Dr. Katarína Bergerová 
riaditel'ka IC 

Prekrásne uvedenie Paší v podaní detského speváckeho zboru vedeného 
pani Júliou Zúbkovou v lstracentre v predvečer Velkonočných sviatkov. 

22.-23.4. - THE 
MASTER VLÁDCA 
USA- m.p.- č.d. - 22, 

29.-30.4. - 2 000 000 
DOLÁROV SPREPITN~ 
USA- m.p. - s.t. - 25,-
Romantická komédia 

4.5.-

22.-23.4. - THE 
MASTER VLÁDCA 

USA 22,-

29.-30.4. - 2000 
DOLÁROV SPRE 

USA 25,-

Suchoňa, 

lstracentrum si vás 
zvať na koncert žiakoV v 
Dňu rodiny 

7.5.1995 o 16.00 

dňoch vzrušila časť 
v oNV kauza tzv. 
ihriska" na sídlisku 

. ·me sa v poradí rokov 
pokUSI 'h . k 'd 

995 hovoriť o 1 ns u sr -
- 1 d Jednotlivé obrazy vy-

stre . . . 
najmä nezarnteresovanym. 

nasťahovaní na sídlisko 
p(~O r. 1 983) sa obyvatelia 

1 
svojpomocne upravrť sta~ 
ktoré po sebe zanechali 

i (doslova). Organizovali 
brigády (viac ako 6000 

ročne) a za materiálnej po~ 
vtedajšieho MNV vybudovali 

....."rlnlrk :vrl r!. upravili všetok priestor 
4 ha), zatrávnili, vysadili 

stromky a ... vybudovali viacúčelo
vé ihrisko pre nesúťažné športové 
vyžitie dospelých i detí bývajúcich 
v tomto sídlisku. Ihrisko, i účel 
sp[ňajúce normy takéhoto zariade
nia v takomto prostredí. 

Po niekolko málo rokoch (1987) 
· na ihrisko hokejbalisti. z jed
súťažne hrajúceho družstva 

i na takmer desiatku. Vie 
nteresovaný občan pred

ten nápor na 

: ~asové využitie ihriska (trénin
zapasy, turnaje tol'kých družs
kde pôvodný zámer sa zúžil 

mrnrmum 

: niekol'ko~rát bezúspešne vy
zelen udupanú stovkami 

h ráčov TK LOB 
Nová Ves na rebríčku: 
SR Hráč 

- dvojhra: 
•. . . Vladimír PÁNIK 
zracr - dvojhra. 97 . 

315 Juraj ALFOLDY 
364. Vladimír PÁNIK 

· Stanislav JURCÁK 
-dvojhra: 
Petra KARELOVÁ 

Gabriela GALOVICOVA 

ŠACH 
Oblastnej Súťaž . 

DNV A e. 
B _ST- Apollo Slovnaft 3 5'4 5 

la STRE LRELEC ONV A 4:4 , 
EC DNV: Antala - 2, 

Nedorozumenie 
: okolité vchody nahrádzajúce 

verejné WC (vraj v čase turnaja 70 
- 80 vyprázdnených močových 
mechúrov stačí spláchnuť niekol'
kými litrami vody, aby to pod okna
mi permanentne nezapáchalo) 

: na pokoj obyvatel'ov celého 
sídliska, keď bubnovanie na manti
nely vydáva hlučnosť ďaleko prevy
šujúcu ťažké banské mechanizmy 
(v čase turnajov sobota - nedel'a 
8.00 - 20.00 hod. non-stop nezá
visle od kojencov, chorých, či 
duševne pracujúcich aj doma ... ). 

Vraj prirodzene pri takýchto 
športových akciách sa výrazové 
prostriedky nevyberajú. Nuž, deti v 
predškolskom veku začali vypoču
té používať doma. 

Nepomáhali odporučenia hra
dať východiská. 

Odpoveďou bolo krčenie ra
mien. Pohár trpezlivosti obyvatel'ov 
pretiekol - šli sa sťažovať na 
Miestny úrad. Keďže sťažností bo
lo vel'a, Miestne zastupitel'stvo roz
hodlo zrušiť súťažné aktivity na 
ihrisku sídliska, demontovať manti
nely .. . 

Co nasledovalo potom? 

Oznámenie, osočovanie, tero-
ristické vyhrážanie predsedu 
miestneho združenia Ymca. 

Jurčák , 8. - 1 ,5, Jurčák Mar., 
Lobodáš, Verner, Balog - 1. 
Tabul'ka po 8. kole: 
1. Hydrostav 39:25 11 
1. Svätý Jur B 36:28 11 
3. Spoje C 35,5:28,5 10 
4. STRELEC DNV 31,5:32,5 10 
5. Doprastav E 36:28 9 
6. Modra 8 32:32 9 
7. Krasňany C 32:29 8 
8. Slovan F 32:32 7 
9. Dunaj D 30,5:33,5 7 
1 O. Apollo Slovnaft 28,5:35,5 7 
11. Doprastav jun iori 25:39 4 
12. Krasňany 8 23:38 3 

mj 

BILIARD 
VÝSLEDKY TURNAJA - 25.3.1995 
1 . Miloš SLANÝ 

Prečo titulok NEDOROZUME
NIE? 

Predseda miestneho združenia 
Ymca nepochopil niekol'ko skutoč
ností. 

Predovšetkým nazval skupinou 
odporcov rekreačných športových 
aktivít mládeže práve tých, ktorí 
odpracovali niekolko stovák hodín 
bezplatne na realizácii prostredia a 
ihriska sídliska Stred, pravidelne 
organizovali podujatia pre mládež 

sídliska (všetko dokumentačne 
podchytené - aj ako dôkazový ma
teriál pre prípad súdneho konania 
z osočovania a vyhrážania). 

Nik, ale skutočne nikto zo 
sťažovatel'ov nie je proti špor
tovým aktivitám mládeže, ani 
proti hokejbalu, ani proti 
mantinelom. 

2iadne falošné sl'uby nenahra
dia seriózne riešenie v prospech 
všetkých zainteresovaných - oby
vatel'ov i športovcov. 

Mantinely. Navrhli, objednali tzv. 
odporcovia rekreačných športo
vých aktivít mládeže. Rok čo rok 
celé noci, robili l'ad (pre korčul'ova~ 
nie detí i dospelých) a potom rok 
čo rok boli spory, či môže byť, ke
dy môže a nemôže byť lad, dokon
ca minulú zimu museli odstraňovať 

2. Luboš CIERNY 
3. Vladimír NEMETH 
4. Marek TRENCIANSKY 
5. Ján BERTOVIC 
6. Juraj SUROVÝ 
7. Peter KUCHAR[K 
8. Tomáš TOTH 

STAV PO 3. KOLE 
1 . Vladimír NEMETH 20 b 
2. Luboš CIERNY 20b 
3. Ján BERTOVIC Bb 
4. Miloš SLANÝ 12 b 
5. Ján DANIS 6b 
6. Norbert KROMMEL 6b 
7. Karol CERVEŇANSKÝ 4b 
8. Marek TRENCIANSKY 3b 
9. Dušan KOVAROVIC 3b 
1 O. Peter PAU UK 2b 
11 . Juraj SUROVÝ 1 b 
12. Ladislav BEŇADIK 1 b 

mb 

sol' nasypanú chlapcami predsedu 
miestneho združenia hokejbalistov. 
Na kritiku rodičov detí (pri každom 
probléme) bola reakcia predsedu 
pokrčenie ramien a konštatovanie 
"to sa ustrážiť nedá" . 

Preto nedorozumenie. 

Obyvatelia sídliska žiadajú iba 
primeranú hlučnosť v súlade s nor
mami pre občiansku zastavanosť 
sídliska, primeranú ochranu život
ného prostredia, dodržiavanie pri 
meraných hygienických noriem, 
primeraných etických a estetic
kých noriem. Tie nie sú dodržiava
né ani čiastočne pri súťažnom vy-

užívaní ihriska. 

Teda? Obyvatelia sídliska Stred 
sú za športové aktivity mládeže, 
dospelých a všetkých, ale na pri 
meranom priestore. Tých je v 
Devínskej Novej Vsi niekol'ko. Len 
treba chodiť, vidief, dohovoriť sa 
na podmienkach a. .. športovať. 
(Priestory pri Tehelni, pri futbalo
vom štadióne na Vápencovej, v 
priestoroch základných škôl...) 

Nedostatok finančných pro
striedkov bráni vybudovať pláno
vané všešportové ihrisko pri želez
ničnej trati. Obdobie, kým bude, sa 
dá preklenúť vyriešením zbytoč
ného sporu, umiestnením hokejba
lového ihriska v nových priesto
roch . 

Obyvatelia sídliska Stred 
(časť sťažovatel'ov) 

F._.""rES.A.L 
4. kolo 
Muži A Lamač- ONV 1:3 

góly: Spišiak, Faktor, Sita 
Muži 8 ONV - Start 0:1 -
Nedohrané pre inzultáciu rozhodcu hráčom hostí. 
Starší dorast: Malacky - ONV 6:0 
Mladší dorast: Malacky - ONV 0:3 
Starší žiaci : ONV- Trnávka 0:0 
Mladší žiaci: ONV- Trnávka 5:1 

ONV- Inter 1:4 
5. Kolo 
Muži A ONV- VTJ 

Preložené na 26.4.1995 o 17" 
Muži 8 Pezinok- ONV 1 :O 
Starší dorast: ONV- Stupava 1:3 

gól: Runák 
Mladší dorast: ONV - Stupava 7:0 

góly: Havel 3, Pleš ka 2, 
Ko n ečný, Spišiak 

Starší žiaci : SKP - ONV 9:0 
Mladší žiaci: SKP- ONV 4:0 

Malacky- ONV 2:2 

DEVEX 5 



V období od 30.3.1995 do 
13.4.1995 mestskí policajti v časti 
Devínska Nová Ves zistili 57 prie
stupkov. Na priblíženie našej čin
nosti vám vyberáme niektoré z nich: 

Dňa 31.3.1995 o 14.55 hodine 
nám telefonicky oznámil pracovník 
strážnej služby, že v objekte firmy 
PRESSKAM vyrušil troch zlodejov, 
ktorí si chceli so sebou zobrať hliní
kový drôt. Napriek úteku z miesta 
činu sa ich našej a hliadke štátnej 
polície podarilo zadržať. Doriešenie 
prípadu prevzalo HO PZ. 

Toho istého dňa o 20.55 hodine 
pri náhodnej kontrole jedného z 
vchodov na ulici P. Horova hliadka 
zistila skupinu mladých chlapcov, 
ktorí vdychovali psychotropné látky. 

Dňa 1.4.1995 o 14.00 hodine 
nášmu operačnému pracovníkovi 
bolo telefonicky oznámené, že na 
ulici š. Králika leží na zemi mladý 
muž. Po príchode hliadka zistila, že 
aj tento mládenec patrí do skupiny 
l'udí, ktorí sa radi oddávajú "ružo
vým snom" . Oba prípady boli odo
vzdané HO PZ. 

Vodorovne: N Ozdobný ženský 
spev. - BI Rýchlik - omámia alko
holom - štvrtá časť tajničky -
kapusta po nemecky. - Cl Rieka v 
Rusku - utiekol po česky - kanaj
ská bohyňa úrody - dievčenské 

meno - domácky Boris. - Dl 
Osoba s rovnakým menom - tre
tia časť tajničky - taštička. - El 
Biely povlak na víne - citové rozpo
loženia- jelšina - odseknúť hlavu. -
FI Pila - slonie zuby - orientačná 

pomôcka - české chlapčenské 

meno- citoslovce obdivu, prekva
penia. - GI Obracal - úkoloval -
mužské meno (1. okt.) . - Hl 
Koniec tajničky.-

Zvisle: 11 Odbočujem, vediem 
vozidlo - krása po rusky. 21 Opoj -
naznášala - trenčiansky vel'mož. -
31 Cínske ženské meno - začiatok 
tajničky - nariekala. 41 Ožran - ver
ké siene - uzol z dlhých ženských 
vlasov. -51 September po chorvát-

Dňa 6.4.1995 o 3.15 hodine 
hliadka pri kontrole na ulici J . 
Jonáša našla vykradnuté osobné 
motorové vozidlo Škoda 130. 
Neďaleko vozidla si policajti všimli 
dvoch podozrivých mladíkov, ktorí 
sa ukryli vo vchode obytného do
mu. Operačným pracovníkom bola 
vyrozumená aj hliadka HO PZ a v 
spolupráci boli obaja mladíci za
držaní a predvedení na HO PZ. 

Dňa 9.4.1995 o 6.50 hodine na 
tej istej ulici hliadka zistila ďalšie vy
kradnuté osobné motorové vozidlo 
Škoda 1 OO. Hliadka zabezpečila 
miesto do príchodu technika poli
cajného zboru. 

MsP 

Hladáme anketárov 
ústav pre výskum verejnej mienky 
pri štatistickom úrade SR v 
Bratislave hl'adá záujemcov o prá
cu anketára. Prihlásiť sa môžu 
osoby vo veku od 25 do 60 rokov 
s trvalým bydliskom v Bratislave -
Devínskej Novej Vsi a čistým regis
trom trestov. 

Potrebný počet anketárov vyberie
me na základe výsledkov výbero
vého konania. 

Záujemcovia sa môžu písomne 
prihlásiť na adrese: 

sky - klany - trápme, sužujme. - 61 
Cudzie ženské meno - pracovalo s 
ihlou- mužské meno. - 71 Zliatina 
medi a zinku - mesto v strednom 
Japonsku - mesto v Británii i 
Taliansku. - 81 ústredná centrála -
zdomácnený byvol - ukrajinské 
mužské meno. - 91 Vzácny po ne-

2 3 4 
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Pri hlasovací lístok dorucovate 
Meno: _____________________________ __ 

Mám záujem doručovať Devínsky Expres 

V priestoroch: Ulice:--------- ----

Moje bydlisko: Ulica: _____ ____ _ 

č.tel.: ____ ____ _ 

Lístok odovzdajte v mieste, kde ste Devex kúpili, v redakcii do 
Kalištnó 9, v Devexe Novoveskó 14 z dvora (nad poštou) do 27.4. 

ústav pre výskum 
verejnej mienky pri šú SR 

Hanulova 51 a 
844 13 Bratislava 

najneskôr do 26. apríla 1995. V 
prihláške prosíme uviesť vek, 
vzdelanie a zamestnanie. 

mecky- druhá časť tajničky -
ktosi po latinsky. - 1 Ol Pôvodkyňa 
- tyče prenášajúce silu ťahom . 

Pomôcky: Cl Ujan. - Anat. - FI 
Ejha.- 71 Ašio.- 91 Rar.-

d 

6 7 8 9 10 

- Prečo stojí ten budík iba 
korún? 
-Lebo stojí. 

oo o 

- Ja by som za nič 
sil, aby môj syn nosil 
vlasy! 
-Veď nosí. 

oo o 

V ruskom obchode: 
- Môžete mi odvážiť kilo 
- Môžem, dajte ju sem. 

oo o 

Autobus zastane na 
nej, šofér sa postaví a 
- Konečná, vystupovať! 
A vzadu sa ozve dáma: 

Pre vás hádam 
Konečná! 

oo o 

V jednom byte sa žena 
kúpať. Vtom niekto 
je ticho, ale keď zvonenie 
va, ide k dverám nahá a 
cez kukátko zistiť, kto je 
mi. Na druhej strane 
zerá do kl'účovej dierky a 
- Kuk, ty malá strapaňa, je 
doma? 

oo o 

Umelci nás svojím 
obohacujú. No 
ani na seba. 

DEVínsky EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug . Redakcia: 841 OJ. tná 
Bratislava, Kalištná 9, tel. 775 275. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Inzercia- DEVínsky EXpres, 841 07 Bratislava, Kalis 
osobne: v priestoroch obchod a služby DEVEX, Novoveská 14, Bratislava - Devínska Nová Ves - z dvora (za poštou). Uzávierka čísla: vo 
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. 
20, 811 02 Bratislava. Registračné číslo: 1 03/90-R. 
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])JĽ~ínskonovov~!~ý 

... a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

ážení 
telia 

prvýkrát, po štvorročnom 
prichádza náš dvojtýž
do každej domácnosti v 

Novej Vsi. Vďaka do
sponzorom, predo-

firme Presskam, ale aj 
Mestskej časti ONV, 

en, inzerujúcim . 
orlnlb t·<>lhm čitatel'om, prežil. 

súčasná spoločnosť 
mnohých stránkach 

rozkolísaná. Naším zá
je venovať pozornosť 
otázok predovšetkým 

poskytovať in-
ktoré Vás najviac za-

a spoluprácu s Vami 

Yydavatel' 

JĽXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

5.5. 1 995 Ročník: 

Vážení 
spoluobčania 

Už piaty rok k vám prichádza 
informačný spravodajca občanov 
Devínskej Novej Vsi - DEVínsky 
EXpres, či ako ho poznáme v 
skratke- "DEVEX". 

Vydavatelbm tohto spravodajcu 
je súkromný podnikatel', pričom 
mestská časť Devínska Nová Ves 
od jeho zrodu prispieva na jeho vy
dávanie nemalými finančnými pro
striedkami. Recipročne vydavatel' 
poskytuje mestskej čast i priestor 
pre informovanie občanov o dianí v 
samosprávnych orgánoch 
Spravodajstvo z Radnice, zo za
sadnutí Miestnej rady, Miestneho 
zastupitel'stva, komisií, či z ozna
mov Miestneho úradu. 
Novozvolené Miestne zastupitel'
stvo sa rozhodlo zlepšiť informova
nosť občanov MC ONV aj pro
stredníctvom dvojtýždenníka DE
VEX, zvýšením príspevku na 
krytie 50 % vydavatel'ských nákla
dov. 

Nie je to preto, aby ste do 
vašich domácnosti dostávali úrad
né oznámenia. Charakter dvojtýž
denníka sa podstatne nezmení (ak 
zmena nenastane z dôvodov po
žiadaviek obyvatelbv). 

Riaditel'stvo ZS ul. l. Bukovčana č. 
1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi 
oznamuje , že v školskom roku 
1995/1996 otvára v 111. ročníku dve 

Podstatou celého projektu je 
dať občanom možnosť byť infor
movaným o dianí v mieste bydlis
ka, pre tých, ktorým čas nedovol'u
je hladať tohto spravodajcu v stán
koch, na predajných miestach. 

Prirodzene, tým, že spravodaj

ca prichádza k vám do domácnos
ti, má záujem informovať. 

Očakávame však vaše reakcie 

na problémy i otázky, ktoré predo

všetkým vás tlačia či zaujímajú! 

Iba spoločne sa môžeme usilo

vať o lepšie, krajšie a kvalitnejšie 

prostredie v Devínskej Novej Vsi. 

Najrýchlejšie sa s prostredím 

zžívajú deti. Tieto sa takmer pravi

delne predstavujú v dvojtýždenníku 

DEVEX. A nielen oni. 

DEVEX informuje o bohatstve 

okolitej prírody, ponukách spolo

čenských, kultúrnych a športových 
aktivít, prosto o živote v našej 
mestskej časti. 

Takže, štartu tohto typu infor

movanosti ku každému domov 
možno zaželať vela úspechov. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta 

triedy s aktívnym vyučovaním Nj, ro
zšírene v V. ročníku aj o Aj. 

Rodičia môžu žiadosť o prijatie 
svojich detí do tried s rozšíreným vy-

JÁN SMREK 

Moja matka je taká žena, 
čo strašne mladé srdce má. 
Kde teraz je? Ci sa jej sníva? 
Ci slepá je? Ci vidí ma? 

Ci vravieť mám o svojej matke? It 
Ci o jej láske vravieť mám? 
Ja brázda som, jej čelo hladké. It 
Ona je husia, ja len hrám. 

Ach, moja matka učila ma, It 
jak miluje sa pekná žena! 
Ona mi bola láska sama, It 
lupeň a kvet a mliečna pena. 

Klub poslancov KDH miestneho 
zastupitel'stva pozýva všetkých 
záujemcov na spoločné stretnutie 

v stredu 10.5.1995 o 1&.•• hod. 
na Radnici na lstrijskej 49 

Hlavnou témou stretnutia bude 
problém 

parkovania na sídliskách 

a diskusia o možnosti jeho rieše
nia. Zároveň môžete naniesť na 
poslancov aj ďalšie problémy, ktoré 
by vaši zástupcovia mali riešiť. 
Tešíme sa na vašu hojnú účasť. 

učovaním jazykov podať na zS ul. 1. 
Bukovčana č. 1 do 20. mája 1995. 

ladislav Jaško 
riaditer školy 



WIT©liDwft©Jk~ 
~ IT®@wft©® 
z Uznesení Miestnej rady MČ 
ONV 25.4.1995 

MÚ osloviť potenciálnych dodáva
telov pre prijatie úveru z Fondu 
pôdohospodárstva a potravinár
stva pre realizáciu Kanalizácie ul. 
Mlynská a ekonomickej komisii 
hradať potenciálne možnosti fina
nčného krytia realizácie investície 
Kanalizácia Mlynská 

žiada riaditela firmy C-term o za
ujatie stanoviska k zistenému ne
dostatku v plnení mandátovej 
zmluvy najbližšiemu zasadnutiu 
miestnej rady 

schval'uje odpredaj dopravnej 
techniky Tatra a UNC v správe 
Denovy 

schval'uje umiestnenie novino
vého stánku p. Kusému na 
lstrijskej ul. (oproti Priemyselnému 
tovaru) na dobu 2 rokov a sadz
bou podl'a Zásad hospodárenia 
pre r. 1995 

nesúhlasí s ukončením nájom
nej zmluvy s firmou PROFIL s.r.o . 
do doby, kým záväzky z nej ply
núce nepreberie štatutárny zá
stupca garážnikov 

žiada starostu zvolať spoločné 
rokovanie zástupcov Mč ONV, fir
my PROFIL a garážnikov v termí
ne do konca mája 1 995 

súhlasí s predfžením prevádzko
vej doby Bistra ADNAN na 
Eisnerovej ul. 46 do 22.00 hod. 

nesúhlasí s prenájmom pozem
ku na zriadenie letnej terasy pri 
bistre ADNAN na Eisnerovej ul. 

berie na vedomie sťažnosť 

občanov na zabezpečenie pre
pravy osôb MHD linkami v rannej 
špičke smerom do Mč Dúbravka 

žiada Magistrát hl. m. SR 
Bratislavy vykonať opatrenia k za
bezpečeniu kritickej situácie v 
preprave osôb (najmä školskej 
mládeže) MHD linkami č. 61 , 61-
S a 63 v čase od 6.45 do 7.45 
hod. ráno, smerom do hl. m. SR 
Bratislavy a linke č. 122 posunúť 
odchod od 14.00- 18.00 hod. 

schval'uje príspevok z fondu pre 
ochranu kultúrnych a historických 
pamiatok vo výške 15 tis. Sk na 
opravu javiska v kultúrnej záhrade 
lstrijská 4 

ukladá riaditerke IC predložiť 
najbližšiemu zasadnutiu MR po
žiadavku spoločenských a 
občianskych združení na využitie 
objektu lstrijská 4, vrátane záhra
dy, podra plánu ich aktivit 

žiada starostu zapracovať požia
davky na využitie kultúrnej záhra
dy a priestorov lstrijská 4 do 
Dohody o užívani týchto priesto
rov uzatvorenej medzi MČ ONV a 
rímskokatolíckou cirkvou 

žiada p. Moravca preveriť mož
nosť použitia demontovaných sú
prav STA pre vykrytie tých časti 
územia ONV, kde je nedostatočný 
televízny signál, v termíne do 
najbližšieho zasadnutia MR 

vm 

Predstavujeme orgány samosprávy mestskej časti Devínska Nová Ves 

VIl. Miestny úrad 
Úlohou pracovnikov miestneho 

úradu je zabezpečiť a zrealizovať 
rozhodnutia starostu a miestneho 
zastupiterstva a ďalšieh orgánov 
samosprávy mestskej časti. 

Okrem toho je miestny úrad 
miestom, kde obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi vybavujú svoje adminis
tratívne záležitosti. Na čele miest
neho úradu je prednosta. Táto 
funkcia v súčasnosti nie je obsade
ná. Miestny úrad má tri oddelenia. 
Vedúcou ekonomického oddelenia 

rP®!b[]'G)(Í)[í)~(!}~ OO~I!l[m@lk~D 
Niet ich v stánkoch ani predaj

niach. A mnohí ich žiadajú, chcú 
posl ať... 

Komisia kultúry pri Miestnom 
zastupiterstve ponúka príležitosť 
realizovať sa výtvarníkom, fotogra
fistom, návrhárom ... 

2 DEVEX 

je p. Hedviga Milošovičová, vedú
cou organizačnosprávneho odde
lenia je Ing. Ingrid Zaťková a vedú
cou oddelenia výstavby a život
ného prostredia je Ing. Anna 
Krížová. 

Miestny úrad sídli na lstrijskej 
49, úradné hodiny sú v pondelok 
9.00 - 18.00 a v stredu 7.00 -
16.00. Telefónne čísla sú 777 250, 
778 250, faxové číslo 776 250. 

-z-

Návrhy na pohl'adnice 
Devínskej Novej Vsi ponúkni
te do 15.9.1995 komisii kul
túry pri MZ ONV, lstrijská 49. 

Komisionálne vybrané návrhy 
pre realizáciu budú príslušne hono
rované. 

NA DRUHEJ STRANE MORA 
V stredu 26.4.1 995 sa 

uskutočnila pracovná návšteva zá
stupcov našej mestskej časti u 
našich susedov v Rakúsku. 
Zúčastnili sa jej starosta Ing. 
Vladimír Mráz, zástupca starostu, 
predseda Chorvátskeho kultúrne
ho zväzu na Slovensku . predseda 
kultúrnej komisie , a pracovníci 
miestneho úradu . Okrem zástup
cov z Devínskej Novej Vsi sa stret
nutia zúčastnili aj starostovia z 
Devína a zo Záhorskej Bystrice . 

Hlavnou témou rokovania 
so starostom susednej obce 
Engelhartstätten pánom 
Feiglom bol návrh na dočasné 
premostenie rieky Moravy 
pontónovým mostom počas 
Festivalu chorvátskej kultúry v 

Milé deti 
Pri príležitosti Dňa Zeme 

prišlo vera z vás k radnici , aby ste 
vyjadrili svoj dobrý vzťah k prírode 
a životnému prostrediu. Kládli ste 
pánovi starostovi otázky a chceli 
ste vedieť, čo urobí pre to, aby 
bola Devínska Nová Ves 
krajšou. Na záver ste vy
zdobili symbolický strom 
svojimi želaniami. Vaše 
želania sme si vermi 
pozorne prečítali. Sú 
vermi zaujímavé, a 
preto sme sa roz
hodli, že ich bu
deme všetky 
postupne uvere
jňovať v káblovej 
televízii, aby sa 
obyvatelia 
Devínskej Novej 
Vsi dozvedeli, čo 
vás trápi. 

Okrem toho všetky vaše želania 
dostanú aj poslanci miestneho za
stupiterstva, aby pomohli čo naj
viac z nich pánovi starostovi splniť. 

Verím, že keď prídete o rok znovu 

OHLASY 
Odpoveď na list - Postreh občana 

Ďakujeme Vám za list upozorňu
júci na poškodzovanie národnej pri
rodnej rezervácie Devínska Kobyla -
lokalita Sandberg v kat. ú. MČ 
Devínska Nová Ves. Daná aktivita sa 
realizovala bez vedomia a súhlasu 
miestneho úradu MČ ONV. Po vypá
traní vinníka sme celú záležitosť v 
rámci správneho konania preriešili 
na Obvodnom úrade Bratislava IV -
odd. štát. ochrany prírody a odpad. 
hospodárstva. Obvinený celú záleži
tosť orutoval tvrdiac, že konal s ve-

Devínskej Novej Vsi koncom . 
Cyrilo-metodských osláv v 
začiatkom júla. Pán 
iniciatívu privítal. Sú to 
nadviazanie užších kontaktov 
munít, ktoré boli v uplynulych 
saťročiach umelo oddelené 
známiť sa s kultúrou ' 
na jednej i druhej strane 
okolitými prírodnými 
spoluprácu a vzájomné 
budúcnosti dalej rozvijať. 

Na záver sa všetci 
dohodli, že sa pokúsia "-dllez~.
dočasné premostenie 
v tomto roku . Ak by sa 
dom na krátkosť času do 
festivalu nepodarilo, 1 

táto myšlienka na budúci rok. 

pred radnicu, vera z 
bude môcť za splnené 
ďakovať. 

. komu chýbal kryt zo 
Nevlern.svetlenia na sídlisku 

r el o ) l . t pa · d' oproti Devexu • a e je 
stred (h: pri zemi, otvorené holé 
to celkOokolo sa hrá hromada ma~ 
drôtY a . Nedajbože tam n1ektore 
lých deti. 
strčí ručičku. • • • 

srne si zvykli chodiť há-
,AUtorn . d . 

• j. Do diskontnej pre aj-
d muz a... 'k 
a · budove pošty vedie uz a ne RoSI v . • l ... ť • 

k
omunikácia, ktora mda ks UZI ~os

d votnému stre 1s u a zasa
te, z ra často však tam dochá· 
bovan1u. • . 
dza ku kolíziám. ze ~~ str~tn~ nl~
korko áut návštevnl ov. 1s

1 

bon u 

l žobnýrni voz1dlam1 a e o aj 
so su " h d 
medzi sebou. Ohrozuju c o cov, 

najmä deti. 
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V nedel'u 23.4 .1 995 po roku 
opäť deti zo ZS Bukovčana 1 pod 
vedením p. učitel'a Ferova zahrali 
divadelnú rozprávku "Vymenená 

Dobré výkony malých hercov, 
pekné kostýmy, ktoré vytvorila pani 
učitelka Mlejová a ešte krajšia scé
na tvorili spolu pekné podujatie, 
ktorým prítomných divákov vermi 
milo prekvapili. Skoda len, že orga
nizátori podujatia nevenovali 
väčšiu pozornosť propagácii tejto 
peknej akcie. Výrazný oznam v 
Devexe, niekorko plagátov v uli
ciach a oznam v miestnom rozhla
se by iste prilákal viac divákov kto
rí ~Y si prišli sprijemniť nedel'ný 
\lečer. Pri tejto pnležitosti som sa ja 
osobne vrátila do čias môjho det
stva, ked' sme i my ako deti takmer 
pr~d 45 rokmi hrali divadelnú roz
~ravku "Stratil sa hlásnik Cibula". V 

Podobná situácia je na Kalištnej. 
Ulica je úzka, parkuje tam vera 
osobných áut, ale často aj autobu
sy a nákladné vozidlá celé noci i 
dni. Nepatrí tam zákaz vjazdu ná
kladným vozidlám a autobusom? 

f 
••• 

Poohýbané zábradlie pri kine 
Devín nepatrí nikomu? Ani nikomu 
nevadí, že špatí vstup do MC? 

s ... 
Vôňa pokosenej trávy prekvapi

la v tieto dni Novovešťanov. To 
pracovníci Denovy sa starajú, aby 
zeleň bola stále svieža a pekná. 
Vdaka 

pat 

triedy. Na javisku tancovali vny, les
né žienky a rôzne nadprirodzené 
bytosti. Hrali sme s takou istou 
chuťou ako tieto deti, dokonca na 
tom istom javisku, len s tým roz
dielom, že sme hrali pred preplne
ným hradiskom napriek tomu, že 
na premiére vypli na celý večer 
prúd a divadlo sa muselo odohrať 
v náhradnom termíne. Naším di

vadlom žili celé rodiny. Mamičky 
chystali kostýmy, otcovia rekvizity 
a na predstavenie prišli okrem ro
dičov a starých rodičov i všetky te
ty a susedia. Pokladali si za povin
nosť prísť morálne podporiť deti a 
finančne školu. 

Pri pohlade na poloprázdnu sá
lu v nederu 23.4.1995 som si uve
domila, že medzi hŕstkou divákov 
nie sú ani všetci rodičia a starí ro
dičia malých hercov. Je to vermi 
smutné, že si ani v nedel'u večer 
nenašli čas, aby prišli oceniť nieko
l'komesačnú prácu svojich detí a 
ich učiterov. A pritom by si to deti 
za svoje výkony vel'mi zaslúžili. Veď 
ten dlhotrvajúci potlesk na konci 
predstavenia hovoril za všetko. 

Miestny úrad Devínska 
Nová Ves 

vyhlasuje užšiu súťaž 

na prenájom šiestich vyhradených 
parkovacích miest pre osobné vo
zidlá pred budovou Všeobecnej 
úverovej banky na Eisnerovej ul. v 
Devínskej Novej Vsi. 

Súťaže sa môžu zúčastniť právnic
ké alebo fyzické osoby, ktoré spl
nia príslušné podmienky: 

- lehotu podania prihlášky do 
15.5.1995 na Miestny úrad, 
lstrijská ul. 49 

- cenovú ponuku na ročný prená
jom jedného parkovacieho miesta 

-minimálna cena je 2.500,- Sk/1 
park. miesto/rok 

- ponuky sa odovzdávajú v za
pečatenej obálke označenej hes
lom "Súťaž · parkovacie miesta" 

- verejné otvorenie ponúk sa usku
toční dňa 15.5.1995 o 17.00 hod. 

na Miestnom úrade 

Bližšie informácie podáva Miestny 
úrad ONV, odd. výstavby a 2P, 

lstrijská ul. 49 v dňoch pondelok, 
streda a piatok od 9.00 - 12.00 

hod. (č. tel. 777 250). 

Kontaktná osoba: Ing. KrížovE 
An né 

Výsledky budú oznámené písom
ne do 15 dní od jeho ukončenia . 

ZDRUŽENIE VOTUM 
Vás pozýva 

v rámci programu domu duchovnej obnovy na 

BENEFIČNÝ KONCERT 

dňa 7. mája o 19°0 hod. v Chráme ducha sv. v ONV, 
na ktorom vystúpi 

CAMERATA COMENIANA BRATISLAV/ENS/S 
l Dvadsaťpäťčlenný komorný súbor interpretuje pre

dovšetkým hudbu dobových i súčasných skladatel'ov, ktorí 
sa v Bratislave narodili, alebo v nej pôsobili. Súbor pod ve
dením umeleckej docentky FFUK Kristíny Izákovej upriamu
je pozornosť na štúdium hudby obdobia renesancie./ 

Vstupenky v cene 25,-Sk (príp. dobrovol'ná suma na
vyše v prospech činnosti združenia VOTUM ) si môžete za
kúpiť pred koncertom. 

Združenie VOTUM 
oznamuje, 

že 111. časf kurzu anglického jazyka pre začiato
čníkov, pokročilých sa začne v utorok, 1'. mája 1995. Kurz 
bude trvať od 2.5. do 29.6. Poplatok je 750,-Sk, učebni
ca headway. Vyučuje sa : utorok a štvrtok. 

re vystupovali skoro všetky deti a Eva Krížová 

------------------------------------------------------------------------------------mp~ ~ _ ONV Ing. Vladimírom Mrázom, čo bolo diskotéka so skupinou Termix. Väčšina všetkým vedeniam ZS a MS v ONV, kto-

Pokroč ilí: 18.15
- 19.45

, Začiatočníci: 19.50 -21. 20 

Zapísať sa môžete pred vyučovaním 2.5. 1995 od 18.00 • 

Informácie: VOTUM, lstrijská 4, tel.: 770 390. 

"-' V~ pre deti vel'kým zážitkom. V tento deň detí prišla na diskotéku v krásnych kos- ré sa aktívne podujatia zúčastnili, p. sta-
Dňa 26. aprOa sa ukončením mali mladší účastníci podujatia - škôlka- týmoch rastlín a zvieratiek. Všetci savý- rostovi a všetkým spoluorganizátorom a 
P~d n_ázvom 'Užívajme prírodu ri, pripravenú videoprojekciu v priesto- borne vyšantili a dostali od skupiny odborníkom z útvaru výstavby a život-

l ~ Uctou, vďakou a šetrne' roch knižnice lstra Centra a vo vel'kej Termix aj sladké odmeny a kazety s ného prostredia Mú v ONV, za spolu-
P duJat1e venované ochrane sále si pozreli výstavku prác pod vyššie pesničkami o zvieratkách, rastlinkách a prácu. Tešíme sa na d'alšie zaujímavé 

Prostredia a prírody "Deň uvedeným názvom. Okrem toho sa deti hmyze. podujatia pre deti. 
oboznámili prostredníctvom malých 
"špecialistov" v názornej ukážke recyk
lácie papiera zo ZS so spôsobom a 
formami recyklovania. 

Dalším zaujímavým spestrením 
výstavy bolo maľovanie na ploché rieč 
ne kamene. Kto mal záujem a odvahu 
mal'ovať, mohol si vyhotoviť a odniesť 
malé vlastné dielo domov na pamiatku. 

Vyvrcholením podujatia bola detská 

Vedenie l stra Centra srdečne ďakuje 

Ak prichytia majitera psa, že neplatí 
povinný poplatok za psa, dostane poku
tu 50 - 100,- Sk. Už mi je jasné, prečo 
majitelia psov neplatia 700,- Sk ročne. 

IC 

Je málo pravdepodobné, aby ho chytili 
sedemkrát, takže ušetrí. Ak niekto nepla
tí 5 rokov (3500,- Sk) a dostane pokutu 
1 OO ,- Sk, je to smiešne. Susedovci majú 
psa tých päf rokov, príjem cca 300 tisíc 
ročne , ale za psa neplatia. 

mb 

DEVEX 3 
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Valéria BESEDOVÁ 
Alžbeta CEROVSKÁ 
Terézia c!AGALOVÁ 

Mária HANYOVÁ 
Katarína MASAROVIc!OVÁ 

Genovéva HLAVENKOVÁ 
Valéria HNÁTOVÁ 

PRIVÍTALI SME DO ŽIVOTA 

Adama TAŇASIHO 
Máriu PAPSÍKOVÚ 

Odišli z našich radov 
Anton SEc!KÁR 
vo veku 92 rokov 

Pozvánka 
Riaditel'stvo Základnej umelec

kej školy E. Suchoňa Dolinského 
1, Bratislava oznamuje verejnosti, 
že p r ijímacie skúšky do všet
kých odborov (hudobný , tanečný, 
výtvarný a literárno-dramatický) 
budú v dňoch 13.- 1 4. j úna 
1995 od 16.00 - 18.00 hod., pre 
deti 7 - 8 ročné, resp. pre 13 ročné 

~túcou fleuín 
štúrovské hnutie národného 

zjednotenia v spolupráci s miest
nymi odbormi Matice slovenskej 
v Bratislave usporiadali v nede
ľu 23.4.1995 tradičné spo
mienkové slávnosti pri prnežitost i 
pamätnej vychádzky štúrovcov 
na Devínsky hrad . Záštitu nad 
slávnosťami prevzal predseda 
NR SR l. Gašparovič. V kultúr-

4 DEVEX 

7 .5. o 16.00 koncert ku Dňu rodiny vo Velkej sále IC 

13.5. o 19.00 vystúpenie l'udovej hudby z Hriňovej 

" Hrončekovc i " so svojimi spevákmi 

a rozprávačom 

14.5. o 18.00 programové popoludnie ku Dňu matiek 
so ZS l. Bukovčana 1 v režijnom spracovaní 

p. J. Ferova 
21 5 . od 13.00 ll. festival národnej piesne pod záštitou 

miestneho odboru MS v ONV 

Poďak ovani e 
Dakujeme pracovníkom 

CHKO Záhorie , m.p. DENOVA a 

všetkým účastníkom brigády ku 
Dňu Zeme, ktorí obetovali svoj vol'-

na spoločenský tanec alebo synte
tizátor. Keďže škola pôsobí v loka
litách Dúbravka a Devínska Nová 
Ves na 5 detašovaných pracovis
kách, pri j ímacie skúšky sa 
uskutočnia súčasne na 3 mies
tach: na ZUS Dolinského 1, na ZS 
Batkova, na ZS Bukovčana 3 . V 
školskom roku 1995/96 by škola 
popri ostatných hudobných 
nástrojoch chcela zahájiť vyučova
nie aj na syntetizátore a pokračo-

nom programe 
vystúpili umelci bratislavských 
divadiel, účastníci položili kytice 
kvetov pri pamätnej tabuli L. 
Štúra a pozreli si novootvorenú 
výstavu Vel'ká Morava a Devín 

Tel.: 770 033 

ný čas v sobotu 22 .2.1 995 a po

mohli pri odstraňovaní suchých 

porastov v nive rieky Moravy (časť 

Na hriadkach). 

MÚ 

vať vo výuke spoločenského tanca 
na detašovanom pracovisku ZS 
Batkova. Veríme, že do výchovno
vyučovacieho procesu na našej 
škole bude zapojených čo najviac 
nadaných žiakov, pre ktorých sa 
návšteva ZUS stane príjemne a 
užitočne stráveným vol'ným ča
som. Prípadné bližšie informácie 
poskytneme na riaditel'stve školy, 
č. tel.: 764 387 . 

umiestnené v priestoroch hradu. 
Medzi účastníkmi nechýbali ani 
členovia MO MS z Devínskej 
Novej Vsi. 

šh 

Spomienka na M.Q. 8tefánika 
Matica slovenská uskutoční v 

nedel'u 7.5. 1995 spomienkový 
výlet na pamiatku tragickej smrti 
gen. Milana Rastislava Stefánika 
na trase Bratislava - Samorín -
Dunajská Lužná - lvánka pri 

Dunaji . Odchod autobusu je o 
12.00 hod. od Istropolisu (Trhové 
mýto) . 

Všetkých záujemcov srdečne 
pozývame. 

5 .5. - Lesana, Lesia, 6_
5 

Hermína, 7.5. -Monika, · 

Ingrida, 9.5. -Roland, 

Viktória, 11 .5. - Blažena, 1 
Pankrác, 13.5. - Servác, 1 

Bonifác, 15.5.- 2ofia, 

Svetozár, 17.5.- Gizela, 

Viola, 19.5. - Gertrúda. 

Blahoželáme 

Progra 
kina 

DEVÍN 

6.-7 .5. - BlAZNIV'i', 
BlAZNIVÝ 

USA - m.p. - s .t. - 18, 

o 19.45 h. 

USA- m.p. - č . t. - 20, 

13.-14.5. 

GUMP 
USA - m .p . - č.t. - 20, 

18.5. - šTYRI 
JEDEN POHREB 

USA - m .p.- č.t.- 20. 

V nedel'u - 21.5: 1 9~: od 
hod. sa predstavia su ory: 

{;IARIK -detský spevácky 

založený v roku 1994 Z minuloročného fes tivalu 

V sobotu 29.4.1995 bola v 
Novej Vsi, v hoteli Morava, 

i Motorsportu Bratislava 
jej riaditel'a Jozefa Studeniča, 

poriadatel'ov európskych po
l automobilových pretekov do 

z pohl'adu usporiadania 
BISII'OVSIIeV Európy. 

Za účasti prezidenta komisie FIA 
automobilov do vrchu pána 

GUT JAHRa zo Švajčia r
viceprezident a FIA S. 

z českej republiky, 
sekretára SAMŠ 

BEI~ČIEK,~. zástupcov 
unska, Turecka, 

bliky a Slovenska 
l výhlad pravidiel novovy

európskych regiónov. 
komisie FIA pán Paul 
si prehliadol trať pretekov 

-----------------------------
a Slovenska i v zahran ičí (Mexiko, 
Kanada) zo Základnej umeleckej 
školy v Karlovej Vsi 

KREMIENOK - detský folklórny 
súbor z Bratislavy 

milo prijatý, že určité prídem na pre
teky na Babu, hoci som to vôbec 
nepredpokladal . 
Pána Studeniča po

znám dlho. 
Stretával i sme 
sa na mnohých 
pretekoch v 
Európe. Teraz 
sme si však pr
výkrát podali 
ruky, prvýkrát 
ho vidím inak 

""-~:'1":"""'!"''"""'~=;":""'"'7:""""'~~'"·č"""'-"-..J ako len prebe
_._...,.._.,= __ rať poháre _víťa-
P · k _ . zov. M1nuly rok 
ez~no ~aba, B:atlslavu a sa vel'a diskutovalo o pretekoch na 

P1esťany - deJISko buduc1ch auto- Babe zvažovalo sa č . -b b ť 
mob"l · h t k k h , , 1 vo ec zo ra 1 ovyc pre e ov na o ru u. tieto preteky do šampionátu . Všetci 

Využili sme príležitosť na krátky 
rozhovor s pánom prezidentom FIA 
Paulom GUTJAHRom. Z jeho po
strehov vyberáme: 
- Mám vel'a šťastia, že som za ten 
krátky čas tol'ko videl. Bol som tak 

komisári hovorili o technických 
záležitostiach. Vyzdvihovali však pre
dovšetkým l'udí pracujúcich okolo 
motoristického športu - milí, príjem
ní, sympatickí. Presvedčil som sa aj 
ja. 

Poprechádzal som sa aj po 

turistiky TJ DOPRAVOPROJEKT Bratislava 
turistické podujatie 

OKARPATSKÁ ŠTYRIDSIATKA 
Tenis 

XIV. ročník 
20· mája 1995 - sobota 
z:rezentácia a štart: 

HORSKA BYSTRICA 
1 žl tej a modrej znaČky 

rnza kon • ' . ecnou autobusovej 
hnkyč . 102 

Start: 7.<XJ- 8.30 hod 
10 km odg <XJ _1 ;,;, 
Ciel'· d . 3. hod. 

· 0 18.30 hod. 

Pochodu· 
42 krn/10~ 
- Pajštúnskyo m - Záhorská 

_ . hrad - Košarisko -
2áhors~~ križ - Tri duby -
krnn ao rn ~slnca . 

hrad Zahorska Bystrica 
- Medené hámre -

Zbojnícka studňa - Pekná cesta -
Stánisko - Marianka - Záhorská 
Bystrica 

C) 1 O km/300 m - pre rodičov s deťmi -
Záhorská Bystrica - Cimbal - Hrubý 
Drieňovec - Snežienka 

DP sa možno zúčastniť po dovŕšení 15 
rokov, mladší len v sprievode rodičov 
alebo vedúcich TOM. 

Informácie: 
Ing. Vladimír PUKANCIK, 
Dopravoprojekt Bratislava, Kominárska 
2, tel.: 2034-285 

Pochodu sa zúčastňuje každý účastník 
na vlastné nebezpečie. účastníkom od
porúčame lekársku prehliadku. Pochod 
sa koná za každého počasia . 

Umiestnenie dorastencov TK LOB 
DNV na rebríčku v štvorhre: 
44. 124. Soják Ivan 
54. 171 . 2ovic Milan 
65. 215. Jackmanin Marián 
83. 305. Alfäldy Juraj 
94. 357. Jurčák Ladislav 
94. 357. Jurčák Branislav 
98. 382. Gašparik Peter 
98. 382. Zlocha Jozef 

mj 

SACH 
Bratislavská žiacka liga: 
ZS Bukovčana 1 zS 2ehrianska A 0:4 
Gym. Bílikova - ZS Bukovčana 1 3:1 
ZS Bukovčana 1 -ZS Gym. Košická 1 :3 
ZS Tupolevova -ZS Bukovčana 1 1:3 

ŠŤASTNÉ DETSTVO - detský 
folklórny súbor z Brezna 
ZLATÍ SLÁVICI - účastníci a oce
není reprezentanti Základnej školy 
l. Bukovčana 3 z ONV v súťaži 
Zorničkyn slávik 

F + F - folklórna skupina z 
Bratislavy 

ROSICA zmiešaný zbor 
Chorvátskeho kultúrneho spolku 
ONV 

Príde aj LúCNICA? Na túto 
otázku odpovieme v budúcom čís
le. 

Ak máte vzťah k slovenskej ná
rodnej piesni , nezabudnite si rezer
vovať čas na nedel'u 21 . mája od 
14.00 hodiny v kultúrnej záhrade. 

r 

vašom mestečku . Tá fabrika patrí k 
vám? (Volkswagen). Prekvapený 

som bol hotelom pri železnici. 
Druhým bolo, že som sa pokojne vy
spal. 

Slovenskom som doteraz iba 
prechádzal . V tieto dni som tu 
vlastne prvýkrát dlhšie. Verte, pre
svedčili ma najmä mili a sympatickí 
l'udia. 

pk 

Body za ZS Bukovčana 1: 2-Jurčák Mir. , 
Glatz, 1-Jurčák S. 
Tabul'ka po 5. kole: 
1. Gymnázium Bilikova 

ZS 2ehrianska A 
3. ZS a Gym. Košická 
4. ZS Bukovčana 1 
5. ZS 2ehrianska B 
6. ZS 2ehrianska C 
7. ZS Nevädzova 
8. ZS Tupolevova 

17:3 10 
17:3 10 

11,5:8,5 7 
11:9 6 
8:12 3 

7,5:12,5 2 
5,5:14,5 2 

2:18 o 
mj 

BILIARD 
VÝS LEDKY TURNAJA 29. apríla 1995 
1. Slaný Miloš 
2. Bertovi č Ján 
3. Daniš Ján 
4. Čie rny Ľ.u boš 
5. Krommel Norbert 
6. Nemeth Vlad imír 
7. Socha Miros lav 
B. Gran i č Ladislav 

DEVEX 5 



Vyhrajte 3000 Sk s 'firmou 
Podmienkou pre výhru v súťaži o prémiu 3000 Sk budú správne odpovede na otázky uverejnené v 12. čísle Devínskonovoveského Expresu 

sa budú dotýkať histórie i súčasnosti firmy PRESSKAM sídliacej v našej mestskej čast i a chceme uľahčiť odpovedajúcim, položíme v nasledujú~i h 
číslach (vrátane dnešného) niekolko otázok ekonomickému riaditelbvi spoločnosti PRESSKAM Ing. Tiborovi Makarovi. c 

otázka: Logo vašej firmy je dobre 
viditeľné po lavej strane prijazdovej 
cesty do ONV. Ako vznikol názov 
PRESS KAM? 

odpoveď: Predovšetkým chcem 
pozdraviť všetkých čitateľov 

DEVEXu a poďakovať vám, že in
formujete obyvateľov Devínskej o 
dianí v našej mestskej časti. 

Keď sme v roku 1 99 1 zakladali 
spoločnosť, mali sme niekoľko ná
vrhov k obchodnému názvu spolo
čnosti. PRESSKAM svojským spô
sobom rešpektuje úplné zamera
nie a geografickú polohu firmy. 

Devínska domovom nás 
všetkých 
(Ovaha ku Dňu Zeme) 

Všetc i dobre poznáme neutešený stav 
našich nových sídl isk - málo zelene, vera 
psov, odpadky, devastácia mladej výsadby, .. . 
Niektorých z nás to poburuje, niektorí sme ra
hostajní, mnohí unikáme radšej do krajších 
kútov okolitej prírody. Na šťastie sa však nájdu 
medzi nami aj takí, ktorí nem editujú, ale vlast
nou prácou sa snažia spríjemniť bývanie na 
sídlisku nielen sebe, ale aj ostatným spolubý
vajúcim. Je to 'sizyfovská robota', nakorko sú 
medzi nami, žiar, aj takí, ktorí či už vedome 
alebo nevedome prácu takýchto obetavcov 

(Dokončenie z minulého čísla) 
Rovnaký prístup musí platiť aj 

vo vzťahu k živočíchom, pretože aj 
zoologické rarity sú v našej mest
skej časti hojné. Je potešitelhé, že 
na seminári o vzácnych druhoch 
ž ivočíchov zasvätene referoval a 
prekrásnymi diapozitívmi ich doku
mentoval "ešte len" študent, 
Devínskonovovesčan T. Hulík, ako 
reprezentant študentskej prírodo
vedeckej organizácie LENS. 
Zástupca CHKO Záhorie, Ing. D. 
Valachovič informoval o krásach 
fauny a flóry lokality Devínske 
Jazero a o nebezpečenstve ich 
ohrozenia rozvíjajúcou sa turisti
kou . 

Geologické "poklady" našej 
mestskej čast i vnímam ako laik. 
Moje neodborné oči mi pootvoril 
príspevok Dr. M. Bizubovej a filmo
vý dokument pripravený jej štu
dentmi. Hovorili o zaujímavých 
útvaroch, akými sú skalné hríby a 

6 DEVEX 

Prvá časť "PRESS" vychádza z 
medzinárodného slova PRESS -
PRESSEN, teda t l ačiť, lisovať ... 
Druhá časť "KAM" je skrátený ná
zov kameňolomu. Názov sa teda 
dá pre l ožiť ako "Lisovňa v ka
meňolome". 

otázka: Môžete v krátkosti cha
rakterizovať históriu firmy PRESS
KAM od jej založenia v roku 1991? 

odpoveď: Za viac ako tri roky za
znamenala firma intenzívny rozvoj. 
Kým na začiatku sme mali menej 
ako 90 zamestnancov, dnes firma 
poskytuje prácu viac ako 220-tim 

znehodnocujú - či už zlomysefnými poznám
kami, narážkami, klebetami , upodozrievaním a 
dokonca i ciefavedomým ničením . Avšak obe
tavci majú, našťastie , výdrž. 

Jednou z prvých vytrvalých priekopníčok 
takýchto ekologických snáh je u nás v 
Devínskej Novej Vsi pani Mária Horváthová zo 
sídliska Kostolné. Svojou obdivuhodnou ne
zlomnou aktivitou nám všetkým nastavuje zr
kadlo , nás vychováva: výsadbou a údržbou 
kvetinovej skalky, kríkov lemujúcich prístupo
vý chodník, presviedčaním , debatami so spo
lubývajúcimi, opätovným tvrdohlavým obno
vovaním zdevastovanej výsadby. Mnohí z nás 
sa vďaka nej zobudili z letargie a tiež začali 
prejavovať aktívny záujem o svoje životné pro

stredie. Na viacerých miestach v sídlis
kách sa začali objavovať kvetinové záho
ny, pribudli nové kríky. Patrí jej za to naša 
vďaka . 

Na záver slová profesora filozofie a 
spisovatel'a Erazima Koháka: 'Európa chá· 
pe spoločný priestor ako svoju polis, svo
ju obec a stará sa o ňu . čo robí tretí svet 
tretím a čo bývalý druhý svet zvádza do 
tretieho sveta - je nezodpovednosť za 
spoločný priestor .. .'. 

RNDr. K. Zlochová 

skalné mestečko, ktoré si teraz 
"objavujem" pre seba pri pre
chádzkach lokalitou Sandberg . Aj 
z týchto príspevkov vyplynula po
treba chrániť nielen živé, ale aj ne
živé výtvory prírody, ktorými sa pýši 
naše bezprostredné okolie. Ak si 
ho my sami, obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi nerozkopeme lopatami a 

spolupracovníkom. Kým takmer 
všetka produkcia spred troch ro
kov bola určená pre slovenské 
podniky, dnes viac ako 90 % pro
dukcie exportujeme na trhy českej 
republiky, Nemecka, Talianska a 
ďal ších krajín Európy. Našimi zá
kazníkmi sú predovšetkým firmy 
automobilového priemyslu. 
Najväčším odberateľom je 
Mladoboleslavská automobilka. 

otázka: Na čom ste založili vašu 
stratégiu? 

odpoveď: Bude to znieť jednodu
cho - na kvalite, dobrej cene, dob-

Máte prihláseného psa? 

Pri preventívnych akciách bolo 
zistené, že niektorí majitelia "poza
budli" prihlás i ť svojich psov na 
miestnom úrade. Prihlás i ť je po
trebné aj psov, za ktorých sa nevy
berá poplatok. M iestny úrad vydá 
po prihlásení majitelbm evidenčnú 
známku . Túto evidenčnú známku 
musí pes nosiť, pretože bez nej je 
považovaný za túlavého psa a 
môže byť utratený. 

Na ulici J. Smreka je celkovo 
prihlásených 29 psov. Ich majitelia 
sú uvedení v nasledujúcom zozna
me. Ak ste jeden zo zábudlivcov, 
prihláste čo najskôr svojho psa na 
miestnom úrade. 

Arnold Baláž 
Ján Cyikora 
Emil Jajcaj 
Miroslav Peško 

J. Smreka 1 
J. Smreka 2 
J. Smreka 2 
J. Smreka 2 

dagógovia, starostovia obcí a pra
covníci podnikov živou, priprave
nou i spontánnou diskusiou. Je to 
dobre a svedčí to o vážnom záuj
me širokého okruhu odborníkov o 
naše spoločné životné prostredie. 

Oficiálne závery a výsledky se
minára boli už uverejnené v 6. čísle 

"Príroda mestskej časti Devínska Nová Ves" 
RNDr. Milada Čiamporová CSc. 

nepoodvážame na súkromné stav
by a nezošúchajú ho nedisciplino
vaní turisti, neroznesú do svojich 
vitrín či do zaprášených krabíc, po
darí sa poklad uchovať aj pre ge
nerácie našich potomkov. 

Podnetnosť a význam podujatia 
potvrdili výskumníci, ochranári, pe-

DEVEXu. Dovolím si pripojiť moje 
vlastné postrehy a závery. Seminár 
"Príroda mestskej časti Devínska 
Nová Ves" mal podl'a môjho názo
ru vysokú odbornú a informatívnu 
úroveň . čo pokladám za dôležité 
vo vzťahu k ochrane prírodného 
bohatstva našej mestskej časti a 
jej okolia? Je to vzácne pochope-

rých dodacích pod 
plnkovom servise 
kvalite. V praxi je 
zložitejšie. Napríklad 
certifikovaného 
kvality podla noriem ISO 
niekoľko rokov, vyžaduje 
investície a plné 
nického personálu firmy. 
siahnutie týchto cielbv je 
né udržiavať vysokú 
pracovnom kolektíve a 
všetkých spolupracovníkov 1 

sť k firme. 

Drahoslav Homolka 
Ivan Laurinc 
Ján Bertovič 
Denisa Oravcová 
Radomil Hatala 
Richard Lahkovič 
Renáta Blažkovičová J. 
Milan Brida J. 
Viliam Fačkovec J. 
Marián Ondrejka J. 
Július Požgay J. 
Agáta Rakúsová J. 
Zuzana Vašeková J. 
Ján Antala J. 
Miroslav Kramár J. 
Radoslav čapek J. 
Beata Neckárová J. 
Alojz Macháč J. 
Ružena Gálová J. 
Jirí Vondra J. 
František Tóth J. 
Daniel Fajčík J. 
Adriana Fulemitsová J. 
Roman Kuciak J. 
Anton Solár J. 

na predaj zelenin?v~ a 
priesady. . Muskaty 

a ťahavé. Sub1n, Na Grbe 

Tel.: 770 109 

: skri ň u , malý sekretár, 
stolík + 2 noč . stolíky, 3 sto
koberec Kovral červ. 2 x 3 m. 
. Tel.: 777 868 

predám 35 m2 vrchnej 
"TERANOVA" vhodnej na 

balkóny, atď ... 
Tel.: 770 373 po 18.00 hod. 

Predám polohovateľný kočík 
skladaciu buginu, detskú 

stoličku . Cena dohodou. 
Tel.: 775 665 

04- SLUŽBY 

• Montáž strešných šindlbv. 
Tel.: 711 821 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce Tel: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776 963 
•Montáž, oprava a predaj elektric
kých bojlerov. 

Tel.:239 527, 220 005 

• Firma MEDIAN oprava automa
tických pračiek. 

tel.:777 095 
• Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. 

Tel.:777 762 
• Elektroinštalácie , bleskozvody
montáž, oprava 

Tel.: 770 078 

05 -BYTY 

• Vymením 2-izb. štát. byt . v IV. 
obvode s dvoma balkónmi za po
dobný v ONV. 

Tel.: 778 135, 781 655 

l 06-NEHNUTEĽNOSTI l 
• Predám záhradu, necelých 12 
árov, v centre ONV. Cena 
900/Sklm2. Tel.: 779 487 

SECOND HAND 
DRUHÁ RUKA 

07 -ROZLIČNÉ 

• Hľadám učitel'a MAT
ELEKTROTECH. 

ISTRIJSKÁ 80 

Vás pozýva na nákup noseného 
šatstva pre deti i dospelých 

Otvorené 
po-pi 15.00 - 18.30 

sobota 9.00
- 13.00 

Tel .: 777 859 

• Hľadám svedomitú pani 
na výpomoc v domác
nosti - 1 - 2 x týždenne, 4 
hod. 

Tel. : 778 617 

Nemáte ešte 
stolový kalendár 

na rok 1 995? 
V Devexe 

ho dostanete 
za zostatkovú cenu 

len 7 Sk. 

- Cestovná kancelária 

MAT-TOUR 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy a po
núka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, Lipa ri) - 12 dní- 4 700 - 5300 Sk, 
KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní- 4 700 - 5300 Sk, 
plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca. 

Špitálska 7, 811 08 Bratislava 
Tel.: 33 19 482,325 909, Fax: 326 241 

- všetkých zahraničných značiek 
- aj nový model firmy Volkswagen VW Polo 95 

~lil w~llil®@lllíl~© llil ~®@lllilil~® llíl ®!k 
informácie: Tel./fax: 07/775 275 

Miniatúry, ktoré môžete kúpiť v Oevexe (Novoveská 14) 

tr:~nnik: ~.znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/ 2 str. 1970 Sk, 1 strana 3900 Sk. 
a v' a P~Poc1tať 25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str. + 50%. 
kan 1a~~asobné uverejnenie -10%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

ce ana: 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 



Objednávací lístok 
Objednávame pravidelný odber dvojtýždenníka 

Devínskonovoveský Expres: 

Meno, priezvisko (firma): _______________ _ 

Adresa: ---------------------

Podpis 

K
aždý záujemca, ktorý vyplní a odovzdá tento lístok v DEVEXe 
(Novoveská 14 z dvora nad poštou - po-pia: 8 .00

- 1 0.00
, 14'Xl -

18.00 , so: 8. 00 
- 11 .00

) alebo v schránke redakcie: Kalištná 9, 
v obchodoch: kde Devex predávajú, Potraviny: Pri trojic i, Na grbe, 
Kamishop , Bele, Jednota (lstrijská, M. Marečka, Hradištná), Večierka 
P. Horova, Zelovoc J. Baranovjčová, M + D, Priemysel Katka, 
Kvetinárstvo Begra, Stánky PNS na žel. stanici, na lstrijskej pri pošte, 
1. Bukovčana, M . Marečka, bude dostávať Devínskonovoveský 
Expres zadarmo. 

Uzávierka dnešného čísl a l ~ 
bola 27.4. 1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla (do tohto termínu tre
ba odovzdať príspevky) bu
de 11.5.1995, číslo vyjde v 

piatok 19.5.1995. 

Ekonomické dno sme ešte nedosiah
li, no morálne už mnohí áno, ... doko
nčenie v tajničke krížovky. 

Vodorovne: N Steroid nachádzajú
ci sa v pečeni , cholesterín. - 8/ 
Nádrž na odparovanie soli - viedol. -
Cl Druh palmy - divadlo hudby v 
skratke - haste. - Dl Ohrev - zub po 
latinsky - mesto vo Svajčiarsku. - El 
Budova - Arab, 2id - prikazuj . - FI 
SPZ Rožňavy - poprevádzalo - pod
raďovacia spojka. - GI Osemč lenná 

heterocyklická zlúčen i na - postava z 
rozprávok. - Hl Cínsko - japonský 
smer v budhizme - kryštalická zložka 
éterického oleja - omotaj . - 1/ 
Organická zlúčenina - značka žiletiek 
- šúcha. - J/ Dolujú - nemecká pred
ložka - časť obce medzi domami. -
Kl Prenášať- dobrá vôla.-

Zvisle: 11 Koniec tajničky. - 21 
Mesto na Ukrajine - nižší šľachtic . -
31 Dymová kyselina sírová - pokorí, 
potupí. - 41 Likér na mastenie usní 
po česky - mesto v Uruguaji - stred 
tajničky . - 5/ Spanielske ženské 

obchodov a služieb 
pre občanov ONV je už roz
distibuovaný. Kto ešte ne
má, môže si vyzdvihnúť -
zdarma - v priestoroch 
DEVEXu - Novoveská 14 z 
dvora (nad poštou) 

meno - cenný papier, cennosť - sta
rorímska minca. - 61 Zvratné zámeno 
- zlý duch, zvodca - upliesť. - 7 l SPZ 
Trebíča - vajíčko vši - časť tela od pá
sa po kolená. - 81 Prísaha po nemec
ky - krátka tenká dýka - citoslovce 
rozhorčeni a, bolesti. - 91 Lúpež po 
nemecky - sarmat - povala, strop. -
1 Ol Casť knihy - dezinfekčný pro-

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

2 3 4 5 

O ki enki) 
mestsk 
polí ci 

Mestskí policaj ti za uplynulé 
dvojtýždenné obdobie vyriešili do
vedna 83 priestupkov. Z nich dnes 
pre vás vyberáme. 

O tom, že príslovie: "Kol'ko l'udí, 
tol'ko chutí" je aktuálne stále, sve
dč í aj prípad zo 14.4.1995. 
Niekol'ko minút po 19.00 hod. bolo 
telefonicky oznámené operačné

mu pracovníkovi, že na ulici S. 
Králika priamo pred vchodom do
mu sa v zaparkovanom aute jeden 
pár plne oddáva mileneckým 
"chúťkam". Po príchode hliadky 
dvojica svoju činnosť prerušila a za 
vzbudzovanie verejného pohorše
nia bola riešená blokovou pokutou. 

••• 

Dňa 21.4.1995 prišla na stanicu 
mestskej polície ohlásiť matka še
sťročného chlapca pohryzenie sy
na psom. Zranenie si vyžiadalo le
kárske ošetrenie, nakol'ko bolo po
trebné ranu na pravej časti tváre 
zašiť. Majitel' psa bol riešený bloko
vou pokutou. Tento prípad by mal 
byť varovaním pre všetkých "bo
jovníkov" za slobodu zvierat. Snáď 

striedok. - 111 Objem nádoby udaný 
v litroch - ženské meno. - 121 
Začiatok tajničky.-

Pomôcky: G/ Azocín. - Hl Azulén. -
3/ Oleum.- 81 Eid. - 91 Raub.-

d 

6 7 8 9 10 11 12 

už konečne pochopia 
denia psov po verejných i 
stvách na vodidle s košikorn 
prípady napadnutia č loveka . p 
sa vyskytujú čoraz častejšie a~~ 
dý z nás môže byť ich terčom. al 

••• 

Dňa 22.4.1995 mali dôvod 
oslavu v našej mestskej čast i n na 
menej dve rodiny. Okolo Poln ~ 
prestali mať susedia pochope cti 
pre ich hlučnú zábavu a telefoni~ 
nás na to upozornili. V Prvom P. 
pade prišlo k ohlad~plnost i ihne~ 
v druhom museli pnsť policajti Pn. 
p~menúť pokročilú nočnú hodi111J 
este raz. 

Msp 

Starý Komárových sa rozhodol, ŽI 
si kúpi novú Felíciu, a to na lízing. 
Predavač sa ho pýta: 
- Strýco, koll<o by ste chceli splá~ 
mesačne? 

-Tak po päťdesiat korún. 
- No, ale to by ste splácali sto roklll! 
- To mi vôbec nevadí. Veď auto~ 
nové a myslím si , že to zato stoji. 

Chlapec hovorí žandárovi: 
Ujo, práve som našill 

obušok! ... Nie je to náhodol 
váš? .. . 
- Nie! ... ja som svoj stratil. 

Tá ti ma taký dlhý jazyk, že 
zalepiť obálku, aj keď ju už 
poštovej schránky. 

- Haló, je tam Spolok na 
nu zvierat? 
-Áno. 
- Tak sem, prosím, hneď 
ho pošlite. Na 
naším domom sedí 
hlúpymi slovami uráža 
vlčiaka. 

Americký turista sa pristaví pri 
hom rade l'udí pred zelovocorn. 
otázku, na čo tam čakajú, 
odpoveď, že na zemiaky. 
hlavou a rozmýšl'a nahlas: 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vyda· 
vatelských nákladov hradí Mestská časf Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska 
Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaCI· 
Cena 2,50 Sk. Vytlač il : ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo : 103/90-R. 
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])E~ínskonovov~!~ý 

Vážení 
čitatelia 

Vtipov o peniazoch je do
st'. Ak hovoríme o hodnotách, 
nie vždy ich meriame peniaz
mi. 

Iba nedávno som sa pohor
šoval nad titulkom v jednom 
z časopisov "Žijeme v období 
duchovného otroctva", keď 
pred týždňom ma zaujala ve
rejná mienka, z ktorej vyp ly
nulo, že najväčším strašiakom 
je u nás rast cien . Až na šies
tom mieste , na otázku "čoho 
sa najviac obávate?", náš člo
vek uviedol : zlé medzil'udské 
vzťahy. 

Súčasnosť nám - poniekto
rým - podhodila možnosti hos
podárskeho súperenia, nesú
ceho so sebou všetky pre i 
proti. Nestačíme ba ani ne
chceme počuť o' akejsi tole
rancii , úcte ... 

Už aj hodnotu osobnosti 
začneme vari merať peniaz
ml. 

Veľkosť l'udstva - národa, 
mesta, obce, ulice i obyva
teľov jedného činžiaka je vô
bec merateľná? 

l~te sa ozvú hlasy ... 
Mna to nezaujíma. Ja pred

sa ... prispievam .. . 

A ako málo napohľad 
sta -· č 
k 

Cl. o chcem (ako kedy 
de k ' ' 

' oľko .. . ) dostať to dá-
varn. • 

d Myslíte, že vekmi overené 
nes -· · ' 

Cl Zajtra nebude platiť? 
zo Mu~írne voliť dni úcty, po
P rnk asti ... slávit' ich .. . a nereš-
e tovat' stále? 

vydavateľ 
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NEPREHLIADNITE 
M inulé číslo nášho dvojtýždenníka mal dostať do schránky 

každý obyvatel' Devínskej Novej Vsi. Rovnako ako aj toto dnešné 
číslo . 

Účelom nie je dodávať Devex do každej schránky bezplatne 
trvale. Dôvodom zaslania týchto dvoch čísel je zistiť záu
jem, kto chce dostávať Devex bezplatne celoročne. Musí 
však prejaviť záujem a objednať si bezplatné doručovanie 
do vlastnej schránky vyplnením objednávacieho lístka na zadnej 
strane tohto čísla. 

Dalším dôvodom, prečo nie trvale, bezplatne, do každej 
schránky, je ekonomická situácia. Predbežný rozpočet - keď 50% 
nákladov tvorí dotácia MC DNV a ostatné m usí pokryť vydavatel' 
prostredníctvom sponzorov a inzercie - môže pokryť asi polovicu 

domácnosti v DNV. 

Máte záujem? Vyplňte objednávací lístok a odovzdajte ho po
d la návodu na 8 . strane tohto čísla . 

redakcia 

Cena: 2,50 Sk 

Uzávierka dnešného čísla bola 
11. 5. 1995. Uzávierka nasledujú
ceho čísla bude (do tohto termínu 
treba odovzdať príspevky) vo štvr
tok 25. 5. 1995, čís lo vyjde v pia
tok 2. 6. 1995. 

ROKOVANIE 
MIESTNEHO 
ZASTUPITE[STVA 

Dňa 23. 5 . 1995 od 8.00 hod. 
sa vo vel'kej sále lstrocentra na 
lstrijskej 2 uskutoční rokovanie 
Miestneho zastup i teľstva mest
skej časti Devínska Nová Ves. 
S programom rokovan ia sa mô
žete zoznámiť na úradných tabu
l iach Miestneho úradu . Jedným 
z hlavných bodov bude schvále
nie defin itívneho rozpo čtu MČ 
DNV.na rok 1995. Rokovanie je 
verejné a ukončenie sa predpo
kladá až vo večerných hodinách. 

-z-

Nový park 
na sídlisku Podhorské 
Na základe spracovaného generelu 

ze lene našej mestskej časti sa vnútro
blokový priesto r ulíc J. Smreka a š. 
Králika zmen il na parkovú oddychovú 
plochu. 

Ďakujeme všetkým , ktorí pomôžu 
pri jeho zachovaní. 

Veríme , že sa nestane terčom pre 
vandalov a nespratníkov a že vysade
né stromy a kry nájdu svoj patronát u 
rodín z okolitých domov. 

Ďakujeme. 
Mú - odd. výstavby a žp 

INFORMAČNÝ KANÁL 
TELEVÍZNEHO 

KÁBLOVÉHO ROZVODU 
Ak chcete byť informovaní o 

činnosti sa mosprávnych orgánov a 
o dianí v Devínskej Novej Vsi , na 
l aďte si i n formačný ka nál televíz
neho káb lového rozvodu na 9. ka
ná li l l. pásmo VHF. Informácie sa 
obmieňajú pravidel ne každý pon
delok. 

- z -



IID~® llimft ~Ik27 
~ ~tllcrumft©® 

Program rozvoja 
mestskej časti 

Devínska Nová Ves 

Miestne zastupitel'stvo sa na 
svojom mimoriadnom zasadnutí 
11. 4. 1995 oboznámilo so sta
vom rozpracovanosti a prípravy 
územno - plánovace j dokumen
tácie zóny Devínska Nová Ves, 
s koncepciou jej rozvoja a prijalo 
uznesenie, ktorým uložilo zod
povedným pracovníkom a orgá
nom mestskej časti pripraviť zá
sady tvorby materiálu "Program 
rozvoja Mč Devínska Nová Ves". 

V súvislosti s prípravou tohto 
dôležitého rozvojového doku
mentu je nevyhnutné získanie 
zámerov a podnetov vlastníkov a 
správcov nehnutel'ností a po
zemkov - a to nielen od právnic
kých osôb, podnikatel'ov a spo
ločností, ale prakticky od kaž-

Vyhlásenie 
k občanom hlavného 
mesta SR Bratislavy 

My, poslanci Mestského za
stupitel'stva hlavného mesta Slo
venskej republiky Bratislavy, kto
rým bola v komunálnych volbách 
delegovaná vôl'a občanov tohto 
mesta, oslovujeme všetkých, 
ktorým nie je l'ahostajný vývoj na 
Slovensku od nástupu súčasnej 
vládnej koalície. 

Odmietame byť mlčiacimi 
svedkami arogancie vládnucich 
strán prezentovanej v Národnej 
rade, SR, vo vláde SR, ako i na 
iných úrovniach štátnej správy. 
Prezentácia moci, ako si ju pred
stavujú HZDS, SNS a ZRS a 
spôsoby, ktorými vedú tieto stra
ny Slovensko, nie je ničím iným 
ako systematicky premysleným 
potieranJľl inštitúcií demokracie 
až do jej najzákladnejších prv
kov. To, čo sa včera odohralo 
v Národnej rade SR, je jasným 
dôkazom totalitného myslenia 
v týchto stranách. 

Vyslovujeme ostrý protest 
proti spôsobu, akým súčasná 
vládna koalícia nechcela dovoliť 
prezidentovi Slovenskej republi
ky vystúpiť na pôde slovenského 
parlamentu 11 . mája 1995. 

Vyjadrujeme rozhorčenie nad 
netoleranciou a ignoranciou väč-

2 DEVEX 

dého obyvatel'a, ktorého záme
rom v najbližšom období je zme
na alebo rozšírenie spôsobu a 
účelu využitia svojho majetku. 

Vážení obyvatelia, 
využite najbližšie obdobie 

(zhruba do konca mesiaca jún) 
na predostretie svojich zámerov 
a požiadaviek na zapracovanie 
do programu a oboznámenie sa 
so základnými strategickými 
cieľmi samosprávy. Svoje pod
nety môžete predkladať cestou 
odborných komisií, poslancov, 
oddelenia výstavby Mú a spoje
ním s konzultáciou u architekta 
Mč . Rešpektovanie majetko
právnych vzťahov k pozemku -
nehnutel'nosti je prvoradou po
vinnosťou v právnom demokra
tickom systéme, no rovnako je 
potrebné uznať celospoločenské 
a obecné rozvojové ciele a zá
mery. Včasné predloženie a zo
súladenie zámeru dokumentu 
urýchli územné konanie a ná
slednú realizáciu zámeru. 

Ing. arch. Eva Vargová 
architekt MC 

šiny členov vládnej koalície, ktorí 
pred i počas prejavu prezidenta 
SR opustili rokovaciu miestnosť 
Národnej rady SR. 

Sme za to, aby v politickom 
i verejnom živote slovenskej spo
ločnosti prevládala slušnosť a to
lerancia. Aby v plnej miere za
vládli právo a demokracia. V tom
to zmysle podporujeme prezi
denta Slovenskej republiky. 

Bratislava 12. mája 1995 

SOCIÁLNE 
DAVKY 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 

V snahe ul'ahčiť orientáciu v zloži
tom systéme sociálnych dávok pred
kladáme prehl'ad o poskytovaní so
ciálnych dávok pre jednotlivé skupiny 
sociálne odkázaných osôb. 

Za sociálne odkázaného sa pokladá 
občan, ktorého príjem nedosahuje 
úhrn súm, potrebných na zabezpeče
nie výživy a ostatných základných 
osobných potrieb na zabezpečenie ne
vyhnutných nákladov na domácnosť 
určených osobitným zákonom a ne
môže si vlastným pričinením, najmä 
vhodnou prácou, tento príjem zvýšiť. 

Sumy potrebné na zabezpečenie 
výživy a ostatných základných osob
ných potrieb: 
• 101 O Sk mesačne, dieťa do 6 rokov 
• 1130 Sk mesačne, dieťa od 6 do 1 O 
rokov 

Par l< ovanie 
na sídlisl{ách 

Jedným z vel'kých problémov, kto
rý stále viac sužuje obyvatel'ov sídlisk 
Kostolné a Podhorské, je nedostatok 
parkovacích miest. Jeho korene sú 
ešte v čase ich projektovania, pretože 
počet parkovacích miest bol od za
čiatku značne poddimenzovaný. 

Táto skutočnosť sa objavila v 
Koncepcii rozvoja Devínskej Novej 
Vsi, ktorú prijalo Miestne zastupitel'
stvo ešte v roku 1991. Konštatuje sa v 
nej absolútny nedostatok zariadení 
pre statickú dopravu a navrhuje 
výstavba nových parkovísk a garáží. 

Odvtedy ubehli štyri roky a situá
cia sa ešte podstatne zhoršila. Bol vy
budovaný jeden objekt hromadných 
garáží a niekol'ko parkovacích miest, 
autá však pribúdajú ovel'a rýchlejším 
tempom. Stav je už taký kritický, že sa 
parkuje na chodníkoch, na trávnikoch, 
autá sa navzájom blokujú. 

Je najvyšší čas, aby samosprávne 
orgány začali razantne konať. Per
spektívne najvhodnejším spôsobom 
ako vyriešiť statickú dopravu, je budo
vanie garáží. Vzhl'adom na ich cenu je 
to však riešenie dlhodobé. V súčas
nosti je pred zahájením výstavby ob
jekt hromadných garáží na sídlisku 
Kostolné s kapacitou viac ako sto 
garážových boxov. 

Okrem toho je nevyhnutná aj 
výstavba ďalších parkovísk. Vzhl'adom 
k vel'kej hustote zástavby na spome
nutých sídliskách však nájsť vhodné 
plochy nebude jednoduché. Podstatné 
množstvo parkovacích miest vo vnútri 
sídlisk sa dá nájsť iba dvoma spôsob
mi. Prvým je zrušenie "zelených" pá
sov medzi parkovacími boxami na ko-

• 1350 Sk mesačne , dieťa od 1 O do 15 
rokov 
•1460 Sk mesačne , dieťa nad 15 ro
kov a spíňa podmienku nezaopatre
nosti 
• 1350 Sk mesačne u ostatných obča
nov. 

Sumy potrebné na zabezpečenie 
nevyhnutných nákladov na domác
nosť: 

• 630 Sk mesačne, ak ide o jednotliv
ca 
• 81 O Sk mesačne, pre dve osoby 
• 1000 Sk mesačne, pre 3 alebo 4 
osoby 
• 1190 Sk mesačne , pre 5 a viac osôb 
v spoločnej domácnosti. 

Žiadateľ je povinný všetky svoje 
príjmy riadne zdokladovať. 

Jednorazové peňažné a vecné 
dávky rodičom s nezaopatrenými de
ťmi a tehotným ženám. 
Podmienka: nedostatočný príjem, 
riadna starostlivosť o deti. 
Výška dávky: Do výšky preukázaných 
životných potrieb. Poskytuje sa v 
peňažnej alebo vecnej forme. 

munikáciách, kde sa plánuje 
stromov. Druhým je využitie č . 
listvých zelených plôch. Do úv a~lt 
padajú napríklad plocha nact ~ Y 

tom pri objekte J. Smreka 20 ° 
plocha pri objekte P. Ho rova 26 ' 

Aj jedno aj druhé riešenie ' 
ďalšie obmedzenie už aj tak 
nej zelene na sídliskách. 
Miestneho zastupitel'stva 
pred nel'ahkou úlohou, 
pre menšie zlo. Alebo 
o výstavbe parkovísk mimo 
Budú však takéto parkoviská 

Ďalším problémom je 
nie financií na výstavbu 
základe rozhodnutia parlamentu 
rozpočtov obcí dostáva stále 
a menší podiel daní. Postih 
Devínsku Novú Ves. V 
platnom rozpočtovom 
sú prakticky žiadne zdroje na 1 
né akcie. Aspoň čiastočným 
by bolo vytvorenie vyh 
kovacích miest na časti už 
cich parkovísk a tak isto 
plochách. Tieto miesta by 
vované za určitý poplatok pre 
cov. Výhoda tohto riešenia 
v tom, že tí obyvatelia, ktorí 
z rôznych dôvodov auto 
priamo pod oknami, by to 
pečené. Na druhej strane j 

vyhradené parkovacie miesta 
kryli aspoň časť investičných 
dav. 

S parkovaním na sídliskách 
niečo robiť. Každé z možných 
má svoje výhody aj nevýhody. 
dom riešení sa nájdu 
odporcovia. Je na poslancoch 
neho zastupitel'stva, aby zvážili 
obyvatel'ov a rozhodli. Musia 
núť citlivo, ale musia rozhodnúť 
lo. Je za päť minút dvanásť. 

Ján 

Peňažné dávky rodičom, 
sa súčasne narodia 3 alebo 
tí. 
Podmienka: Na každé dieťa , 

dožilo 28 dní. 
Výška dávky: 5000 Sk na d i eťa , 
padne vecné dávky. 

Peňažný príspevok na 
užívanie bytu nezaopatrenémU 
relému dietaťu . 

Podmienka: Nezaopatrené 
dieťa, náhradná starostlivosť. 
právo dieťaťa k bytu a službY 5 

spojené. 
Výška dávky: Do výšky úhradY 

vanie bytu. 
Príspevok na spoločné 

alebo starí občania. 
Výška dávky: Do výšky 70 'lo 
skytnutej stravy. 
dg DM (cukrovka): 700 Sk 

. ydarené podujatia v 
Ai _ v sto nemajú dostatok 

ca • • . ... 
t škoda. Sucasne roz-

Je o ., . f - . 
• notvarove 1n ormacne a roz .. 

1
• 

1 hovujú . Nezamys a sa 
nedvymožnosťou riešiť túto si-
na • · ·-

lexne na urovni sucas-
Korn P 

pat 

Na brehoch ra~ien ~ieky 
sa opäť objaVUJU trsy l1~to~ 

i leho, rastliny v~skytuJuCeJ 
v týchto ramenach. O tom, 

rastlina ch ránená, nepochybu-
Keďže sa však vyskytuJe na 

dáva t ušiť, že ktos1 nezod
ich vyťa h uje na breh . Ak 
- kraj inná oblasť, rastlina 

a ako? 
rp 

našim reprezentantom vera 
a prepotrebného športového 

_v ce!omestskom kole a ďakuje
uspesnú reprezentáci u školy a zá
Devmskej Novej Vsi. 

Sme rozdielni 

Sídlisko večer, hádam hodinu 
pred polnocou. Skupina mládencov 
sa vracia možno domov. Pre jed
ného je chodník priúzky. Ťažko sa 
opiera o stíp elektrického osvetlenia 
a močí. A bl'aboce. 

Z vari dvesto okien možno po
zorovať skupinu. Natískajú sa otáz
ky. Ktorá matka zverí svoju dcéru 
takémuto nedôchodčaťu? Ktorá die
včina nájde zal'úbenie v mládencovi 
s takýmito prejavmi? čo možno 
očakávať od "muža" s takýmito 
'sl'ubnými" začiatkami? Aký rozdiel 
je medzi týmto a mládencom za ok
nami, ktorý sa pripravuje na skúšky 
v škole? 

o at 
górii Z4 , ZS, Z6 a Z?. V kategórii žiakov 
4. tried získali mimoriadne úspechy žiaci 
zo Zš P. Horova. V prvej desiatke ich bo
lo šesť. Zvíťazil Václav Skoluda pred 
spolužiakmi Róbertom Bardáčom a 
Tomášom Mačicom , ktorí zhodne obsa
dili 2. miesto. Mišo Grožaj obsadil 7. 
priečku a na 9. mieste boli ďalší 'horo
vovci' , Eva Havlíková a štefan Šajban. V 
Z6 bola Martina Cukovičová tretia a v Z7 
Richard Kurina šiesty a Michal Saxa 
siedmy. 

Víťazstvá v biologických olympiá
dach sa pomaly tradične presúvajú na 
Zš P. Horova. Aj tohtoročnú obvodnú 
súťaž vyhrala 'naša' Janka Satalová (VI
II.A) pred svoj im "konkurentom" z triedy 
Milanom Bábošom. úspešnými riešiteľ
mi boli ich ďalší spolužiaci Marek 
Matejka, Milan Báb oš a Zuzka šavarová. 
Na súťaž ich pripravovala p. učiterka 
Zorka Piatriková. 

Blahoželáme, želáme úspechy v celo
mestskom kole a ďakujeme všetkým, 
ktorí sa na úspechoch žiakov podierali. 

cc 

Zmenou spoločenských pomerov, 
návratom pozemkov a nehnuteľností 
pôvodným vlastníkom a v neposlednej 
miere aj z ekonomických dôvodov na
rastá tlak na extenzívny rozvoj mimo 
hranice súčasného intravilánu a zmenu 
regulatív (obmedzení) platných v úze
mí. Čiastočne je táto situácia zavinená 
neznalosťou doposiaľ platného územ
ného plánu a procesu, ktorý je potreb
né absolvovať pri zmene využitia úze
mia. Najvýraznejším príkladom je zme
na využitia navráteného pôdneho fondu 
- povätšine rolí- na záhradkárske účely, 
pri ktorých vznikajú v krajine nové sta
vebné aktivity ako ploty, chatky, drobné 

POZVÁNKY 
NA KULTÚRU 

S blížiacim sa koncom školského 
roka rastie prezentačná aktivita Žiakov 
umeleckých škôl. Aj žiaci ZUŠ E. 
Suchoňa na Dolinského ul. budú na ve
rejných podujatiach predstavovať svoje 
celoročné alebo celoštudijné vedomos
ti. Dovarte, aby sme Vás na ne čo naj
srdečnejšie pozvali. 

Dňa 18. mája 1995 o 18.00 hod. sa 
v Klariskách predstaví verejnosti 
Cirkevný zbor so zbormajsterkou p. J. 
Neščákovou. 

6. júna o 17.30 hod. v Mirbacho
vom paláci a 7. júna o 17.30 hod. v 
koncertnej a výstavnej sieni školy sa 
rozozvuč- ia hudobné nástroje v ru
kách tohtoročných absolventov hudob
ného od boru. 

9. júna o 18.00 hod. sa v !stra cen
tre v Devínskej Novej Vsi uskutoční ab-

SOCIÁLNE 
DAVKY 
(dokončenie z 2 strany) 

Príspevok na rekreáciu detí dôchod
cu 
Podmienka: Sociálna odkázanosť dô
chodcu , neposkytnutie príspevku z 
iJ1ého zabezpečenia, maloleté dieťa . 

Výška dávky: Do 80 % z celkových 
nákladov na rekreáciu. 

Peňažné a vecné dávky občanom, 
ktorí potrebujú osobitnú pomoc 
Podmienky: Sociálna odkázanosť, ži
vot v mimoriadne ťažkých pomeroch v 
dôsledku zaostalého spôsobu života, 
živelnej pohromy alebo prírodnej ka
tastrofy a iné. 
Výška dávky: do výšky životného mi
nima. 

Jednorazové peňažné a vecné 
dávky ZfP a starým občanom 

stavby, prístupové komunikácie a 
skládky, bez rešpektovania urbanistic
kého vzhľadu, systému ekologickej sta
bility a pôvodného či výhľadového úče
lu využitia územia. Takéto lokality sa 
stávajú výstaviskom •z čoho všetkého a 
kde všade' je možná realizácia zámerov 
stavebníka. 

Neznalosť zákona, všeobecne plat
ných predpisov a nariadení pri realizácii 
zámerov na "vlastnom" neospravedlňuje 
a prináša so sebou nepríjemné dopady 
vo forme správneho konania a udelenia 
pokuty. Na úseku štátneho stavebného 
dohľadu je Miestny úrad príslušný vy-

solventské predstavenie žiakov literár
no- dramatického odboru. 

15. júna o 17.30 hod. v Dome kultú
ry Dúbravka predvedú svoje absolvent
ské tance žiačky tanečného odboru. 

22. júna o 17.30 hod . opäť v DK 
Dúbravka a 23. júna o 17.30 hod. v 
l stra centre v Devínskej Novej Vsi budú 
tancoval:. všetky ostatné deti taneč
ného odboru školy. 

Nesmieme zabudnú[. ani na absol
ventov votvarného odboru. Svoje prá
ce budú vystavovať v DK Dúbravka od 
5. júna. 

Na záver školského roku 25. júna 
sa komorné telesá dychového oddele
nia predstavia na dvoch popolu
dňajších koncertoch (o 15.00 a 16.00 
hod.) na nádvorí Bratislavského hradu. 

Veríme, že Vám naši žiaci svojimi 
výkonmi spríjemnia letné podvečery a 
pripravia príťažlivý umelecký zážitok. 

mh 

Podmienka: Sociálna odkázanosť 
Výška dávky: do výšky preukázaných 
životných potrieb v peňažnej a vecnej 
forme. 

Príspevok na zriadenie a zmenu 
pripojenia telefónnej účastníckej 

stanice 

Podmienka: Sociálna odkázanosť, mi
moriadne výhody ll . stupňa, alebo 
zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. 
Výška dávky: do 500 Sk 

Všetky žiadosti posudzuje komisia 

zostavená z poslancov Miestneho za
stupitel'stva v DNV. Komisia zasadá v 

mesačných intervaloch. Každú žiadosť 
schvaruje starosta Mestskej časti. 

Pri podaní žiadosti treba predložiť do
klady. Informácie Mú DNV- lstrijská 
49. 

Potrebné tlačivá si môžete vy
zdvihnúť na Mú DNV na organizačno
správnom oddelení č. d. 6, kde Vám 
podajú aj podrobnejšie informácie. 

konávať funkciu stavebného úradu iba 
v obmedzenom rozsahu , avšak stano
visko mestskej časti je podmieňujúce k 
zahájeniu akejkorvek stavebnej, rekon 
štrukčnej a udržiavacej činnosti alebo 
k zmene účelu využitia pozemkov a 

stavieb na území Mč Devínska Nová 
Ves. varte preto radšej cestu vyžiadania 
si informácie, návštevy, prípadne kon
zultácie s pracovníkmi oddelenia 
výstavby, u architekta Mč, ktorá usmer
ní Vaše konanie, pomôže vzájomnému 
poznaniu problematiky, hl'adaniu opti 
málneho riešenia a predíde možným 
konfliktom zámerov. 

Ing. arch. Eva Vargová 

architekt MC 
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Zosobášili sa 

Maroš MAK a Denisa STÁNSKA 

Naši jubilanti 
70- roční 

Ferdinand SUBÍN 
Jozef LUDVIG 

Irena KLASOVÁ 
Anna CHRVALOVÁ 
Vojtech KURUTÝ 

75- roční 
Stefánia KLASOVÁ 

Margita VLASIČOVÁ 

85 rokov 
Mária MARTANOVIČOVÁ 

90 rokov 
Janka SIMONČIČOVÁ 

94 rokov 
Pavlína POLÁKOVÁ 

blahoželáme 

Odišli z našich radov 
Katarína PUTÍKOVÁ, 

rod . SPLíCHALOVA 

Fridrich TOLLA 

Mário SLAVIK 

Anketa 
dôchodcov 

Ako dať životu 
starších spoluobča
nov hlbší zmysel 
úmyslom ankety, ako som 

uviedla v predchádzajúcich čí

slach Devexu, bolo získať podkla
dy a požiadavky od našich 
starších spoluobčanov. S pol'uto
vaním musím konštatovať nasle
dovné: 

Bolo odovzdaných 5000 an
ketových lístkov (do každej do
mácnosti) a vrátilo sa nám len 52. 
Je to vel'mi malá vzorka. Aj na
priek vel'kému nezáujmu ďakuje
me všetkým, ktorí odpovedali. 
Získali sme podnetné návrhy a 
odporučenia, ktoré sa budeme 
snažiť využiť v práci orgánov 
mestskej časti . Snažíme sa pre 
dôchodcov zabezpečiť stravova
nie v Devínskej Novej Vsi. 
Ponúkol pomoc pán Ouzký, vo 
svojom zariadení reštaurácie Na 
Vyhliadke je schopný uspokojiť 
väčší počet stravníkov. 

A. Krížová 
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CENT~ UH 
centrum pre vol'ný čas, tstrijská 2-4 

20.5.1995 -o 17.00 hod. veršovaný príbeh Ľ.. Podjavorinskej 
"Čin-Čin" 

21.5.1995 -o 14.00 hod. ll. festival národnej piesne 
poriadaný MO MS v ONV 

26.5.1995 - o 19.00 degustácia vín v priestoroch foyeru 
kultúrneho domu lstra Centrum 

27.5.1995 -o 18.00 hod. Diskotéka pre mládež 
28.5.1995 -Výstava vín -prezentácia Slovenského zväzu 

záhradkárov v ONV 

31.5.1995 - Dopoludnie pre MŠ -zábavné programy 
pri príležitosti MDD 

1.6.1995 - Dopoludnie pre ZŠ - zábavny program 
pri príležitosti MDD "Hra na kráľa" 

AIAAiliLIENK 
Premilý, preutešený zážitok pripravi

li deti základných škôl z Devínskej 

Novej Vsi mamám, mamulienkám svo

jim i všetkým, ku Dňu matiek, v nedelú 

14. mája v Istro centre. 

krásne vyznávali svojou láskou k ma
minám, ale i k svojim učiteľkám . 

A tie deti zo súboru Pieskovček svo
jimi výkonnmi zaskočili aj oslriel'a
ných poslucháčov. Ba malým speváč
kam by svedčalo prestúpil' aj hranicu 
našej mestskej časti . Iste o nich ešte 
počujeme. 

Všetky deti i súbory sa však pre-

Kuriatka, trpaslíci i rock & ro/lisli 
pritiahli svojimi tančekmi malých di 
vákov až k javisku, detské fo/ 
klárne súbury Grbarčiata a Kobylka 
ukázali bohatost' i krásu lúdových 

piesní. 
Vd'aka patrí učíte/om Hulová, 

Jurčáková, Krajčírová, Cichý a Ferov, 
ktorí tento milý program pripravili. 

pk 

A 
MIESTNY ODBOR MATICE 

SLOVENSKEJ 
MESTSKEJ CASTI BRATISLAVA 

DEVfNSKA NOVÁ VES 
DOVOLUJÚ Sl VÁS POZVAf NA 
FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 

PIESNE 
1995 
DŇA 21 .5.1995 
SO ZACIATKOM O 14.00 HODINE 
V KULTúRNEJ ZÁHRADE 

NA ISTRIJSKEJ ULICI C. 4 
V DEVfNSKEJ NOVEJ VSI. 

L O VE NS ISÁ V programe vys:úpia 
- ROD NA hudobno - spevacke 
A v , 

9 
S súbory z celého 

ESE N Slovenska. 
Po programe bude posedenie pri 

ľudovej muzike, speve a tanci. 
Svojou účasťou prejavíte lásku 

k Matici slovenskej, slovenskej národnej 
kultúre ako studnici duchovných hodnôt 
a úcty k domovine. 

Ond risa sa pripravujú na teni
sových dvorcoch v Stupave. 
Ubytovanie, stravovanie a reha
bi litáciu im zabezpečuje hotel 
Morava v Devínskej Novej Vsi. 
Vede niu i personálu hotela sú 
športovci povďační za všestran
nú starostlivosť. 

Chlapcom držíme palce, v 
dňoch 18. - 20. mája ich príde
me povzbudiť a želáme postup 
na vytúženú olympiádu. 

Nitro celoslovenského turno jo Slovokiotour, z kto
rého body so zopisujú do európskeho rebríčku . 

Reprezentovoli úspešne, keď L Čierny vybojo
vol 5. miesto o hróči J. Bertovič o V. Németh v cel· 
kovom hodnotení uzovreli prvú desiotku nojlepších. 

Martin Bulko 
vedúci oddielu 

ŠACH 
Konečnó tobuľko Brotislovskej žiockej ligy: 

l . Gymnózium Bilíkovó 
2. Zš Žehrionsko A 
3. Zš o Gymnózium Košická 
4. Zš BUKOVČANA l 
5. ZŠ Žehrionsko B 
6. Zš Nevodzovó 
7 · ZŠ Žehrionsko C 
8. Zš Tupolevovo 

14 
12 
9 
8 
7 
3 
2 
l 

Body zo Zš Bukovčono l získoli: Mirko JUR(ÁK 
~LMOCeHtoOd ~LATZ po 4,5, S tono JUR(ÁK o Borboro 

VA po 3. 
. Zo víťozné družstvo Gymnózium Bilíkovó štorto

voh Ol súrodenci Korol o Zuzko HORVÁTHOVI z ŠK 
Strelec Devínsko Novó Ves. 

mj 

Miestny odbor Matice slovenskej 1935-1995 

PRIPOMÍNAME Sl 
V tomto roku si pripomíname 60. 

výročie vzniku miestneho odboru 
Matice slovenskej v Devínskej Novej 
Vsi. 

Prvého septembra 1935 inicioval 
jeho založenie učitel' meštianskej ško
ly pán Jozef SAMKO. V tom čas e nie 
veľká obec pri Bratislave mala 40 č le
nov miestneho odboru. Jej členmi bo
li učitelia, úradníci i rorníci. C i nnosť 
matičiarov v rokoch 1935 - 1945 bola 
orientovaná na l'udovovýchovnú a kul
túrnu prácu pre obyvatel'ov Devínskej 
Novej Vsi. V kronike čítame mená: 
Michal Bučič, Vojtech Pavlovský, 
Bedrich Slovinec, Tomáš Janáči , 
Tomáš Baláž, Leopold Jablonka, šte
fan Hanny, Matej Encinger, Rudolf 
Preisinger, Ján Kralovič, Ján Vlk , 
František Preisinger, Peter Sch re k ml., 
Rudolf Lachkovič Jozef Baláž, 
Aug ustín Dvorský. Od roku 1946 do 
roku 1950 Augustín Michalík, Stefan 
WizmUIIer, štefan Krist, Ol'ga 
Jablonková, Albert Hlaváč, Irena 

Hojzáková, Ernest Slezák ml. , Júlia 
Vernerová, Stefan Šimon, Anton 
Šubín ml. , Pavol Kuric, Michal Verner, 
Jozef Schrek, Václav Jurčák, Tomáš 
Janáči. 

Prednášk~ štúrove dni na 
Sokolovni za účasti Robotníckeho te
lovýchovného spolku a Sokola, Beli ov 
koncert, vystúpenie speváckeho zbo
ru, sprievod na Bradlo, výstava matič
ných kníh spojená s predajom, kurz 
slovenského jazyka ... to boli poduja
tia matičiarov v tom období. 

Následkom vojnových udalostí od
bor Matice slovenskej svoju čin nosť 
prerušU v rokoch 1944 - 1945. Od ro
ku 194l3 začína opäť svoju činnosť za
meranú prevažne na kultúrnu oblasť. 

Po roku 1950 sa zmíknutie usmer
nenej Matice slovenskej odrazilo aj v 
miestnych odboroch. 

Až 26.4.1992 sa znova obnovila 
či nnosť miestneho odboru Matice slo
venskej v Devínskej Novej Vsi. Jej č in 
nosť spočíva v obnove národných du
chovných a kultúrnych tradícií. 

8r/S~&78ri~t'J11* ~~U8 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
usporadúva VÝBER do svojich 

prípraviek pre chlapcov aj die
včatá , dátumy narodenia od 1 . 
septembra 1985 do 31. augusta 
1986, prípadne aj mladší. 

TERMÍNY: 

16. mája 1995 - utorok o 16.00 

17. mája 1995 - streda o 17 .OO 

18. mája 1995 - štvrtok o 17.00 

Vodáci 
športovci, turisti 
Kanoe splav Moravan 
vám ponúka 
jednodňové výletné rekreačné splavy 
po rieke Morave, z Vysokej pri 
Morave do Devína. 

19. mája 1995 - piatok o 15.00 

MIESTO: Telocvičňa ZŠ Ivana 
Bukovčana 3 v Devínskej Novej 
Vs i (spojenie autobusmi číslo 
61 ,61 -S, 63, 121, 122) 

Vyberte si vhodný termín, pri
neste si so sebou športové ob
lečenie a prezuvky - tenisky. 
Prítomnosť rodičov je vítaná. 
Tešíme sa na stretnutie. 

Splavy organizujeme pre plavcov 
na turistických kanoe cez víkendy, pre 
začiatočníkov alebo starších na pev
ných dvoj lodiach. V prípade záujmu je 
možné objednat" aj iný termín ako ví
kend. 

Objednávky prijímajú a informácie 
podávajú denne: 19.30 - 22 .00 hod . 
na tel. č . 778 593. 

DEVEX 5 



Vyhrail'e 3000 Sk s fir-ou 
Podmienkou pre výhru v súťaži o prémiu 3000 Sk budú správne odpovede na otázky uverejnené v 12. čísle Devínskonovoveského 

Expresu. Keďže sa budú dotýkať histórie i súčasnostifirmy PRESSKAM sídliacej v našej mestskej časti a chceme ul'ahčiť odpovedajúcim 

od 9. čísla kladieme niekol'ko otázok ekonomickému riaditel'ovi spoločnosti PRESSKAM Ing. Tiborovi Makarovi. ' 

Pokračovanie rozhovoru z mi
nulého čísla, ktorý vedieme 
s Ing. Tiborom Makarom - eko
nomickým riadite/om spoloč
nosti. 

otázka: v minulom čísle sme sa 

dozvedeli niečo z histórie spo

ločnosti PRESSKAM. Dnes Vás 

chcem požiadal, aby ste číta

telom DEVEX-u priblížili podni

katelské aktivity Vašej firmy. 

odpoveď: viac ako 90 % ob

ratu firmy dosahujeme so sorti

mentom plechových výliskov. 

Sme vybavení niekol'kými de

siatkami lisov, od malých 50 
tonových po vel'ké karosárske 

lisy 800 t. 
Vyrábame vo dvoch pracov

ných smenách a na dvoch 

miestach . Časí technológie má

me umiestnenú aj v objektoch 

Volkswagenu Bratislava . Naše 

Televízny káblový rozvod v MČ 
DNY má v súčasnosti 4 200 účastní

kov. Tento počet v sebe skrýva celú 
komplexnú bytovú výstavbu, čiastočne 
individuálnu bytovú výstavbu o kom · 
plex školských objektov v MČ DNY. 
Majetkovo je tento rozvod rozdelený 
medzi SBD Bratislava IV, ktorému patrí 
hlavná stanica TKR a dve tretiny rozvo
du a MČ DNY, ktorej patrí jedna treti · 
na rozvodov. Rozvod, ktorý je vo vlast
níctve MČ DNY, je napájaný signálom 
z rozvodu, ktorý je vlastníctvom SBD 
Bratislava IV. 

V poslednom čase sa množia otáz
ky občanov na MÚ DNY, ktoré sú ta 
kéhoto charakteru - prečo nie je ČTV 
2, VTV a rôzne dalšie TV stanice, pre
čo je vysielanie monofánne a v nepo
slednom rode so množia stažnosti na 
kvalitu signálu. MČ DNY má snahu 
pomôd občanom v ich požiadavkách, 
ale akákolvek zmena v počte TV staníc 
alebo vylepšenie technického zariade
nia je však podmienená dohodou s 
SBD BA IV. A to je hlavný problém. 
MČ DNY absolvovala v predmetnej 

veci tri rokovania so SBD BA IV. a fir
mou SATRO. Požiadavky MČ DNY na 
SBD BA IV bali nasledovné - rozšírenie 
počtu TV staníc o ČTV 2 a HRTV a zle
pšenie príjmu signálu rozhlasových 
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výlisky sú určené predovšetkým 

pre firmy podnikajúce v auto

mobilovom priemysle, a to 

buď priamo do sériovej výroby 

aktuálnych modelov,alebo ako 

ná-hradné diely. Ako už bolo 

spomenuté, v prvej časti rozho

voru, naším najväčším zákazní

kom je ŠKODA, a .a.s. 

Pre obyvatelov Devínskej novej 

Vsi môžu byt' so sortimentu 

plechových výliskov našej pro

dukcie zaujímavé napr. blatní

ky na automobily LADA 21 05. 
Na sklade však máme aj široký 

soriment karosárskych výliskov 

na staršie modely FIAT, FORD, 

VW, OPEL, RENAULT atď . 

Informácie o sorimente a ce

nách je možné získal na č . t. 

787 037. 

otázka: Známy je aj Váš au-

toservis ... 

staníc s FM signálom, a to postavením 
sústavy smerových antén s následným 
prekonvertorovoním do TKR. Ďalej bo-

odpoveď: áno, snažíme sa vy

hovie! požiadavkám zákazní

kov a dalej rozširujeme sorti

ment služieb. Nedávno sme 

inštalovali vyrovnávaciu stolicu 

na karosérie, s ktorou sme 

schopní odstránil deformácie 

skeletu aj po stredne Íažkej 

havárii . Doterajší sortiment slu

žieb pochopitel'ne zostáva za

chovaný, t.j . zriadenie motora, 

opravy elektroinštalácie, výme

ny prevádzkových náplní, 

emisné kontroly, klampiarske a 

karosárke opravy a lakovanie. 

Bližšie informácie o ponuke slu

žieb v autoservise je možné 

dostat', prípadne dohodnú! 

konkrétny termín pristavenie 

vozidla na tel. č. 769 600. 
otázka: názov Vašej firmy je 

vidiet' na mnohých vozidlách .. 

odpoveď: náš autopark je po-

užívanie technických možností TKR. 
Ďalším členom by mohla byt aj firma 
SATRO, ktorej majetkovým vkladom by 

Televízny káblový rozvod v MČ Bratislava DNY 
• ROZŠIROVANIE POČTU TV STANÍC • 
Prečo nie ie VTV v TKR • dalšie možnosti využitia 
televízneho káblového rozvodu 

lo požadované zlepšenie úrovne pre
vádzky TKR, t.j. pravidelné meranie a 
nastavovanie jednotl ivých technologic
kých častí TKR tak, aby bola zabez
pečená požadovaná úroveň signálu . 
Čo sa týka rozšírenia počtu TV staníc a 
zlepšenia príjmu rozhlasových staníc, 
MČ ponúklo zafinancovanie tejto po· 
žiadavky. Po každý raz sme dostali od
poveď od zástupcu SBD BA IV, že na
kol'ko nemôže sám da( stanovisko k 
požiadavkám MČ DNY, tak ich pred 
nesie na predstavenstve družstva . 
Odpovede sme sa nedočkali dodnes. 
No poslednom rokovaní MČ navrhla 
okrem vyššie uvedených požiadaviek 
SBD BA IV vytvorit združenie vlastní
kov TKR medzi ním a MČ DNY alebo 
iný právny subjekt, ktorého výhodou 
by bolo promptné reagovanie na po
žiadavky účastníkov TKR a lepšie vy-

mohla byt investícia do dalšej výstavby 
TKR. Odpoveď zástupcu SBD BA IV je 
totožná s predchádzajúcimi . Tak, že 
musíme dúfa(, že sa konečne dočkáme 
jasného stanoviska SBD IV, ktoré há
dam konečne pomôže veci. 

Aj samotná úroveň prevádzky TKR 
odráža len právny vztah medzi SBD 
BA IV a SA TRO-m, nakol'ko je zabez
pečené len trvalou objednávkou, čo 
značí , že systém je udržiavaný len v 
prípade poruchy a bez preventívnych 
kontrol a meraní. Treba, aby SBD BA 
IV čo najskôr zazmluvnilo riadnu pre
vádzku a údržbu TKR. 

Prečo nie je v TKR TV stanica VTV. 
Túto otázku dostávam v poslednom ča
se najčastejšie . TV stanica VTV vysiela 
prakticky v celej Bratislave okrem MČ 
Bratislava DNY. Technicky je toto vysie
lanie zabezpečené rádioreléovým spo· 

merne rozsiahly, máme k dis

pozícií malé aj vel'ké nákladné 

automobily, autožeriav, cister

nu, rýpadlo, autobus ... 

Hoci tieto automobily potrebu. 

jeme pre vlastné podnika telské 

aktivity, je možné v individuál

nych prípadoch poskytnúť služ

by aj občanom mestskej časti . 

Konkrétne podmienky preprav

ných služieb je možné dohod

nút' na tel. č . 787 155. V rám

ci programu výroby štátnych 

poznávacích značiek ponúka

me pre záujemcov výrobu hliní

kových tabuliek s rôznymi ná

pismi, rôznych vel'kostiach a 

farebnom prevedení. Najča 

stejšie je možné vidiet' popisné 

čísla domov z našej produkcie. 

(posledná čast' v budúcom čísle) 

jom z TV štúdia do hlavnej stanice TKR 
SKT a odlial' priamo do rozvodov. 
Prenájom takéhoto spoja stojí mesačne 
40 000,- Sk. Pokia l' by sa mol ten lo 
program šíri ( prostredníctvom TKR v 

DNY, bolo by potrebné vzhl'adom k jej 
geografickej polohe zabezpečit až dvo 
rádioreléové spo je, čo by samozrejme, 
znamenalo mesačný prenájom za 80 
000,- Sk. Nakol'ko hlavná stanica TKR 
je ma jetkom SBD Bratislava IV, vec lo· 
kéhoto prenájmu je záležitost jeho. 

Najpravdepodobnejšie sa vysielanie 
TV stanice VTV objaví v DNY prostred· 
níctvom TKR až po začatí vysielania zo 
satelitu . Predpoklad za dva až tri me· 
siace. V súvislosti s dalším využitím 
TKR v najbližšej dobe firma SATR0 ' 
spolupráci s firmou MOVYS - Ba s . r.~· 
zavedie do prevádzky spätný konal 
TKR, ktorý bude slúži( zatial' na ochr~: 
nu proti vlámaniu vytipovaných oble 
tav. Spätný kanál bude mat' širokú md: 
žnos( prenosu informáci í, napríklol': 
žiadost' o pomoc v stave núdze · P01 

cia, požiarnici, zdravotníci, vyjadren~~ 
názoru v ankete, dale j prenos hodn: 
trvalo sledovaných veličín , údaJ• . 
spotrebe el. energie, vody, tepla 0 pO 
debne. 

Alojz Moro~tf. 

zfATNÉ RUBRIKY 
. KúPa 

- predai ' k hl' d ') . rniesta ( ponu a, a a 
Nl vorne hl' d ' ) 
vv · "bY (ponúka, a a 
()4 . SIUZ 

o5 . BytY . 
- Nehnutel'nostl 

~ 1 . • e' 
07-RoZ ICn 

~ 
ed ·rn chladničku. 

, pr a Te1.:778010 

d ·rn piano PETROF. 
• pre a Tel.: 777 265 

predárn zánovný ku!~ík . šijac~ 
' . za sooo Sk a stars1 skladac1 
stroJ za 1500 Sk. 
byclkel Tel.: 776 093 

, predám šijací stroj Cajka. 
Tel.: 770 740 po 18.00 hod. 

, Predám detský kočík FRIZZO 
zelený, po 1 dieťati za 1_500 Sk 
(v dobrom stave) a detsku zahra
ničnú sedačku do auta za 1 OO Sk. 

Tel.: 779 457 

, Predám detský kočík LIBERTA 
STEGNER. Tel.: 779 772 

, Predám polohovatel'ný kočík 
Frizzo, fialový, po jednom dieťati. 

Tel.: 779 569 

• Predám kočík pre bábiky (do 3. r.) 
Tel.: 779 772 

04-SLUŽBY 

• Montáž strešných šindl'ov. 
Tel.: 711 821 

• Vodoinšta lačné a kúrenárske 
práce. Tel.: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43 

Tel./zázn.: 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elektric
kých bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005 

• Firma MEDIÁN oprava automa
tických pračiek. Tel.: 777 095 

• Opravujeme chladničky, mraznič 

ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče. Tel.: 777 762 

• Elektroinštalácie, bleskozvody

montáž, oprava. Tel.: 770 078 

05- BYTY 

• Vymením 3-izb . družst. byt za 
starší rod. dom. Tel.: 775 437 

l 06- NEHNUTEĽNOSTI l 
• Pod Sandbergom predáme 5 áro
vé záhrady. Tel.: 776 291 

07- ROZLIČNÉ 

• Mladá dvojica hladá podnájom. 
Tel.: 0703/724 710 po 17.00 hod. 

• Predám alebo prenajmem uni
mobunku v ONV Tel.: 993 895 

ALLMEDIA, s.r.o. Bratislava 

Vás pozýva na nákup tovaru 

do novootvorenej predajne -ZELEZIARSTVO 
Eisnerova ulica 54 B 

otvorené 
Pondelok - piatok: 8.00 - 12.00 a 14.00 - 18.30 

sobota: 8.00 - 12.00 

' skJe · 
, b _ narske práce 

túsenie skla 
• Vit . 
, anle dier do skla 
, iredaj zrkadiel 

SADZBU, 
ZALOMENIE, TLAČ 

vám ponúka 
nové pracovisko 

DEVEX - FLASH PRESS 
v Devínskej Novej Vsi 

Objednávky pri jíma: DEVEX- No
voveská 14 z dvora nad poštou 
po- pia: 8.00 - 10.00 a 14.00-
18.00 Tel./fax: 775 275 

HODINÁRSTVO 

~eHt4a 
P. Horova l 0 - l 2 

'H' 770 059 

OPRAVY: náramkových, nástenných, stolových hodín , budíkov, 

mechanických a Quartzových, výmeny batérií, remienkov 

PREDAJ: všetkých druhov hodín, orientálny tovar 

žALÚZIE: dodávka a montáž 

horizontálne hliníkové, vertikálne textilné 

pondelok- piatok: 9.00- 12.00 a 12.30- 17.00 hod. 

Cestovná kancelária 

MAT-TOUR 
organizuje atraktívne zájazdy do celej Európy 
a ponúka za bezkonkurenčné ceny: 

SICÍLIA (Malta, Lipa ri) - 12 dní - 4 700 - 5300 Sk, 
KORZIKA (Sardínia, El ba) - 1 O dní- 4 700 - 5300 Sk, 
plná penzia, ubytovanie, doprava, sprievodca . 

Špitálska 7, 811 08 Bratislava 
Tel. : 33 19 482, 325 909

1 
Fax: 326 241 

- všetkých zahraničných značiek 
- aj nový model firmy Volkswagen VW Polo 95 
~ll! \VJ~Iln®@lllil~@llil lfl®@llliiiln®llil®!ll 
informácie: Tel./fax: 07/775 275 

, epenie zrkadiel 
lepell.i 

, r. e !Ualorozmerných akvárií 
<lrnovanie obrazov 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 112 str. 1970 Sk, 1 strana 
3900 Sk. K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: 1 str. + 1 OO%, 2 - 5 str. +50%. Zl'avy: 5 a viacná
sobné uverejnenie -10%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, ce loročné uverejnenie -30%. Ponuka detských vecí 
bezplatne. Inzertná kancelária: DEVEX, Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po - pia: 8.00- 1 0.00, 14.30 -

1 18.30, So: 8.00 - 11 .00. TeiJfax: 775 275 

DEVE X 



Objednávací lístok 
Objednávame pravidelný odber dvojtýždenníka 

Devínskonovoveský Expres: 

Meno, priezvisko (firma): _______________ _ 

Adresa:---------------------

CHCETE 
SPOZNAŤ 

VČELÁRIKA ZLATÉHO. 
DUDKA CHOCHLATÉHO .... ? 

Západoslovenská skupina 
spoločnosti pre ochranu vtáctva 
na Slovensku (SOVS - západ) 
Vás všetkých, ktorí máte radi 
našich operencov, pozýva na po
zorovanie vtáctva na Sandbergu, 
pri príležitosti Dňa životného pro-

Podpis stredia. 

K aždý záujemca, ktorý vyplní a odovzdá tento lístok v DEVEX-e ČO PONÚKAME? 
(Novoveská 14 z dvora nad poštou -pa-pia: 8 ')() - l 0 ')(), 14.

00
- 18"

0
• Pekný výlet v štátnej prírodnej 

so: 8.00
- 11.00

) alebo v schránke redakcie: Kalištná 9, v obchodoch kde DE-
VEX predávajú : Potraviny: Pri trojici, Na grbe, Kamishop, Bele, Jednota rezervácii s dobrými odborníkmi z 
(lstrijská, M. Marečka, Hradištná), Večierka P. Horova, Zelovoc oblasti ornitológie. 4. júna od 
J. Baranovičová, M + D, Priemysel Katka, Kvetinárstva Begra, Stánky PNS 14.00 do 17.00 Vás milovníci a 
na žel. stanici, na lstrijskej pri pošte, l. Bukovčana, M . Ma rečka, bude do- ochrancovia prírody očakávajú na 
stávaf Devínskonovoveský Expres zadarmo. krásnom mieste vášho mesta. 

Okienko 
mestskej 
polície 

Počty zrejme nie sú silnou strán
kou občana zo Šaštína, ktorý navštívil 
30.4.1995 v popoludňajších hodinách 
miestny hotel Morava. Pri vystavení 
účtu za konzumáciu totiž zistil, že sa 
"prerátal". Privolanej hliadke oznámil, 
že okrem peňaženky si doma zabu
doval aj doklad totožnosti . Bol preto 
predvedený na HO PZ na jej zistenie. 
Dlžnú sumu bude musieť dodatočne 
vyrovnať. 

Nešťastia pociťujeme ako 
skutočnosť, zatiaľ čo .. . doko
nčenie v tajničke. 

Vodorovne: Al Taliansky polárny 
bádateľ zasekneš. BI 
Príslušník indiánskeho kmeňa -

útok - úskok. - Cl Bývalý iránsky 

panovník - nástroj na oberanie -
ŠPZ Bratislavy - mesta. - Dl 
Modla - ostrov v Malých Sundách 

- spodný oddiel jury. - El Sladký 
odpad pri výrobe cukru - kostra. -

FI Severočeské mesto - salo - po

dopri. - GI Načo (básn .) - heslo
jedna i druhá. - Hl Jemná hmla -

časť dňa - čisti od buriny. - ll 

Mužské meno - neodíde.-

Zvisle: 11 Koniec tajničky . - 21 
Opadávanie - časť preteku. - 31 

--------------------------~~~~ mieste a monitorovala okolie až do 
Dňa 3.5 .1995 o 20.30 hod. si 

hliadka pri kontrole na ulici J. Jonáša 
všimla otvorené osobné motorové vo
zidlo značky Lada. Interiér vozidla bol 
značne poškodený. Po príchode 
príslušníkov z HO PZ im bol prípad 
odovzdaný. 

V ten istý deň o 22.1 O hod. telefo
nicky oznámil pracovník strážnej slu
žby zo závodu VW, že sa v blízkosti 
oplotenia areálu pohybuje neosvetle
né vozidlo. Po zastavení vozidla jeho 
vodič údajne niečo doň naklada!. 
Vyslaná hliadka na mieste našla 
osobné motorové vozidlo značky 

Trabant, avšak vodič sa pri vozidle 
nenachádzal. Hliadka zotrvala na 

Udrel , tresol - okúzli. - 41 
Domácky štefan - usporiadanie, 

ladenie predložka. 51 
Končatina zvierat - horúčava . - 61 
ženské meno - štát v Prednej 

Ázii. - 71 Zamoč , pokrop- časťte
la pod pásom. - BI Lovec zveri na 

oká - vec obrovských rozmerov. -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

2 3 4 5 6 

príchodu príslušníkov HO PZ. 

O tom, že medzi nami žije stále 
viac občanov , pre ktorých práca nie je 
jediným zdrojom príjmov, svedčia aj 
nasledujúce dva prípady. Dňa 

4.5.1995 neznámy občan v stánku 
PNS na Eisnero-vej ulici odcudzil dva 
kartóny cigariet značky Marlboro. 

Ovel'a horšie obišiel majitel' hor
ského bicykla , ktorý si ho dňa 

8.5.1995 krátko pred 20.00 hod. na 
chvíľu odstavil na lstrijskej ulici pred 
poštou . Neznámy páchateľ mu ho 
spred budovy odcudzil. 

MsP 

91 Tep, pulz, tlkot- mužské meno 

- epocha kriedy. - 1 Ol Neudieral -

polovica. - 11 l Dievčenské meno 
- český básnik. - 121 Začiatok taj

ničky.-

d 

7 8 9 10 11 12 

P.S. V minulom čís l e 

bol uverejnený článok 
lstra Centre k DŇU 
nenašla som tam 
chlapcom, členom 

nemalou mie- '. 
rau prispeli k 
spestreniu . 
programu. 

Veď predvádzanie 
hniezd a výstavku búdok 
poskytla Slovenská 
votného prostredia v i 

len tak hocikde deti neuvidia. 

- Ani nemôžeš. 
chrbte. 

ste mali pocit, že ma učíte 

- A načo vám to bude? 
- Žena mi povedala, že 
môžem necha( 

Skupina medikov vidí počas 
v nemocnici ležal' v posteli aj 
s bandážou na hlave. Jeden z 
sa pýta lekára: 
- Autohavária? 
- Nie. Maharadža. 

- Pán doktor, pomôžte, tu ma 
páli , zrak slabne, aj s pečeňou 
niečo v poriadku. 
- Okenu ste nepili? 
- Pil, ale nepomáha! 

Po prednáške na tému Kedy 
môct' dovolenkoval' na Mesiaci? 
prednášajúcemu dali otázku: 
- A kedy budeme môct' 
vaŕ na Slovensku? 

- Milá pani , s rados(ou vám 
oznámi(, že ste úplne zdravá! 
šetrení som u vás nič nenašiel! , 
- Pán doktor, tak to som prišlo 
zbytočne? 
- To nie, milá pani, za 
zaplatíte rovnú tisícku. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% ':l'd:~ 
vatelských nákladov hradí Mestská časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devlns Cl

Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla : vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v rne518 

Cena 2,50 Sk. Vy11ačil: ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 

8 DEVEX 

])~~ínskonovov~~~ý 

Vážení 
čitatelia 

vari je málo, ak nám je iba 
rúto nepodarku, napohľad 
bezciel'ne sa pohybujúceho 
po uliciach , ktorého činy či 
výčiny bývajú často zviditeľ
nené až po jeho odchode. 

Ak nám nefunguje pračka, 
nevyhodíme ju . Zavoláme od
borníka, ten hľadá príčiny, od
stráni poruchu a pračka ďalej 
spoľahl ivo slúži. Prirodzene, 
za službu zaplatíme. 

Ak mladý človek "skízne" 
a každý z aktérov stúpajúcej 
kriminal ity raz začína mladý, 
nie vždy postupujeme osve
dčenými metódami odstraňo
vania porúch. U ľudí obyčajne 
začíname trestami. 

Nehovorím o tom preto, že 
by dnes spoločnosť oplývala 
nadbytočnými prostriedkami, 
aby jednoznačne rozhodla, 
kde predovšetkým investovať 
Pn výchove. Na to má prísť 
Skôr ako problémy tohto dru
hu prerastú mieru únosnosti. 
(čo je vlastne v kriminalite 
llliera únosnosti?) 

t Asi na mňa pôsobí kon
rast týchto dní, keď úspešní 
lllaturant· - · • , . 1 Cl vysokoskolac1 sa sna · · 
•. _zla zaradiť. Nech nás ne

uclcík · -
"' , aJu . Zdravá spoločnosť 
'"USI ná· 
k J Sť dostatok prostried-
d~vh ~a úspešnú terapiu tých 

Ych, aby nemarili úsilie. 

vydavatel' 

~x 
spra::::~~~ 

Pres . ~ mestskej~časti 
DEVINSKA NOVA VES 

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

2.6.1 995 Ročník: V. Číslo: 11 Cena: 2,50 Sk 

piesne. 
Čítajte na 
5. strane 

l&lrDICI 
u prim,tora 

Dňa 19.5.1995 sa na 
Magistráte hl. m. SR Bratislavy 
uskutočnilo rokovanie zástupcov 
samosprávy mestskej casli 
Devínska Nová Ves na čele so sta
rostom Ing . Vladimírom Mrázom s 
primátorom Brali sla vy Petrom 
Kresánkom. 

Predmetom rokovania bolo zle
pšenie spolupráce samospr~v~yc~ 
orgánov mest? a mestsk~l ca st1 
Devínska Nova Ves. Hovon o sa o 
akútnych problémoch , akými sú 
napríklad mestská hro ~a1n .á do
prava, výstavba kanal1zac1e na 

Mlynskej ulici a vysporiadanie po· 
zemkov v správe meslskej časti. 
Okrem toho venovali účastníci ro· 
kovania pozornos( aj dlhodo· 
bejším otázkam, a to hlavne mož· 
nosti financovania dostavby 
lstrijskej ulice pomocou mestských 
obligácií a výstavbe alebo rekonš
trukcii cesty medzi Bratislavou a 
Devínskou Novou Vsou . 

' z 

Nastupuje mestská 

~~liPJli® WID& 
Ak sa vám stratí váš pes , ktorého 

pošlete vol'ne "na špacír'', je možné, že 
si ho budete môcť vyzdvihnúť v sídle 
firmy Mestská šarhovňa na 
Poliankach. 

Uzávierka dneš
ného čísla bola 
25.5.1995. 
Uzávierka nasledu
júceho čísla bude 
9.6.1995, číslo vyjde 
piatok 16. 6. 1995. 

Zadarmo, a predsa ... 

Nepochopili? 
Nie každý deň sa v dnešných ča

soch stretne s ponukou dostať či pra
videlne dostávať čosi zadarmo. V máji 
sme doručili -zadarmo- náš dvojtýž
denník do každej domácnosti a ponú
kli možnosť objednať si dodávanie 
Devexu zadarmo. V prvom kole sa 
nám vrátilo 612 objednávok!!?? 
Druhé kolo ukončíme do 9.júna! Preto 
toto číslo dostanú zadarmo iba tí, čo 
si objednali . Ostatným ho ponúkneme 
opäť v predajniach a stánkoch PNS. 

Kto predsa záujem má,. objednáva
cí lístok má vyplnený doma alebo 
môže napísať meno a adresu na 
čistom lístku a odovzdá ho do 
9. júna 1995- bude dostávať Devín
skonovoveský Expres do schránky za
darmo. 

Od 1.6.1995 totiž nadobudla účin
nosť zmluva medzi mestskou časťou 
Devínska Nová Ves a uvedenou fir
mou na zabezpečenie služieb v oblasti 
veterinárnej asanačnej činnosti. 

Okrem zásahov na požiadanie miest
neho úradu alebo mestskej polície bu
de firma vykonávať pravidelné preven
tívne akcie na odchytávanie psov bez 
majitel'a. Samospráva mestskej časti 
aj týmto spôsobom chce zamedziť ne
kontrolovatel'ném u pohybu psov na 
verejných priestranstvách, ktorý sa 
v Devínskej Novej Vsi stáva stále 
väčším problémom . 

-z-
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Z uznesení Miestnej rady 

16.5.1995 
Miestna rada 
žiada firmu C-TERM o zaslanie výzvy 
nájomníkom s dlžnou sumou väčšou 
ako 5 000,- Sk s oznámením o odpojení 
televízneho signálu v termíne do 
15.6.1995 

odporúča starostovi poskytnúť kroky na 
zrušenie užívacieho práva k bytom ná
jomníkom s dlžnou sumou väčšou ako 
10 000,- Sk 

konštatuje, že firma Stavoservis M a.s. 
porušuje podmienky uvedené v súťažnej 
ponuke na výstavbu hromadných garáží 
na ulici J. Poničana 

žiada starostu MC ONV prerokovať s ria
diteľom firmy Stavoservis plnenie týchto 
podmienok a zvážiť možnosť vypoveda
nia nájomnej zmluvy do 31.5.1995 

žiada starostu MC ONV, aby zvolal stret
nutie zástupcov MC a obyvateľov MC 
bývajúcich na sídlisku Podhorské 
k problematike parkovacích miest 

ukladá riaditeľovi DE NOVY vypísať užšiu 
súťaž na odpredaj HIM nakladač UN 053, 
TATRA 148 

5chvafuje odpredaj nepoužiteľných cest
ných panelov za minimálnu cenu 300 ,
Sk za kus 

ukladá kontrolórovi MC v súčinnosti 
s MsP vykonať kontrolu predávajúcich 
na terase M. Marečka 

schvaľuje prenájom 4 parkovacích miest 
pred budovou VúB za sumu 3 000,
Sk/miesto/rok 

ukladá oddeleniu výstavby a životného 
prostredia vypísať verejnú súťaž na od
predaj pozemkov na záhrady s udaním 
minimálnej ceny 300,- Sk!m2 

Z uznesení Miestneho 
zastupitel'stva 23.5.1995 
Miestne zastupiterstvo MC DNV 
berie na vedomie informáciu o odpo
čte realizovaných investičných akcií 
na území MC Devínska Nová Ves za 
volebné obdobie 1990 - 1994 

ukladá architektovi MC doplniť odpo
čet realizácie koncepcie rozvoja MC 
DNV za obdobie 1990- 1994 o nedo
končené investičné akcie s uvedením 
stavu (finančného, technického, ter
mínového) 

ukladá Miestnej rade a dotknutým ko
misiám (školstva a mládeže, výstavby 
a architektúry a legislatívnej) vypraco
vať alternatívne riešenia k dostavbe 
školy na lstrijskej ulici 

schvaľuje využitie detského ihriska na 

2 DEVEX 

sídlisku STRED v zmysle odporučenia 
komisie športu a varného času 
schvaľuje umiestnenie hokejbalového 
_ihriska v areáli zdravia na Vápencovej 
ulici 

žiada komisiu výstavby predložiť sta
novisko k riešeniu odhlučnenia det
ského ihriska na sídlisku STRED 
Miestnej rade 

žiada správcu bytového fondu firmu 
C-TERM zverejniť v spravovaných ob
jektoch termín výkonu upratovacích 
prác pre výkon verejnej kontroly plne
nia týchto prác nájomníkmi komunál
nych bytov v termíne do 15.6.1995 

žiada správcu bytového fondu firmu 
C-TERM o predloženie harmonogra
mu odstránenia závad objektívne 
vzniknutých správou fondu v termíne 
do zasadnutia MR 29.5.1995 

žiada správcu bytového fondu firmu 
C-TERM o vypísanie užšej súťaže na 
obstaranie maliarskych, sklenárskych, 
živičných a murárskych prác na spra
vovaných objektoch MC DNV pre 
r. 1995 

stanovuje krátenie výšky obstaráva
terskej odmeny správcovi bytového 
fondu firme C-TERM o 5 percent zo 
zadržanej čiastky v zmysle platnej 
mandátnej zm luvy pre obdobie od 
1.5.1994 do 30.4.1995 

schvaruje 'Harmonogram čistenia 
a úprav verejných priestranstiev 
MC ONV' 

ukladá riaditeľovi DENOVY spracovať 
časový harmonogram čistenia chod
níkov, ciest a parkovísk v MC DNV 

ukladá oddeleniu výstavby a život
ného prostredia a DENOVE predložiť 
návrh na zlepšenie čistoty priestran
stiev v starej časti DNV 

schvaľuje rozpočet mestskej časti 
Devínska Nová Ves pre rok 1995 v 
celkovej výške príjmov 21 812 tis. Sk 
a v celkovej výške výdavkov 27 311 
tis. Sk v členení rozpočtových kapitol 

žiada a zaväzuje Miestny úrad a pred
sedu ekonomickej komisie predložiť 
návrhy spôsobov krytia schodku roz
počtu pre r. 1995 v celkovej výške 
5 499 tis. Sk 

berie na vedomie želania detí 
z Devínskej Novej Vsi odovzdané sta
rostovi mestskej časti Ing. Vladimírovi 
Mrázovi pri príležitosti Dňa Zeme 

berie na vedomie stanovisko Komisie 
výstavby a architektúry pri MZ MC 
DNV k nedostatkom vzniknutým pri 
výstavbe Líniového centra 

schvaľuje spôsob odstránenia vznik
nutých závad pri výstavbe Líniového 
centra pod ra návrhu komisie výstavby 
a ukladá oddeleniu výstavby a život
ného prostredia zabezpečiť reklamá
ciu vzniknutých závad u priameho in
vestora písomnou formou a jeho pro
stredníctvom zabezpečiť realizáciu ná
vrhu odstránenia vzniknutých závad 

odvoláva Ing. arch. Evu Vargovú 
z funkcie architekta MC dňom 
24.5.1995 

ukladá MR vypísať konkurz na obsa
denie funkcie architekta MC 

ukladá miestnemu kontrolórovi vyko
nať hÍbkovú kontrolu rozostavaných 
stavieb 

volí za členku komisie športu a var
ného času p. Doležalovú 

volí za členku komisie školstva, vzde
lávania a mládeže p. Glatzovú 
odvoláva komisie životného 
prostredia p. Bukovskú 

Miestny úrad Devínska 
Nová Ves 

vy~la,sui~ ~ 
vere)nu sutaz 

na odpredaj pozemku parc. č. 709/1 
k. ú. Devínska Nová Ves o výmere 683 
m2- druh pozemku- stavebný poze
mok - ulica Mečíkova. 

Podmienky sút'aže: 

Súťaže sa môžu zúčastniť právnic
ké alebo fyzické osoby, ktoré splnia 
nasledovné podmienky: 

- dodržia lehotu podania prihlášky do 
30.6.1995 na Miestny úrad Devínska 
Nová Ves, l stri js ká ul. 49, 843 1 O 
Bratislava do 14.00 hod. 

(Prihláška musí obsahovať meno 
a adresu, príp. firemné označenie 
so sídlom.) 

- predložia cenovú ponuku na kúpu 
predmetného pozemku 
-minimálna cena je 1.500,- Sklm2 
- ponuky sa odovzdávajú v zapečate-
nej obálke označenej heslom "Súťaž
stavebný pozemok" 
- spolu s obálkou zložia vádium vo 
výške 500,- Sk 
- ponuky možno zahrnúť do konania, 
iba ak ich obsah zodpovedá uverejne
ným podmienkam súťaže 
- ponuky nemožno meniť ani dopíňať 
po termíne uzávierky súťaže 
- účastníci ponukového konania ne
majú nárok na úhradu nákladov spo
jených s účasťou 
- vyhlasovater si vyhradzuje právo od
mietnuť všetky ponuky s písomným 
odôvodnením a ukončiť súťaž ako ne
úspešnú 
- vyhlasovater si vyhradzuje právo po
nukové konanie zrušiť 
-verejné otvorenie ponúk sa uskutoč
ní dňa 30.6.1995 o 14.00 hod. na 
Miestnom úrade, lstrijská ul. 49, 
Bratislava. 

vy h l a s u j e verejnú súťaž 

na odpredaj pozemku parc . č. 3776 
k. ú. Devínska Nová Ves o výmere 482 

odvoláva z komisie 
p. Haruštiaka 

schvaľuje použitie prebytku 
renia lstracentra za rok 1994 na 
nštrukciu scénického osvetle . 
ozvučenia vo vel'kej sále lstracen~~ 

schvaľuje mimoriadnu odmen 
výške 1 O 000,- Sk za 4 mesiace u 
bezpečenie environmentálnej Vých 
detí Mš a Zš v MC DNV pre Ma ~ 
KUrtyovú v štyroch splátkach v:
platnom termíne MÚ lf. 

m2- druh pozemku- vinica v 
záhradok- osady MORAVA, nad 
munikáciou medzi DNV a Devínom. 

Podmienky sút'aže: 

Súťaže sa môžu zúčastniť 
ké alebo fyzické osoby, ktoré 
nasledovné podmienky: 

- dodržia lehotu podania pnri llašiY • I• 
15.6.1995 na Miestny úrad 
Nová Ves, lstrijská ul. 49, 843 
.Bratislava do 15.00 hod. 

(Prihláška musí obsahovať 
a adresu, príp. firemné 
so sídlom.) 

- predložia cenovú ponuku na 
predmetného pozemku 
-minimálna cena je 300,- Sk 
- ponuky sa odovzdávajú v 
nej obálke 
"Súťaž- Vinica" 
-ponuky možno zahrnúť do 
iba ak ich obsah zodpovedá 
ným podmienkam súťaže 
- ponuky nemožno meniť a dO[Itnai t~• 

termíne uzávierky súťaže 
- účastníci ponukového konania 
majú nárok na úhradu nákladov 
jených s účasťou 
- vyhlasovater si vyhradzuje 
mietnuť všetky ponuky s 
odôvodnením a ukončiť súťaž 
úspešnú 
- vyhlasovater si vyhradzuje 
nukové konanie zrušiť 
-verejné otvorenie ponúk sa 
ní dňa 15.6.1995 o 15.00 
Miestnom úrade, lstrijská 
Bratislava. 

Bližšie informácie pre obe 
podáva Miestny úrad oNV, 
výstavby a ŽP, lstrijská ul. 49 v 
pondelok, streda a piatok odo) 
hod. - 12.00 hod. (č . tel. 777 25 · 

Kontaktná osoba: Ing. Krížová 
Ing. Encingerová Zuzana 

Výsledky konania budú 
somne všetkým uchádzačofll 
dní od jeho ukončenia . 

. tom nesú okrem tvorcov te~o 
V1nu na ·stov a rybárov) i totálne ne-
'šte (tu rl · h · sPU ktívnej ochrany teJtO c rane-

dostatkY a . .. nej oblasti. .. 
nej KraJI~ no som kráčal chodníkom po-. N~::: riekY Moravy a na druhej stra-

stáť dve volavky popolavé. Boli to mladé 
vtáky a mali ostré a svieže farby, tak ty
pické pre mladosť. Potešilo ma to, ale i 
zarazilo zároveň. 

Ako sa u nás zaklimatizujú? Pretože 
keď som pred pár mesiacmi na brehu 
rieky Moravy zbadal volavku, ktorá obra
cala na brehu zobákom staré plechovice 
a črepiny z fliaš, o ich budúcnosť som 
mal skutočne vážne obavy. 

pn b na konári strom u som zbadal 
ne nekY , • o narodnom umelcov• 

Eugenovi Suclhoňovi roa ZUS 

rp 

V Koncertnej a výstavnej sieni ZUS E. 
hoňa na Dolinského ul. v Bratislave 

suc . . d .. • 
sa uskutočnilo m1mona ne zau11mave 
podujatie veno
vané životu a 
dielu národného 
umelca, ktorého 
meno nesie ško
la. Za účelom 
oboznámiť čo 
najši rší okruh 
žiakov ZUS so 
životom a tvor
bou tohto slo
venského hu
dobného sklada- L .. ---~~= 
tera riaditeľstvo 

Lenka Suchoňová navštevovala r.Su, 
absolvovala bratislavské 
Konzervatórium hru - na harfe a klavíri a 

školy zabezpeči- ~fi't!Í:::! 
D. Jakubcová;-

lo besedu so 1. Suchoňová (dava do prava) 
sk ladaterovou 
vnučkou Lenkou Suchoňovou , externou pokračuje v štúdiu hudobnej vedy 
učiteľkou hry na klavíri na ZUS a výtvar- na FFUK. 
ničkou Kvetoslavou Fulierovou ako ho
stom moderátorky podujatia PhDr. Dany 
Jakubcovej, čím sa vytvorilo prepojenie 
hudobného a výtvarného umenia. 

Výtvarníčka K. Fulierová, ktorá je zná
ma svojimi grafickými cyklami Hudby 
v čie rno-bielom a farebným stvárnením 
konkrétnych hudobných diel, vytvorila aj 
kombinované monotýpie na Suchoňove 
Metamorfózy a kresbu štetcom na jeho 
Nokturno zo Serenády pre sláčikový or
chester. Tieto jej diela tvorili názornú 
Ukážku a reprezentovali časť jej výtvarnej 
tvorby. 

1 Netradičné podujatie moderovala uči
ž~~~ ZUS PhDr. Dana Jakubcová, bývalá 
úvod a Pro!· E. Suchoňa na FFUK. Na 
lléh strucne charakterizovala národ
ako ~ ,umelca a priblížila ho prítomným aj 
la c oveka a pedagóga, s ktorým urobi-

Viaceré 
Cha rozhovory pre časopisy. 

rakt · v Prv enzovala aj hlavných aktérov. 
lakla~m rad~ vyzdvihla skladateľa ako 
tvorcu ateľa sučasnej slovenskej hudby, 
Krúr Prve, slovenskej národnej opery 
hudo~va, tvorcu viacerých významných 
a tiež no -dramatických, orchestrálnych 
a m tá~ n;truktívnych skladieb pre deti 
Obf"áz~ · medzi ktoré patria aj známe 

10 Slovenska ............... . 

Výtvarníčka K. Fulierová skíbila vo 
svojej tvorbe výtvarné nadanie a vedo
mosti získané štúdiom na Vyššej škole 
umeleckého priemyslu v Bratislave, ako 
aj pedagogickú prax v hre na husliach. 

Ukážky z inštruktívnej tvorby sklada
teľa odzneli v interpretácii žiakov a ko
morného súboru Flautino dolce pod ve
dením p. učitel'ky A. Caudtovej zo ZUS. 

Po koncerte a stručnom charakterizo
vaní tvorby nár. um. E. Suchoňa a vý
tvarníčky K. Fulierovej sa rozprúdila ši
roká diskusia žiakov, ktorí zaplnili 
Koncertnú a výstavnú sieň školy do 
posledného miesta. 

Žiaci svoju vďaku za úspešnú besedu 
vyjadrili aplauzom a odovzdaním kvetov 
Lenke Suchoňovej, Kvete Fulierovej aj 
PhDr. Dane Jakubcovej. 

Podujatie, ktoré usporiadala ZUS 
E. Suchoňa , možno s určitosťou zaradiť 
medzi významné aktivity tejto školy, a to 
z toho dôvodu, že bolo poučné a inšpiru
júce v oblasti prepojenia umení. 

Ing. Norbert Valašek 

PERLI tKY 
z PODHORSKálo 

Aktívny súbor "Pieskovček" sa 
nezaprel ani tohto roku pri prneži
tosti osláv Dňa matiek. V duchu 
krásnej tradície tak, ako už nieko
l'kokrát v minulosti nezabudol so 
svojím kvalitným programom ani 
na starenky z Klubu dôchodcov. 
Slzy v očiach a nezabudnutel'né 
slová vďaky boli pre malých umel
cov tá najkrajšia odmena od tých, 
ktorým bol z najväčšej úcty a vďa
ky venovaný. 

Prednedávnom sa uskutočnil v 
rakúskom meste Alland medziná
rodný turnaj futbalových prípra
viek zo siedmich krajín. 16 družs
tiev (Slovenskú republiku repre
zentovali FO Slovana a Interu z 
Bratislavy a reprezentanti 
Dunajskej Stredy) . Nás potešilo, 
že titul najlepšieho strelca tur
naja mladých futbalistov získal 
tretiak zo Zš P. Horova Ľ.ubko 
Adam. Blahoželáme! 

Mnoho sa píše o nedisciplino
vanosti chovatel'ov psov v našej 
obci. My, žiaci Zš P. Horova, ne-

vieme ako nazvať "chovatel'ov" 
psov na našom sídlisku, ktorí vo
dia svojich štvornohých miláčikov 
venčiť do športového areálu ško
ly, kde sa hrajú a športujú možno 
aj ich deti. Bezohl'adnosť voči 
nám sa nedá tolerovať. A na dô
važok ešte jedna maličkosť. 
Niektorí z nich vodia svojich psov 
aj na trávnik pred školu, kde sa 
neraz hrajú maličké deti z okoli 
tých materských škôl i my. 
Majitel'om vôbec nevadí, že môžu 
byť príčinou našich ochorení a ne
prekáža im ani to, že pes, ktorý je 
bez ochrany, môže spôsobiť de
ťom vážne zranenie. 

Prosím vás , rodičia , v záujme 
nášho zdravia a bezpečnosti , náj
dite si iné priestory, veď ich je do
statok! 

Deti našej školy touto cestou 
ďakujú žiakom Zš l. Bukovčana 1 
za prekrásny zážitok, ktorý im pri 
pravili svojím rozprávkovým diva
delným predstavením pod ume
leckým vedením p. uč . Ferova. 
Bol to kultúrny zážitok spôsobený 
výbornými hereckými výkonmi 
našich rovnako "starých" kamará
tov. 

cc 

Zo lkoly v prírode v oravskom Hruftíne. Žiaci 111. B triedy pod vedením p. ul. 
Brunovskej navftívill pamätný cintorín v Dolnom Kubíne, aby sl udili pamiat
ku nalích kuhúmych dejatelov. Na fotografii pri hrobe barda slovenskej poé
zie P. O. Hviezdoslava. 

BIBIONE s.r.o. v spolupráci s vy
branými špecialistami vysokých škôl , 
riadiacich a odborných organizácií vás 
pozýva na odborný seminár 'PROB
LEMATIKA ROZVOJA MIEST A OBCÍ", 
ktorý sa bude konať v Stavebnej fakul
te STU v Bratislave v dňoch 6. a 
7. júna 1995. Tematicky sa seminár 
bude pridržiavať tohto okruhu tém : 
koncepcia územného rozvoja SR, limi
ty rozvoja územia, východiská kom
plexného určenia ceny pozemkov, 
ochrana pamiatkového fondu sídel a 
tvorby v chránených častiach sídel , 
stavebný zákon a riešenie vlastníc
kych vzťahov pri výstavbe, poskytova-

nie dotácií zo štátneho fondu život
ného prostredia, návratné formy 
financovania komunálnych progra
mov formou úverov a pôžičiek , 
zdroje financovania vodohospodár
skych stavieb, zneškodňovanie tuhých 
odpadov, úpravy odpadov, skládky, 
sparovanie, transport, odkanalizovanie 
miest a obcí, čistenie odpadových 
vôd , spracovanie a zneškodňovanie 
kalov, projektová príprava vodohos
podárskych stavieb, výstavba a pre
vádzka kúpalísk, projektovanie a 
výstavba vodovodov, posudzovanie 
škodlivých vplyvov na životné pro
stredie a legislatíva na úseku život
ného prostredia. 

Na podujatie všetkých záujemcov 
srdečne pozývame. 

DEVEX 3 



Františka HAVLOVÁ 

rod. LUDVIGOVÁ 

Naši jubilanti 

75 rokov 

Alžbeta LABUDÍKOVÁ 

90 rokov 

Agneša GEHRYOVÁ 

V klube 
dôchodcov 

o o 

S( 
oslávili narodeniny 

Agneša GAZDOVÁ 

Monika KOŠTRNOVÁ 

Terézia MADEROVÁ 

Margita KLASOVÁ 

Anna BELEŠOVÁ 

Mária STACHOVIČOVÁ 

Naša mama, babka a p•a
babka, .Ag"eša aéHR.:TOVÁ, 
sa dožíva vzác"eho jtAbi lea 90 
l"okov. 

Zd..-avie a Božie požehnaV'I ie 

želajiÁ dcél"a1 za-ť, vhlÁČcdá a 

pl"avntÁČaiá, 

g 0 [2_ (!) z1 [3 [j[J o [3 

W®llCD lU\ 
VÁS POZÝVA 

V RÁMCI PRQGRAMU OOMU DUCHOVNEJ 
OBNOVY 
NA 
BENEFICNY KONCERT 
4. JÚNA O 19.00 HOD. 
V CHRÁME OUCHA SV. V DEV[NSKEJ NO
VEJ VSI, 
NA KTOROM VYSTÚPIA 
DETSKY FOLKLÓRNY SÚBOR "KOBYLKA" 
A 
VOKÁLNO - INSTRUMENTÁLNY SÚBOR 
SÚRODENCOV "JENDRUCHOVCOV" 

Vstupenky v cene 25,- Sk (príp. dobrovol'ná 
suma navyše v prospech č innosti 
Združenia VOTUM) si môžete kúpiť pred 
19.00 pri vstupe do Chrámu 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2,6 

4.6.1995- a 18.30 sa uskutoční hodový koncert tanečnej 

kapely SENZUS v priestoroch záhradnej reštau 

rácie na štadióne v Devínskej Novej Vsi 

4.6.1995 - 20.00 - pozývame občanov na hodovú dychovú 

zábavu do vel'kej sály kultúrneho domu IC, do 

tanca hrá "Veselá muzika" 

9.6.1995- o 18.00- sa uskutoční absolventský koncert li 

!erárno - dramatického odboru ZU$ pracujúce 

ho v ONV pod vedením p. Z. Spačkovej - kon 

cert sa uskutoční vo Vel'kej sále kult. domu IC 

10.6.1995- Juniáles spoločenstva pre pomoc telesne po 

stihnutým Samaritán 

11.6.1995 - 16.30 - detský hudobno - dramatický program 

"Tancujeme, hráme sa a spievame" 

.. UŽ STE POČULI, 
CO SA DEJE V SVADOBKE NA 
RADNICI?" 

Nemajte strach, nie je to nič 
hrozné, ba naopak. V dnešnom 
uponáhl'anom svete, v ktorom je 
stály nedostatok peňazí, snažíme 
sa trochu prispieť k tomu , aby 
NAŠA ZEM, na ktorej žijeme, vy
držala aj pre naše deti , našich 
vnukov a pravnukov, ... 

Naša každodenná činnosť pri
spieva k tomu , či budeme alebo 
nebudeme mať v budúcnosti čis
tý vzduch, pitnú vodu, č i budeme 
zdraví, ... 

Keďže po nás nastúpia deti , 
ktoré sa teraz učia, chceme ich 
naučiť okrem vedomostí, ktoré 
nadobúdajú v škole, aj k citlivému 
prístupu k všetkému živému, dob
rým medzil'udským vzťahom, spo
lupráci v kolektíve . 

Toto všetko zahŕňa 
ENVIRONMENTÁLNA alebo 
GLOBÁLNA výchova. 

Tel. : 770 033 

svoj sen si deti nakreslili. A za to , 
že pekne pracovali, odniesli si 
stromček . A ak sa budú o neho 
dobre starať, môžu si ho v škôlke 
vysadiť. 

Chcela by som veľmi pekne 
poďakovať starostovi Ing. 
Vladimírovi Mrázovi , že umožnil 
túto činnosť na Miestnom úrade , 
čo mi mnohí z tejto pracovnej ob
lasti závidia. Ďalej ďakujem Ing . 
Aničke Krížovej a RNDr. Katke 
Zlochovej z MÚ , ktoré hl'adali a 
našli priestory a možnosti finan
covania environmentálnej výcho
vy. Samozrejme, moja vďaka pat
rí aj ostatným pracovníkom MÚ , 
ktorým nevadí štebot našich detí. 

Martina Kurthyová 

lf9~mt1!1clloodf!. 
Memny v nasledujúcich @ 
dvoch týždňoch oslávia 

2. 6. - Xénia, 3. 6.- Karolína 
4. 6. - lenka, 5. 6. - laura 

6. 6.- Norbert, 7. 6.- Róbert 
8. 6. - Medard, 9. 6. -

Stanislava, 10. 6. - Margar · eta 
11 . 6. - Dobroslava, 12. 6. _ 

Zlatko, 13. 6. - Anton, 14. 6 
Vasil, 15. 6. - Vít, 16. 6. . ·· 

Blanka 

Progra111 
Ieina 

DEVÍN 
S::elovečerné predstavenia: 
STV, SO, NE o 19.45 hod. 

3.- 4.6 . -PRÍBEH Z BRONXU 
USA MP č.t . 22, 24,-

Epická dráma otca 

8.6. - MASKA 
USA MP s.t. 22, 24,-

Novodobý príbeh Dr. Jekyll 
a pán Hyde v komediálnam 

tóne 

10.- 11.6.- ŠPECIALISTA 
USA MN s.t. 20, 22,-

Akčný film 

15.6 . - VŠADE DOBRE, DOMA 
NAJLEPŠIE 

USA MP č . t. 22, 24,-

Rodinná komédia 

Mládežnícke predstavenia: v 
SO a NE (mimoriadne aj v iné 

dni) o 17.15hod. 

len 3 .6 . - PRÍBEH Z BRONXU 
USA č.t . 22,-

10.- 11 .6 . ŠPECIALISTA 
USA č . t . 22,-

17.- 18.6. TIMECOP 
USA č . t . 20,-

0d 3.7. do 31.7. sú filmové 
prázdniny. 

Tel. : 775 1oA 

Do augusta bude fungovať 
akýsi "skúšobný" program, ktorý 
spočíva v návštevách škôlok a 
družín na MÚ. Ak je zlé počasie , 
prebieha v "svadobke" a ak je 
dobré, tak pracujeme priamo 
v prírode. 

11lcg[;)0C!JUiJ~ [bcg8 UcgOcg~[ilcg[b0 0~~m&~ 
Celková suma, ktorou mestská robia do 15.6.1995, pristúpi, rn~ 

9.5 .1995 bolo prvé stretnutie 
so škôlkarmi z MŠ Marečka 16. 
Témou predobedia bolo klíčenie 
rastlín . Rozprávali sme o semien
kach, ako z nich vyrastajú stromy, 
hrali sme sa s nimi a potom sme 
snívali o tom, aké by to bolo , keby 
sme my boli semienkom. Celý 

časť Devínska Nová Ves úveruje z ská časť k odpojeniu telev1zne 
obecných finančných prostriedkov signálu v ich bytoch. Je to P 1 neplatičov nájomného v komunál- krok zo série opatrení, ktoré rne 
nych bytoch v Devínskej Novej Vsi, s ká časť Devínska Nová _ves ~ 
sa blíži k 2 mil. Sk. pravuje za účelom zníženia ne 

V týchto dňoch dostávajú ne- piatkov nájomného. 
platiči výzvu na urýchlené vyrovna
nie svojho nedoplatku. Ak tak neu-

festival slovenskej národnej piesne DNY 1995 

l(eď husle plakali a diváci slzili 
V nede l'u 21 . mara~ 995 predstavilo de:ar suborovpreplnener sale lstracentra naše prekrásne rudové piesne na ll. 
. le SlovenskeJ narodner p1esne, ktory pnprav11i Ustred1e Mat1ce slovenskej v Bratislave, Regionálne pracovisko 

tes;~~~ych odborov, M1e;;tny odbor MS v Devínskej NovejVsi. Star?st~ MČ ONV Ing. v. Mráz privítal na radnici člena 
1111 d dníctva a taromn1ka Mat1ce slovenskeJ PhDr. Stanislava Baran~ka , správcu MS v Martine pána Bielika pána 
pr~kO~~ja z Minist~rstva kultúry SR , predsedu MOMS Bratislavy Dr. Ing. P. Sochu, predsedov MO mestských častí 
111 . la'" a Samonna. 
Bra!IS '' 

p otvorení príhovormi predse
MooM S Ing. štefana Horníka 

dU a tajomníka MS PhDr. 
~S~ajan íka priviedla na javisko 

ČEČINKA (~gr. ~ant~šia;, če~ko_" 
vá) úspešný reprezentant 
Slovenska v zahraničí, svojimi prí
spevkami zapálili oheň vzájomnej 

kom, vynikajúcou technikou a maj
strovstvom skutočne nezanechalo 
vari jedno oko suché, vyvolával 
búrkyaplauzu. 

To bolo treba v i d i eť , počuť, zažiť 
a prežiť . 

Verme , že o rok vám na treťom 
Festivale slovenskej národnej 
piesne v Devínskej Novej Vsi bu
deme môcť ponúknuť opäť neza
budnuteľné zážitky. 

Vedenie MOMS ďakuje spon
zorom podujatia: f . WEP, kvetinár
stvu Margaréta, Odborovým zvä
zom pracovníkov poľnohospodár
stva a R. Jajcajovi a M. Glosíkovi . 

pk 

lstracentra pa
ni Júlia Zúbková. Za necelý rok od 
vzniku súboru ukázal súbor vníma
vým poslucháčom vokálnu kultúru 
i precízny prednes. 

Veru mnohé oko nezostalo suché. Miestny odbor Matice slovenskej 1935- 1995 
ij)]Djí1i0)@~ fi\ íiVi11ri) ~\1 Rumun~ku , pomoc deťom v 

Pravda, návštevníci pred pred
stavením sa naladili aj prehliadkou 
výstavy 60 . rokov MOMS 
v Devínskej a grafických prác 
Františka Granca. 

Po vystúpení súboru Matičiarik 
na nevyčerpateľné bohatstvo ľu
dovej tvori vosti nadviazali detské 
folklórne súbory SLNIEČKO (p. 
Balá!ová}, MATIČIARIK (p. 
Ovecková} , ŠŤASTNÉ DETSTVO 
(p. Černáková, Nemky) zo 
Zvol_ena, KREMIENOK (Mgr. 
~~glnová) s ľudovou hudbou JA-

BINKA (p . Hlinková) a 

--T'EN"IS 
Mladší ·ii;· ;::;. -;;==:::=:=;=-~~~~--
TO liaCI - ll . trieda: 

Matador · LOB Dev. Nová Ves 
Starší -- · 7:2 
BCT D liaCI.' ll . trieda 

anublus · LOB Dev. Nová Ves 
9:0 

---- mj 

~ 
Muži A 
lnte_r B- ONV 
l.!uzr B 
D"y B 
~:ras! ~t~r~~cky "B" 
0 zrnok- ONV 
~asi rnladší 
~ lnok- DNv 

ac1 star·· 
D~y- Si 

~aci rn~anub ius o... adši A ._•v- D 
<~aci rn l anubius 
D"y B adší 
Oohrávk Pezinok 

a 22. kola 

2:4 

2:2 

1:0 

1:0 

5:1 

1:1 

1:2 

Aj účastníci súťaže Zomičkin 
slávik , ktorých pripravila PaeDr. 
Ďurčatová , predviedli precízny 
prednes. 

Po nich roztlieskala sálu ROSI
CA (p. Beseda) , vyspelé umelecké 
teleso z Devínskej Novej Vsi. 

S elánom sa predstavil aj folko
vý súbor F + F (p . Szecsenyová) 
z Dúbravky. 

Osobitným strhujúcim dojmom 
vstúpil na scénu hudobný súbor 
LÚČNICA s hosťom J. Berkym 
Mrenicom a sólistkami. Tento sú
bor špičkových sólistov s vysokou 

· muzikálnosťou, ušľachtilým zvu-

Mladší dorast 
ONV - Dúbravka 5:0 

ms 

BILIARD 
BILIAROOVV TURNAJ 27. 5. 95 

5. KDLD 
VÝSLEDKY 

1. KROM MEL N. 
2. N~METH V. 
3. BERTOVIC J. 
4. CERVEŇANSKY K. 
5. PAU UK P. 
6. KUCHARIL P. 
7. BEŇADIK L. 
8. CIMPR ICH V. 
CELKOVÉ PORADIE PD 5. KOLE 
1. BERTOVIC J. . .... 34 bodov 
2. N~METH V. . ... . 33 bodov 
3. CIERNY L. .. ... 23 bodov 
4. DANIS J. . ... . 12 bodov 
5. CERVEŇANSKY K. . .... 1 O bodov 
6. PAUUK P. . .... 5 bodov 
7. KOYAROVIC D. . .... 3 body 
8. BENADIK L. . .... 2 body 

KUCHAR IK O. . .... 2 body 
1 O. SU ROVY J. . .. 1 bod 

Martin Bučko 

~~ ~~ ~~ Chorvatsku, stretnut1e 

(dokončenie z minulého čísla) 

Pre spoluobčanov 

pripravili alebo sa po

dieľali ako spoluuspo

riadatelia: celonárodnú 

zbierku Dar republike, 

výstavky tradícií veľko~ 
nočných a vianočných 

sviatkov spojené s kul

túrnym programom, orga 

nizovali poznávacie zá

jazdy, oslavy dňa detí, 

dňa matiek, zbierky pre 

Slovákov žijúcich v 

Oblastná súťaž dospelí - konečná tabu/ka 
1. Hydrostav 55,5:32,5 16 
2. Doprastav E 51 ,5:36,5 15 
3. Svätý Jur B 51 :37 15 
4. Spoje C 48:39 14 
5. Devínska Nová Ves 44,5:43,5 13 

Kanoe splav Morava 

~~rm}~~ 
V minulom čísle sme uverejnili 

ponuku Kanoe splov Morava . 

Podrobnejšie uverejníme v niektorom 

z dalších čísel Devexu. Dnes odpove

dáme na otázky: 
Čo zabezpečí Kanoe splav, čo 

účostník? 
- Kanoe splav zabezpečí kanoe, 
pádla, bezpečnostné vesty, pouče 
nie, pre začiatočníkov výcvik. 

Účastník uhradí poplatok, zabez-

rodákov. . . Minulý rok 

usporiadali I . festival 

národnej piesne. Aj v 

súčasnosti je orientácia 

miestneho odboru Matice 

slovenskej na národno

kultúrnu činnosť , úlohou 

vychovávať k úcte k ná

rodným tradíciám, oslave 

i ucteniu rodnej 

ľudu i národa. 
zeme, 

DH 

Stvrtému postupu za sebou našim mla

dým šachistom zabránili len slabšie výsled

ky v posledných dvoch kolách, keď v súboji 

s družstvami ohrozenými bojom o záchra

nu dokázali získať len 1 bod . 

mj 

pečí si cestu vlakom, jedlo. 
Cena splavu? 
Zo Záhorskej Vsi do Karlovej Vsi 

cca 40 km jedno kanoe (2 dospelí + 
l staršie diefa alebo 2 dospelí + 2 
mladšie deti) stojí 380 Sk. To zname
ná, že osoba uhradí 126, resp. 95 
Sk. 

Termíny? 

Cez víkendy v sobotu a nedelu . 

Prihlási( sa možno na tel. 
č . 778 593 večer 20.00 - 22 .00 
hod. 

zb 

DEVEX 5 



Vyhrail'e 3000 Sk s fir~nou 
Podmienkou pre výhru v súťaži o prémiu 3000 Sk budú správne odpovede na otázky uverejnené v 12. čísle Devínskonovoveskéh 

Expresu. Ked'že sa budú dotýkať histórie i súčasnostifirmy PRESSKAM sídliacej v našej mestskej časti a chceme ul'ahčiť odpovedajúci 
0 

od 9. čísla kladieme niekol'ko otázok ekonomickému riaditel'ovi spoločnosti PRESSKAM Ing. Tiborovi Ma karovi . ll\ 

Posledná - tretia čas( rozho- Ing. Makara: V Bratislave sme Najnovším prírastkom v "rodi- každý problém sa dá preko 
voru, ktorý nám poskytol Ing . zriadili obchodnú a marketingovú ne" podnikov PRESSKAM sú zásluhou pracovného ko lekt~o( 
Tibor Makara - ekonom icKý spoločnos( pod obchodným náz- Strojárne Malacky, a.s. Táto fabri- Dôležité je, aby v ňom vládla'~ 
riaditel' spoločnosti PRESSKAM vom SLOVAK INDUSTRIAL COM- ka s bohatou strojárskou tradíciou nštruktívna atmosféra a vôl'a o. 

DEVEX: V prvých častiach rozho
voru sme spolu rozprávali o mi
nulosti a súčasnosti firmy PRESS
KAM. Dnes vás chcem požiada( 
o priblíženie strategických plánov 
spoločnosti do budúcnosti . 

Ing. Makara: Za dôležité dnes 
považujeme rozšírenie výrobnej a 
obchodnej základne, diverzifiká
ciu vyrábaného sortimentu stro
járskych výrobkov a nekompro
misné zavádzanie systému riade
nia kva lity podl'a noriem ISO 
9002 . Nosným výrobným prog
ramom nadalej zostávajú plecho
vé výlisky. Náš sortiment výrob
kov sa však priebežne rozširuje, 
a to predovšetkým zásluhou pod
nikov, ktoré sú kapitálovo prepo
jené s našou spoločnostou . 

DEVEX: O ktoré podniky ide? 

PANY, s.r.o. Jej úlohou je vyhl'a- utrpela v posledných rokoch kon- predova( krok za krokom st~t 
dáva( potencionálnych zákazní- verzný š~k ._ Vý~adok produkcie dalej . 

0 

kov a nové výrobné programy pre zbro1ny pnemysel 1e nevy-
pre podniky v skupine PRESS- hnutné nahradi( civilnou výrobou. DEVEX: Chcete poveda( niečo 
KAM, niektoré zaujímavé projek- My začíname so žeriavmi, kontaj- záver2 llQ 

ty sme schopní sprostredkova( aj nermi a rozšírením subdodávok 
cudzím subjektom. Táto spoločno- pre automobilový priemysel. 
s( dalej organizuje obchodnú sie( 
pre predaj strojárskych výrobkov DEVEX: Ako to vyzerá so zamest-
vlastnej produkcie a je výhrad- nanos(ou? 
ným distribútorom niektorých ko
modít, napr. práškových hasia
cich prístrojov. 

V Malackách pracuje naša 
sesterská spoločnos( PRESSKAM 
Malacky, s.r.o. Tu zamestnávame 
cca l OO zamestnancov a k výrob
nému sortimentu okrem výliskov 
patria napr. malé stavebné me
chanizácie, mobilné stavebné 
lešenia, zvarované konštrukcie a 
palety, zdvižné čelá nákladných 
automobilov, atď. 

Ing. Makara: Všetky spomínané 
spoločnosti zamestnávajú doved
na viac ako 600 pracovníkov. 

DEVEX: Váš výklad vyvoláva do
jem, že všetko prebieha hladko . 
Máte aj nejaké problémy? 

Ing. Makara: Samozrejme, všet
ko sa rodí s väčšími - menšími 
(ažkos(ami a často sa učíme aj na 
vlastných chybách . Zo skúseností 
však môžem poveda(, že skoro 

Ing. ~.ak.ara ; Áno, __ chceme POo 
zdravil vsetkych nas1ch priazniv. 
cov v mestskej časti a predov!e~
kým našich zamestnancov a id! 
rodinných príslušníkov. Zažel~ 
im vela zdravia, úspechov a prlll 
nadchádza[úcou dovolenkova. 
sezónou dobré počasie a úsm11 
na tvári . 

DEVEX: Ďakujem za rozhovor. 

Pozn. redakcie: V budúcom 

budú uverejnené otázky z 

a súčasnosti firmy PR~'""'"'•• 
v sMaži: "Vyhrajte 3 000,- S~ 
firmou PRESSKAM" . 

ne sankcionovanie za jeho nedo
držiavanie bolo odložené na pol
rok 1995. Tento zákon nedal po
kojne spáva( tým živnostníkom, 
ktorí podnikali na jednom mieste, 
novela č . 59/1995 Z.z . zavádza 
túto povinnos( všetkým, vrátane tr
hovísk a ambulantných preda jov, 
mimo stanovených výnimiek. 

Postup vedenia evidencie 
tržieb náhradným spôsobom 

chy servisnej orga 
Poruchu pokladnice n 
servisnej organizácii bez 
čného odkladu. 

Záznamy v prípade 

Máte pr_ihláseného psa ? 
. revenlívnych akc1ach bolo z1s- hlásených 18 psav. Ich majitelia sú 

pn p • .. , 1· " b dl"" d , íe niekton mat1 e 10 poza u 1 uve ení v nasledujúcom zozname. 
tene' .• ·1ich psov na Miestnom Ak 1 · d ' b dl" "hl ·hlás il svo , . . . se 1e en zo za u 1vcov, pn áste 
P" p ·hlásil te potrebne a1 psov • · k• "h . 
, 

0
de. n b . l k' co na1s ar svot o psa na m1estnom 

ur ktorých sa nevy era pop alo . úrade. 
t 0 úrad vydá po prih lásení ma-
MiestnY • • k li" . d ·jtel'()lll evidenčnu znam u. uta ev1 e-
l . známku musí pes nasi( pretože 
nč:u nej je považovaný za túlavého 
be a môže byt' utratený. 
psa Na ulici S. Králika je celkovo pri-

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 _Kúpa . 
02 _PredaJ 

03 
_ Vol'né miesta ( ponúka, hladá) 

04 _ Služby (ponúka, hladá) 

05- Byty 
06 _ Nehnutel'nosti 
07 _ Rozličné 

[ 02 -PREDAJ 

• predám dám. kož. bundu. 
Tel.: 778 948 

• Predám kočík pre bábiku. 
Tel.: 778 948 

'Predám kvet PANDAMUS v. 2,7 
m, š. 3m. Cena dohodou. 
Tel. : 776 677 večer 

• Pledám velini zachovalý kufríko
vý písací stroj, a ešte predám úpl
ne nový, nepoužívaný elektrický pí
sací stroj s nemeckou abecedou. 
Tel.: 778 658 

~ Tričká - bavlna - s krát. rukávmi. 
košele, paličkovanú čipku , obráz
ky, zlacnené sady pohárov dosta
nete v DEVEXe (nad poštou) 

[o3 • VOt.NÉ MIESTA 

ladislav Anda 
Marin Novokov 
Dušan Mego 
Peter Svajda 
František Krizik 

ponúka 

S. Králika 2 

S. Králika 4 
S. Králika 6 
S. Králika 8 
S. Králika 8 

* Hladám predavačku od septem
bra. Cas predaja 15.00 - 19.00 
hod. Píšte na značku ONV 

04 ·SLUŽBY 

* Opatrím diefa. Tel. : 775 861 

* Opatrím diefa. Tel.: 776 883 

*Opatrím diefa. Tel. : 377 157 

* Oprava hodiniek (mimo batério
vých), lstrijská 9, R. Hoffman 

* Montáž strešných šindlbv. 
Tel.: 711 821 

* Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce. Tel. : 776 888 

* TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

* Montáž, oprava a predaj elektric
kých bojlerov. Tel. : 239 527, 

220 005 

* Rrma MEDIAN oprava automa
tických práč iek. Tel. : 777 095 

Medzi sebou si hovoria: - deň 
"D" sa blíži. Kto? No predsa tí , 
ktorí si pred 5-6-timi rokmi mysle
li, že sa im v úvodzovkách otvorili 
hran ice neobmedzených možností 
a dal i sa na podnikan ie, teda tí, 
ktorým hovoríme alebo si hovoria 
podnikatelia - súkromníci . 

Každý z nich mal alebo má 
predstavy o tom, ako svojou sna
hou a F. rácou zvel'adí počiatočný 
kap itá , splatí pôžičky či úvery a 
po odrátaní všetkých nákladov vo 
svo jom podni kan í mu ešte kus 
peňazí zostane pre seba, spo loč
níkov alebo na jednoduchú repro
dukciu. 

Mám možnos( počúva( v den
nom styku rôzne názory živnostní
kov - väčšinou podnikajúcich v 
obchodnej činno sti a rešta u ra č
ných službách, a preto je verej
ným taj omstvom, že u väčši ny 
tých ekonomicky slabších náklady 
na kúpu pokladníc ich posunú 
bl ižšie k hran ici prežitia, keď nie 
bankrotu . Je síce pravdou, že v 
te jto dobe je možné zakúpi( regis
tračné pokladne už od ceny 
12.000,- Sk ... atď. , záleží na pa
rametroch a nárokoch prevádzky, 
ale málokde sa hovorí o dalších 
nie menej podstatných nákladoch 
na zaveden ie, zaškolen ie, progra
movanie, kde jedna hodina vyjde 
i na 500,- Sk. A to nehovorím, že 
bežný podn ika tel' alebo obsluha 
bude programovanie pokladne 
ovláda( po dvoch - troch hodi
nách prednášky alebo praktickej 
ukážky. A keď náhodou k drahej 
pokladn ~ dostane slovenský pre
klad "NAVODU .. " vo forme reč i 
jazykom kmeňa Zulu , môže sa 
rovno prihlási( na psychiatriu. 

O povinnosti daňových sub
jektov používať od 1 .1 .1995 
elektronickú registračnú po
kladnicu je pravdepodobne 
väčši n a podnikatel'ov informo
vaná. V nasledujúcom texte by 
som chcela oboznámiť čita
tel'ov s novelou vyhlášky č. 
55/1994 Z .z. o spôsobe ve
denia evidencie tržieb elektro
nickou registračnou pokladni
cou, týkajúcej sa vedenia evi
dencie tržieb náhradným spô· 
sobom . 

chy pokladnice a v l hl'adá * Opravujeme chladničky, mraznič
ky, montáže chlad. zariadení, elek
trospotrebiče . Tel.: 777 762 

Z te jto ilúzie však mnohých, 
ktorí začínal i skôr, začall iečit ča s 
vo forme neustále meniacich sa 
zákonov, vyhlášok, predpisov. 
Ekonomicky si lnejší preži li, možno 
prežíva jú, slabší zan ikajú, je to 
prirodzený zákon trhu, na ktorí 
sme si ešte nestačil i zvyknú( a pri
spôsobova( sa . Okrem toho v 
l'udoch pretrváva názor, čo podni
kate!', to zlodej , avšak vo vz(ahu k 
podnikom štátnym už takí jedno
značn í nie sme. 

Nie na to však chcem pouká
za( V úvode spomínaný deň je l . 
júl 1995, kedy nadobudne plat
nos( povinné používanie certifiko
vaných reg i stračných pokladní. 
Samotný zákon č . 55/1994 Z.z . 
platí už od 1.1 .1995, avšak prís-

6 DEVEX 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

Ak pre prerušen ie dodávky 
elektri ckej energie alebo pre 
iný závažný dôvod bez zavine
nia subjektu [subjektom sa ro
zumie daňový subjekt, ktorého 
predmetom podnikania je pre
daj tovaru alebo poskytovanie 
služieb) nemožno použiť elek
tronickú registračnú pokladni
cu (ďa lej len pokladnica). sub
jekt t úto skutočnosť zazname
ná v knihe pokladnice s uvede
ním presného obdob ia jej po
užitel'nosti . 

V prípade poruchy poklad
nice subjekt zaznamená v kni
he pokladn ice okrem skutoč
ností vyšš ie uvedených aj dá
tum a hodinu nahlásenia paru-

prerušenia dodávky el 'Hiadám prácu ako mzdová úč-
energie sa uvedú v C:P rVISII • !ovníčka pre menšie firmy. Adresa 
kladnjce v časti v redakcii (Devex, Novoveská 14 z 
záznam v dolnej časti dvora) * Elektroinštakácie, bleskozvody . 

montáž, oprava. Tel.: 770 078 Záznam daňových orgánov. 

Subjekt, ktorý dočasne 
môže použiť pokladnicu z 
dav vyššie uvedených . 
použiť : 

a) vlastnú náhradnú pokl 
eu , na ktorú bol vydaný 
kát, ktorá má daňový 
delený správcom dane 
nemá určené stá le 
prevádzky, 

b) náhradnú pokl adni~U. 
ktorú bol vydaný certi fikat. 
rá má daňový kód a. 
môže poskytnúť servisna 
nizácia, 

ej ru č n e vyst avené d 
predaji, 

· všetkých zahraničných znač iek 
· aj nový model firmy Volkswagen WV Polo 95 

~ti) 1'!1)11lil®@!Oil)1@llil ~®@!IMJ 0 @1J\l@ lk 
informácie: Tel./fax: 07/775 275 

"• dvore 
Ul. lstrijská č. 59, 841 07 Bratislava 

Mo:= 
s~en · t'l ~u 
b _ arske práce 01 ·>< 
~senie skla 01 01 bd 

Vŕtanie ct · 
01 

r.. ti Prect . Ier do skla r.. r.. o(J) 

1 a.J zrkadiel ~'- -.... > 
l~Penie zrka diel -.... ~ ~ 

Pen1e ~'- 11. 
tárn lllalorazm erných akvání o ·: >o 

ovanie obrazov · = z 
--:~r.l 

1)0 17 "'•u u 
0~ a odvoz zabezpečujeme 

SADZBU, 
ZALOMENIE, TLAČ 

vám ponúka 
nové pracovisko 

DEVEX - FLASH PRESS 
v Devínskej Novej Vsi 

Objednávky prijíma: DEVEX · Novoveskó 
14 z dvora nad poštou po · pio: 
8.00 - IO.DOo 14.00 - 18.00 
Tel./ Fax: 775 275 

Jaroslav Vitikáč S. Králika 8 
ilan Kuchár S. Králika 8 
Ján Puškáš S. Králika 8 
Jii'í Budinský Š. Králika 8 
Andrej Lajaš S. Králika 14 
Milan Kavarov ič S. Králika 14 

Monika Smutná S. Králika 18 
Zuzana Vitézová S. Králika 18 

Ivan Arbet S. Králika 20 
Marián Klačan S. Krá lika 20 
Miroslav ležák S. Králika 20 
Zuzana Sulajová S. Králika 20 

-z -

Pri reg istrácii certifikovanej elektro
nickej regi stračnej pokladne je da ňovník 
povinný predložif: 

- overený certifikát 

-knihu pokladnice (s vyplnenou pred-
nou stranou) 

-záznam o pridelení DKP - daňový kód 
pokladne (daňovník vyplní na DÚ) 

Daňový úrad 
2ižkova 26 

Bratislava IV 

Máte doma ôsmaka? 
Ak ešte nie je umiestnený na strednej škole a chcel 

by o štyri roky maturovať, príďte k nám! 

IP®ool?lllk®Iíilfll!t 
š~ud . odbor: Mechanik nastavovač 

uč~bné odbory ukončené výučným listom v trvaní 3 rokov: 
automechantk, autoelektrikár, klampi~r, čal_únnik, mechanik, opravár stro jo 

a zanadent 

nadstavbové jednoročné denné štúdium ukončené maturitou pre absolventa 
trojročných učebných odborov 

Tel.: 779 473, 779 682 

SOU strojárske, J. Jonáša 5, BRATISLAVA 

l 06 • NEHNUTEI.lNO$Tt ·} - l '!J7 - A~:ZUpNé 

* Predám záhradu v DNV - časf 
Vápenice. Tel.: 775 861 

* Kúpim stav. poz., resp. roä 
dom. Tel. : 778 439 

' * Dám do prená')l11u obchod na 
Eisnemvej ulici (Terajší diskont 
Rosi). Tel. : 777 083 

* Dvaja študenti {17) hľadajú dve 
študentky (17) ·na výlety do prírody. 
Tel. : 775 128 

Po · pia: 8.00 · 1 0 .00, 14.30 _ 18 _30, So: 

DEVEX 7 



Akademik 
Ján Eisner 

meno nerozlučne späté s cho
l árom 
našej ob
ce, obja
vujúce sa 
v tituloch 
nespočet

ných od
borných 
publikácií 
o sloven
skom praveku a dobe slovanskej , 
zvečnené na tabuľke názvu naj
rušnejšej našej ulice a zapísané v 
srdciach jeho žiakov, nasledovní
kov a obdivovatelov. 26. apríla 
sme si pripomenuli stodesiate vý
ročie narodenia tohto význam-

Okienko 
mestskej 
polície 

Mestskí policajti za uplynulé dvoj
týždenné obdobie vyriešili dovedna 66 
priestupkov. Dnes z nich pre vás vy
beráme. 

Dňa 11.5.1995 o 8.30 hod. na 
Mlynskej ulici bola naša hliadka upo
zornená na dvoch Rómov, ktorí pre
vážali medené káble smerom k zber
ným surovinám. Kedže ich pôvod ne
vedeli hliadke hodnoverne vysvetliť, 
boli odovzdaní na HO PZ. 

Vodorovne: AJ štvrtá časť tajničky. -
BI švajčiarsky maliar a grafik- siať po 
česky - jazero po anglicky. - Cl Cid lo 
zraku- druhá časf tajničky- teraz po 
nemecky. - Dl Zvolanie na kone, aby 
išli dolava- kde - látka na podšívky. -
El Dievčenské meno - piata časf taj
ničky- vlád ci.- FI Teda, nuž (z lat.) -
meno skokana Ovenisjana- určite . -
GI Kosia - české mesto -teda po čes
ky. - Hl Mnoho- kód Indonézie- pís
meno gréckej abecedy. • ll Citoslovce 
porozumenia· vybraný vojenský od· 
diel- oroč . · Jl Začiatok tajničky.-

ného vedca a vzácneho človeka. 
Publikácia "Devínska Nová Ves" -
podrobne popisujúca nálezy 
a význam slovansko - avarského 
pohrebiska (v lokalite pri tehelni) 
- priniesla Jánovi Eisnerovi titul 
laureáta štátnej ceny a našej obci 
slávu a záujem odbornej verej
nosti . Eisnerovo presvedčenie 
o lokalizácii jadra slovanskej ríše 
na tomto území, podložené boha
tým archeologickým materiálom, 
a symbolika pomenovania ulice, 
spájajúcej novú a starú Devínsku, 
jeho menom - to je odkaz budiaci 
v nás úctu, lásku a spolupatrično
s( k tomuto kraju . 

Eva Vargová 

Dňa 15.5.1 995 30 minút pred pol
nocou hliadka zasahovala na lstrijskej 
ulici. Hovorí sa, že človek, ktorý má 
malú slovnú zásobu, si pri prezentácii 
svojich myšlienok pomáha rukami. 

Kto vie, akú kapacitu slovnej záso
by vyčerpal občan , ktorý pri vyjadro
vaní svojich "myšlienok gestikuloval" 
tak intenzívne, že pritom fyzicky 
u bi ižoval bývalej manžel ke a deťom . 

Hliadka HO PZ, ktorá bola privolaná, 
si tento prípad prevzala na doriešenie. 

Nevedno, či strata orientácie alebo 
túžba byť čo najskôr doma, prinútili 
26 ročného občana z Ladíc k skráte
niu si svojej trasy. Dňa 19.5.1995 

orchester • výrobca kotlov. · 61 
Pozdravujete príchodzieho • rozdrob. 
- 71 Miestny telefónny obvod· zosla· 
bene (hud.). · 61 Bresty po anglicky· 
strov, utraf· ŠPZ Galanty. • 91 Batoh • 
mesto v Rakúsku. · 10/ Práve- turec-

2 3 4 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

Zvisle: 1 l Nevyval'uj oči · tretia časf 
tajničky • mierny vánok. • 21 Malý vý
klenok z múra · nežnosť. · 31 Ceský 
básnik so skratkuu mena na zač. · 
vál'aj. · 41 Postava z detského seriálu · l 
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Vážení občania! 

Rada Európy vyhlásila rok 1995 za 
rok "Och rany európskej prírody". 
Oficiálne sa tým obracia na nás, obyva
teľov Európy, s požiadavkou, aby sme si 
uvedomili potrebu aktívnejšie chrániť 
okolité prostredie a prírodu s cieľom za
chovania prírodných hodnôt aj generá
ciám našich detí a vnukov ... 

SAŽP - odbor Státnej ochrany príro
dy vás oslovuje ako užívateľov záhrad , 
ktoré sa nachádzajú v priamom kontak
te s územím, ktoré je z hl'adiska prírod
ných a geologických hodnôt natoľko 

cenné, že bolo vyhlásené za chránené a 
podľa nového zákona o ochrane prírody 
a krajiny (č. 287194 Zb.) patrí do najvy
ššej kategórie ako národná prírodná re
zervácia. NPR Devínska Kobyla predsta
vuje teda územie, ktoré patrí medzi naj-

1 O minút po polnoci sa ponáhl'al pria
mo cez oplotený objekt podniku VW. 
Strážna služba, ktorá "zablúdilca" 
pristihla, nás požiadala o jeho správne 
nasmerovanie. 

Dňa 26.5.1995 o 14.30 hod. bolo 
operačnému pracovníkovi oznámené, 
že pohostinstvo u Michala navštívil 
manželský pár, ktorého krajšia polo
vička okrem požitého alkoholu preja
vuje známky psychickej poruchy. 
Dotyčnej pani bol poskytnutý prevoz 
do zdravotníckeho zariadenia. 

MsP 

ké mužské meno.· 111 Ktorý po čes
ky- koniec tajničky· záporová spoj
ka.-

Pomôcky: BI Erni. · FI Ergo. · 71 
Morando. - 61 El ms. • 91 Stan z.· 

6 7 8 9 10 

d 
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Slovenská agentúra život., · 
prostredia Banská Bystrica e~, 
bor ochrany prírody a krajilly 
bočka Bratislava ~ 
významnejšie prírodné dedičstva š 
Samozrejme, že natol'ko cenné ú 1lt\ 
si vyžaduje aj prísne podmienky ~e"" 
ny. Chra, 

Užívatelia okolitých paze 
(záhrad) sú vlastne v najužšom ko~~ 
s úze~ím Devínskej Kobyly, a Preto~ 
na Vas obrac1ame s požiadavk ll 
aby ste: 0 

- neboli ľahostajní k prípadom, kedy IJo. 
chádza k činnostiam nezlučujúc im 
s ochranou tohto územia ll 
- boli sami príkladom ostatným 
usmernili návštevníkov, resp. sused 
vtedy, keď ich činnosťou alebo nedba: 
sťou dochádza k devastácii hodnt 
v NPR. 

To znamená tiež, aby sa cez úzellli 
rezervácie neprevážal rôzny materiál It 
obhospodarovanie či výstavbu v Záh~t 
dá ch, nevytvárali sa okolo skládky, ~ 
kopal piesok, nevch~dzalo sa motoro+ 
m1 voz1dlam1, horskými bicyklami, ni!IJ 
kopávali rastliny, ne lovili živoč íchy ... 

Nielen nápadne kvitnúce trsy 
kov, poniklecov či irisov sú 
chránená je celá biozložka územia, 
to nenápadné alebo malé rastliny 
vočíchy patria k najvzácnejším na 
rezervácie. 

V časti Sandberg je zvlášť 
abiotická zložka -t.j . i 
ontologické objekty (skameneli 
ré sú predmetom vykrádania chrá 
né ho územia a jeho devastácie. 

Ďakujeme Vám za pochopenie i 
luprácu! 

- Pán doktor, každú noc so mi zdá rovnaký 
ný sen. Idem po dedine o vidím svokru, 
oprali mne o no remienku vedie 
Hneď sa roztrasiem strachom, keď vidím 
žlté oči, tú zelenkavú kožu s 
a ohromné zuby, čo ma chcú roztrha(. 
-To je hrozné, zareve doktor. - Vy mo 
to by som sa rozklepal strachom aj ja. 
- To ešte nič nie je. Teraz vám popišem 

krokodíla. ~ 

... ~~ 
Vedúci prijal novú sekretárku. 

deň ktosi telefonoval a nechal 
odkaz. Sekretárka to nalmárG~ 
papier a nechala vedúcemu na stale. 
- Ja to nemôžem po vás prelífa(. 

- Veď tomu chlapovi, lo 
pravoslávny kňaz· tlačová agentúra J nebolo rozumieť. 
GG~ab~u~n~u:.-~5~1~R~o~z~hl~a~so~v~ý~s~y~m~fo~n~ic~k~ý--------~-=::::::::::~::::::~::::::::::::~::~::~~~~~==~~--~:: 
.... da· 

DEVínskonovoveský EXpres . dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava· Devínska ~ov~ Ves. Vydá_va Mgr. ~eter Krug, 50%v~sKa 
vatel'ských nákladov hradí Mestská časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 o; Bratislava, Kalls_tna 9, lnzertna k~n~elan~: Bra~1~lav~ De esiaCI 
Nová Ves Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týžden v mes1ac1. Vychadza v p1atok kazdy neparny tyzden v rn 
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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&]}. ... a teraz máš šancu! w Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Po hodoch v Devínskej ne· 
bolo bolenie brucha . Zrejme sa 
hodovalo striedmo. Nechceme 
zakríknu(, ale začiatok leta 
u nás pôsobí dojmom pokoja, 
pohody. Po festivale Slovenskej 
národnej piesne je tu ponuka 
dalšieho festivalu · chorvátskej 
kultúry, medzitým sme sa mohli 
potešiť absolventským koncer· 
tom ZUŠ, zúčastniť sa juniálesu 
spoločenstva pre pomoc telesne 
postihnutým ... Deti v kostole sv. 
Ducha moli slávnos( · prvé svä· 
té pri jímanie. 

Mnohým dominovala kultú-
ro. 

Počasie žičí záhradkárom. 

Nad drobnými podnikatelmi 
0 živnostníkmi visí Damoklov 
meč. Od prvého júla musia 
mať registračnú pokladnicu. Aj 
tí • -'ca no ne nezarobia. Skoda 
nedomysleného systému a stra

ty času . Už dnes je jasné, že 
postihne práve drobných 
Poctivcov snažiacich sa slúži( 
:ta udržania si životného mini
ma. Ich likvidáciu pocítia aj 
Spotrebitelia . 

. An i no hromadnú dopravu 
n1et pe· • 

• naz1 ... a nepodporuje· 
me uz . K b 
Ir . an1 u u. Ktovie, kde sa 
Oh~ zisky. 

Zeby nao . t' d b , •. za1 1 ro n1 z1v· 
nostníci .. . ? 

O ni k l'k • • • .. s' e 0 o lýzdnov c1 me-IOcov s . 
a Van dozvieme. 

vyd ava tel' 

E~res 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

16. 6. 1995 Ročník: V. Číslo: 12 Cena: 2,50 Sk 

už aj v Devínskej Novej Vsi 
Nezamestnanosť je jeden z veľkých prob

lémov súčasnosti. Aj keď v Bratislave je 
oproti iným oblastiam na Slovensku pomer

ne nízka, predsa je aj v Devínskej Novej Vsi 

vela ludí bez práce. Zvlášť kritickou sa sláva 

dlhodobá nezamestnanosť. Podiel dlhodobo 
nezamestnaných sa neustále zvyšuje. 

Samospráva v Devínskej Novej Vsi chce 

v rámci svojho programu v sociálnej oblasti 
venovať pozornosť aj podpore vzniku no

vých pracovných príležitostí a iným formám 

pomoci nezamestnaným. Jednou z nich je aj 

spolupráca s Obvodným úradom práce 

Bratislava IV. Od konca júna sa hudú v pries
toroch lslracenlra na lslrijskej 6 uskutočňo
vať každý týždeň pravidelné slrelnulia klu

bového neformálneho charakteru, kde sa 

môžu nezamestnaní, ale nielen oni, obozná

miť s najnovšou ponukou voľných pracov
ných miesi. Zároveň profesionálni pracovníci 

poradia záujemcom ako najlepšie "ponúk

nu!'' svoje schopnosti potenciálnemu zamest

návateľovi. To všetko bez tlačív, bez úrado

vania, bez záväznosti. Prvé slrelnulie sa 
uskutoční 

22.6.1995 od 9.00 do 12.00 hod. 

dalšie potom každý štvrtok o lom istom čase. 

-z-

Vysielanie TV stanice VTV už aj v televíz
nom káblovom rozvode MČ Bratislava ONV 

l1D JZ . @]O WTIW 
Dňam 3. júna l 995 začala súkromná TV sla

nica VTV skúšobné vysie lanie prostredníctvom 
družice EUTELSAT F ll (25. tansparder l O, 972 
GHz - vertikálna polarizácia). Skúšobné vysiela
nie potrvá do 30.6. l 995 a ad l .7. l 995 sa zač
ne normálna prevádzka. TV stanica VTV so dá 
prijímal' prostredníctvom televízneho káblového 
rozvodu v ONV na UHF pásme - 48 kanál, razší-

NepJatiČi 
L.e neplatiči faktúr vedia spô

sob iť vel'ké problémy aj drob
ným (a najmä tým) podnika
tel'om či živnostníkom, sme po
cítili aj na vlastnej koži. Za minu
lý rok má Devex dlžníkov dlhujú-

renó programová ponuka. Na tamto kanáli 
predtým bolo vysielanie TV stanice ZDF, takže 
pokial' ste mali tento program na svojom TV 
prijímači naladený, stačí si prepnút'len príslušnú 
predval'bu a môžete program TV stanice VTV po
zeral'. TV stanica DOV prerušila svoje vysielanie 
z technických dôvodov a s obnovením vysielania 
sa počíta v štvrtom štvrťroku tohto roku. 

Alojz Moravec 

cich 1 O tis. Sk, tento rok sa su
ma vyšplhala na čiastku 40 tisíc . 
Do úlohy neplatiča sa dostáva
me potom aj my. Vel'mi neradi. 
Rozhodli sme sa preto v najb
ližšom čase mená dlžníkov zve
rejniť. 

Uzávierka dnešného čísla 
bola 8.6.1995. 

Uzávierka nasledujúceho 
čísla bude 22.6.1995, číslo vyj
de 30.6.1995 

Vzhl'adom na služobnú ces
tu redakcie je štvrtok 
22.6.1995 do 16.00 hod . po
sledný termín doručenia prí
spevkov tak, aby sme ich moh
li spracovať a odovzdať 
tlačiarni. 

[D[pffielCDill~~úTIO~ 
lP ll~ 

[p CD [D ~O lrrffi 11~ a: CD \!l 

Daňový úrad oznamuje všet
kým subjektom, ktoré majú 
povinnost' zaregistroval' elek
tronickú registračnú pokla
dňu, že úradné hodiny sú do 
1.7.1995 každý deň. 

P: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 
U: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30 
S: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30 
š: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30 
P: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30 

Ešte možnosf 
Počet čitalelov, ktorí si do uzávierky objed

nali dodávanie nášho dvojtýždenníka domov
do schránok, v čase uzávierky presiahol tisíc 
sedemsto. A objednávacie lístky pomaly, ale 
stále prichádzajú. Isteže, možnos( objednať 
stále trvá. Tokže ... Kto z akýchkoľvek dôvodov 
nestihol, stačí využi( možnos( a bezplatné do
ručovanie do schránky si ešte môže zabez
pečiť. 

Prosíme však čitatelov v tomto období pre
chodu na nový spôsob distribúcie o trpezlivosť. 
Môže so sta(, že Devex v schránke nenájde 
(zatvorený vchod, ne~znočená schránka me
nom .. .). V najbližšom čase pripravujeme 
označenie schránok samolepkou s písmenom 
D, stabilizáciu doručovatelov a predpokladáme 
spolahlivé doručovanie. Tým, čo chýbajú nie
ktoré čísla, môžu si ich vyzdvihnú!' v Devexe 
na Novoveskej 14 (nad poštou). 



Tvorcom návrhu rozpočtu bol 
starosta mestskej časti. Miestna ra
da odporučila návrh rozpočtu s mi
nimálnymi úpravami na schválenie. 
Návrh rozpočtu bol vo svojej bilancii 
nevyrovnaný- schodkový až vo výš
ke 5,5 mil. Sk. Napriek schodku bol 
postavený maximálne reštrikčne, čo 
sa dotkne najmä rozvojových prog
ramov, údržby verejných priestran
stiev, správy mestskej časti, aj prí: 
spevkov na činnosť športových kill
bav a občianskych a záujmových 
združení. 

Náyr~ŕqzpočtu predpokl~?aJ.do~. 
siahnutie celkových príjrnoyv?yýšt 
ke 21,812 mil. Sk. Jet~?~.~Wl!JiJ: 
Sk menej, ako bol sk!lt()~ný príjem v 
roku 1994. Hlavnou p i~taS 
pídny pokles pocji~JO ne Zb 
štátneho rozpočt ·· klb~ 
mu, že parlament pr je slálr\Y. 
rozpočet na úkor roŽ.počtpvWčíá 
vzhl'adom k zníženiu póaj~ly ~ !éitQ 
dane pripadajúceho na mestské 
časti. klesol_príi~T z,podielovejdane 
zo štátneho rozpočtu pre DNVz 15 
mil. Sk v roku 1992 na 2,5 mil. Sk v 
roku 1995: Situácia sa stáva kritiC" 
kou a obce sa buď zadlžujú, alebo 
nie sú schopné financovať rozvojové 
programy, ale iba bojujú o prežitie. 

Najdôležitejšie zdroje príjmov 
mestskej časti: 

-daň z nehnutel'ností - 7,2 mil. Sk, 

- príjmy z nájomného - 3,8 mil. Sk, 

-príjmy z predaja majetku (nehnu
tel'nosti, pozemky) - 2,6 mil. Sk, 

- miestne poplatky - 1,6 mil. Sk, 

-prevody z mimorozpočtových fon
dov - 1,5 mil. Sk. 

Najväčšie výdavky: 

- investície - 12,0 mil. Sk, 

správa mestskej časti- 6,9 mil. Sk, 

- príspevok Den ove - 2,9 mil. Sk, 

- príspevok lstracentru - 1,5 mil. Sk. 

Podl'a očakáv?nia poslanci sa v 
diskuSii zamerali hlavne na výdavko
VÚ ČC!sfrq;cpqčtu. Najviac sa diskuto

vyškéf)iíspevkov pre športo
a obciilfíske združenia. Ing. 
ilqýfhdi#ýy§enie príspevku 

fate klub Jl.lshu z 28 tisíc Sk 
sk,Inaopak, Mgr. 

tlllatnížif príspevok 
p~~o< . združ~nie Votum z 80 
tisíc Sk~~ nJžšiu sumu. Tieto návrhy 
y~aKneiJoli odsúhlasené a rozpočet 
bql scOYaiiJrľýpodl'a predloženého 
háVrhll: 

Vzhl'adórn k tomu, že bol sôhvále
schodok v Gelkovej výške 5,5 mil. 

Sk, uložilo Miestne zastupitel'stvo 
pracovníkom Miestneho úradu a 
predsedovi ekonomickej komisie 
hl'adať spôsoby vykrytia tohto 
schodku. Zároveň Miestne zastupi
tel'stvo podmienilo zahájenie inves

tičných akcií odsúhlasením ich pri
pravenosti odbornými komisiami, 
čím chce predísť nedostatkom v in

vestičnej výstavbe, s ktorými sa v 
súčasnosti borí (prestavba detských 

jaslí na školu). 
Ján žatko 

zástupca starostu 

Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi 
:zastúpený C - term s r. o. 

hl'adá 

dodávatelbv na výkon maliarskych, sklenárskych, 
živičných a murárskych prác 

na domovom a bytovom fonde v MČ Devínska Nová Ves. 
Svoje ponuky zasielajte do dňa 23. 6. 1995 na adresu: 

2 DEVEX 

MÚ Devínska Nová Ves 
lstrijská 49 

849 07 Bratislava 

VE(KÝ DE 
VOLKSWAGEN 
Bratislava 
členom Európskych podniko

vých rád (E-KBR) 

Dvojdňové Európske zasade
nia podnikových rád koncernu 
Volkswagen sa konalo v 

Bratislave 8. a 9.6.1995. Jeho 
účastníci prijali za členov E-KBR 
automobilky Volkswagen, s.r.o. 

WIT©í0wfi©lk~ 
zz ITru&wfi©® 
Miestna rada mestskej časti 

DNV dňa 30. 5. 1995: 

- schválila prenájom nebytovýeh 
priestorov: 
-na ul. J. Smreka 1, 3 za účelom 
Zriadenia predajne textilu za 700 
Skl m'/ ročne, 
- na ul. l. Bukovčana 8 na kance 
lárske účely za 1.000 Skl m'/ roč
ne, 
- na ul. l. Bukovčana 5, 7 za úče 
lom prevádzkovania videopožičov
ne za 1 .000 Skl m'/ ročne, 
- schválila predl'ženie nájmu neby-

POZVÁNKA 
Starosta mestskej časti 

spolu s dal'šími orgánmi sa

mosprávy v súčasnosti pri
pravuje materiál nazvaný 

11 Programové ciele samo· 
správy do roku 1998 11

, 

ktorý by mal odrážat' pred
stavy predstavitelov samo

správy o svojich úlohách a 

Bratislava - DNY a Škod 
Boleslav. Ako novinárov · 
val prezident E-KBR 

Volkert, noví členovia boli 
aj napriek tomu, že doteraz 
štáty nie sú členmi Eu 
únie. Predseda odborov 
Bratislava DNY Jirí 

nenie ich práce a sú pri 

doviesí svoj závod medzi 
koncernu VW. 

tových priestorov na ul. 
za 700 Sk/ m'/ ročne 
prevádzkovania predajne 
ski - servisu, 
- odporučila starostovi 
najbližšie rokovanie miestnej 
riaditel'a firmy M - Staroservis 
stupcov budúcich vlastníkov 
na ulici J. Poničana za 
rokovania plnenia nNin'HOnt"< 

nej súťaže zo strany víťaznej 
- uložila predsedovi 
výstavby a architektúry 
vrh kritérií na výber architekta 
skej časti, 
- odporučila starostovi prijať 
covníka na výkon funkcie 
ného dozora na stavbe 
školy na lsrijskej ulici 
určitú. 

cieloch a dal'šom 
DNV. KedZe takýto 
materiál by mal vznikot 

diskusii nielen s ~"''""''."'" 

vo štvrtok 22. 6. 1 
18.00 hod. na lstrijskei 

si, že mestskí poslanci 
majú staraí o 

nášho hlavného mesta, ale 
to zatiaľ nedokazujú 

doprava, kriminalita, čis-

Všimli sm~si, že .. urnelóhniezdna 
podložk9; kt(JfÚ$me.k~~éom marca 
tohto n~~~l ini~i~f\'?' ~t.čanov - v 
spolupn)ci s ,oqdele,pfm fivotného 
prostredia•tv;QDN)"r n~i~štalovali 
na nefunk~ný; dox~e~n~:z:~rniezdi
telný, starý~~!~novýt7legra~ý stlp v 
CHKO pri rieke Morpve po(.! DNY, 
nie je dei týchto dní :t()hniezdeoá pá-
rom bôcianov bielythi ·· · · 

.. . .· .. 

Ak nebude zahniez(.!7n6 dei 4 ro
kov, je tu reálna nádej, že bude za· 
hniezdenórn.la.pými bocianmi z ve
d!ojšieho hHi~~da. Bociany dospie
vajú I(Jiižt~d~veku 4 rokov odo dňa 
vykl'utia p s;pí~ okolie vel'mi dobre 
spoznáv(J[Ú~ Tp!<žeje tu reálna nádej, 
že na UHP sizolóžia aj svoju vlastnú 
rodinku. · 

Kiežby ..; rovinatej oblasti pod 
DNY takýchto,aktivít bolo čím viacej, 
viacej, viacej q viacej. 

rp 

V Miestnej knižnici na 
Sekurisovej ulici v Dúbravke sa usku
točnil Ili. ročník speváckej súťaže v 
interpretácii ludových piesní. Už dru-

PERLICKY 
Z PODHORSKáto 
hý rok po sebe víťazné vavríny si od
niesli "Pieskovčatá" zo ZŠ P. Horova. 
V minulom roku to bola Petra Černo
vá, tohoročného "Dúbravského slá
vička" si odniesla do Devínskej 
Novej Vsi druháčka Gabika 
Slanková a tretie miesto Petra Čuka
nová. Mimo toho boli udelené zvlášt
ne ceny a o tie sa podelili naše 
Veronka Pokorná s Pefkou Černo
vou. Úspech, aký si zaslúži pozor
nosť a naše blahoželanie. 

Svoj sviatok - Deň detí "horovov
ci" oslávili veru dôstojne. Do sto detí, 
reprezentanti svojich tried, zápolili v 
atletickom trojboji. Potom 600 ma
siek uskutočnilo karnevalový sprie
vod po sídlisku Podhorské a záver 
sviatku sa niesol v znamení taneč
ných kreácií na detskom Juniálesi pri 
rytmoch moderných piesní. Víťazné 

L CHORVATSKEJ KULTURY 

sa termín festivalu ... 
júnový víkend je každo

termínom tohto festivalu. 
, už 7. ročník, bude v 
termíne - 24. - 25. júna 

VOTUM a lstracentra 

nám súbor zahrá do 

tanca na zábave. 
v nedeľu bude v záhrade vo

TUM o l 0.30 sv. omša v charváčti
ne. Vysluhovania sa zúčastnia 
chorvátsky hovoriaci kňazi z 
Rakúska, Talianska, Nemecka - a 
Slovenska. Poobede o 13.00 priví
ta oficiálnych hostí na radnici sta
rosta MČ Ing. V. Mráz. O 15.00 
hod. začne alegorický sprievod uli
cami starej časti DNY. O 17.00 
had je začiatok programu súborov 
v záhrade VOTUM na lstrijskej č. 
4. Tohto roku očakávame súbory z 
Madarsko, Rakúska, Nemecka, 
Talianska a samozrejme, naše z 
Jaroviec, Čunova, Chorvátskeho 
Grobu a Devínskej Novej Vsi 

-detské i dospelých. 
Program kančí veselicou. 
Dovolíe mi i touto cestou pozvať 

občanov Devínskej Novej Vsi na tú
to zaujímavú kultúrnu akciu. 

Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku 
Starosta Mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

Vás pozývajú na 

masky (28) i víťazi jednotlivých 
súťaží sa tešili z hodnotných cien. A 
nie iba to. Rada rodičov zabezpečila 
pre všetky deti sladké odmeny. Slová 
vdaky z tohoto miesta patria i obec
nému zastupitelstvu za finančný dar 
deťom k ich sviatku. 

V dňoch 22. - 23. júna sa uskuto
ční športová olympiáda škôl 
Devínskej Novej Vsi na ZŠ 
Bukovčana l . Žiaci všetkých škôl sa 
na ňu náležite pripravujú, aby dôs
tojne reprezentovali seba i svoje ško
ly. Sút'ažiť sa bude v štyroch kategó
riách v 1\::thkoa~etických disciplínach, 
futbale a vybíjanej. Veríme, že svoje 
ratolesti prídu povzbudil' aj rodičia. 

Náš obdiv patrí pracovníkom 
lstrocentra, ktoré vel'mi zaktivizovalo 
svoju činnosť v oblasti tvorivosti naj· 
menších. Aj teraz, na záver škol· 
ského roka pripravujú výstavku vý· 
!varných prác žiakov miestnych škôl, 
ktorej dôstojnou kulisou bude zaiste 
aj hojná návšteva žiakov škôl i ume· 
niachtivých rodičov. 

-cc-
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24. a 25.6.1995 

do Kultúrnej záhrady na lstrijskej 

ul. č. 4 v Devínskej Novej Vsi. 

Program: 

Sobota, 24.6.1995 

18.00 Otvorenie výstavy obrazov a 

sôch výtvarnej skupiny "Petrovič" z 
Rešetari z Chorvátska 

19.00 CHORVÁTSKE PRIATErSTVO 

- vystúpenie folklórneho súboru 

"Rešetari" z Chorvátska a folklór· 

neho súboru "Maja" z Molize z 
Talianska 

20.00 Chorvátska veselica - do 

tanca hrá hudobná skupina 

"Rešetari" z Chorvátska 

Nedele, 25.6.1995 
l 0.30 Chorvátska sv. omša 

13.30 Privítanie hostí u starostu 

Mestskej časti Devínskej Novej Vsi 

15.00 Festivalový sprievod ulicami 

Devínskej Novej Vsi 

17.00 CHORVÁTI KEDYSI A DNES 

- spomienky a dnešok 

20.00 Zabávame sa s Chorvátmi -

do tanca hrá hudobná skupina 

"Rešetari" z Chorvátska 

DEVEX 3 



Mgr. Norbert MARTIŠKA o Mário EMŠIJEVIČOVÁ 

JozefTOTH VAŇO .o JormildOMKOVÁ 

Ing. Michal RIMKÓ o ~~If~~~an~ Q~T-MERTLOVÁ 
Martin DISTLERa.Ren~tn.CIGÁMEKOVÁ 

Ing. Jur~jPOLÁk~Phpr.J~rÔ~Iava~Ô{ovÁ 
Radovan HUŠčAVA o Alojziu CIGÁNEKOVÁ 

75 rokov: 

Anna EBRIIIGEROVÁ 

OdiŠli z naŠich radov 

rudmila ZEMANOV Á, rod. Danihelovó 

Martin BALÁŽ 

Katka MARTANOVIČOVÁ 

Sme majitel'mi usadlosti na Nám. 
6. apríla č. 15 v Devínskej Novej 
Vsi, kde súčasíou je aj kultúrna pa
miatka "Dom l'udový". Toho času sa 
pripravuje po rekonštrukcii na ko
laudáciu a pri tejto príležitosti by 
sme chceli zrealizova(- fotoexpozí
ciu. Nakol'ko nie sme pôvodom z 
tohto kraja, nepoznáme históriu tej
to stavby, obraciame sa preto na 
Vás s prosbou o pomoc pri zhro
maždovaní informácií - fotodoku
mentov zachycujúcich historické -
dobové zmeny formou výzvy k oby
vatel'stvu. Išlo by samozrejme o za
požičanie materiálov, no najmä 
presné určenie roku výstavby, roku 
prestavby (skrátenia domu) a pod. 
Dokumenty by sa mohli zhromaždil' 
vo Vašej redakcii, pričom tieto 
môžeme doplnil' o naše dokumenty, 
čo v konečnom dôsledku by bol i 
zaujímavý článok. Toto by možno 
bol tiež podnet pre dobové zmapo-

V nedel'u 28. mája v pivnici 
Kultúrnej záhrady sa zišli sedem
násti vystavovatelia a mnohí 
"štamgasti" dobrých vín z Devína, 
Devínskej Novej Vsi a Bratislavy. 
Rizling, Frankovka, Veltlín i ďalšie 
vína presviedčali kvalitou. Zlaté 
medaily získali pestovatelia: 
E. Juračič, Ján a Leopold 
Besedovi, R. Ružovič, P. Ďurec a 
V. Martanovič. Jediná žena medzi 
vystavovatel'rni B. Jamborová zís
kala striebro za Rizling vlašský. 
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centrum pre vol'ný čas, istrijskíi 2,6 

17.6.1995- Kúzla nie sú žiadne čary- o 17 hod. vo Veľkej 

sále !stra Centra 

18.6.1995 - Programový večer vo Veľkej sále IC, účinkuje 

O-kvintet Dušana Húščavu 

koncert na počúvanie 

24. - 25.6. - Festival chorvátskej kultúry poriadaný CHKS na 

Slovensku. 

Kultúrne zariadenie !stra Centrum - Devínska Nová Ves 

prijme 

technického pracovníka prBvádzky a zvukára 

Predpoklady: ú SO elektrotechnického smeru, práca so zvukovou 

aparatúrou, ozvučovanie kultúrnych podujatí. 

PrBdpokladaný termín nástupu: 1.7.1995 

Informácie: 77 OO 33 alebo osobne na vedení zariadenia IC 

vanie iného objektu, z čoho by 
mohla vzniknú( i samostatná rubri
ka. 

Nakol'ko po rekonštrukcii tohto 
domu sme finančne zadlžení a na 
druhej strane vidíme úspech len na 
základe finančného efektu, sme 
ochotní odmenit' najlepšiu dobovú 

fotografiu, dobový dokument su
mou 500,- Sk, resp. najlepších päí 
dokumentov po l 00,- Sk. 

Ing. Vojtech Zelina s manželkou 

Furdekova 4 

851 03 Bratislava 

Deti v kostole sv. Dl4cha1 po ptvom svčáom pr<ijímaní 

22.6. ZÓNA ÚNIKU 
USA MP č.t. 20,22,
Akčný thriller 

24.-25.6. 

od 29.6. až 2.7. 
BLBÝ A BLBŠÍ 

USA MP č.t. 22, 
Bláznivý výlet 
Amerikou 

Mládežnícke predstavenia: v 
a NE o 17.15 hod. 

17.-18.6. TIMECOP 
USA č.t. 20,-

24.-25.6. FLINSTONOVCI 
USA č.d. 22,-

30.6.-1.7. a 2.7. -· 
BLBÝ A BLBSI 

USA 22,-

Od 3.7. do 31.7. sú 
prázdniny 

Cena: 250,- Sk zo turnus 

LETNÉ TÁBORY MIMO BRATISLA
VY 

·~l!I w08mm[j\!)w f1!il0Cí'GIDm 
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Maďarska, česka a 
ka dokázať majstrovstvo na 

kurtoch tenisového klubu 
Právnik a na tratiach v sade 
Kráľa. 

predovšetkým zaujímali prví 
na tenisovom rebríčku SR -
R~bár a Vojto lednár, repre-

1 Slovenska, z ŠK vozíčkarov 
Devínska Nová Ves. 

chlapcom sa nedarilo po-
predstáv. Predovšetkým v 

družstiev na olympiádu 
o jedno miesto za postupo

Odrazilo sa to aj v sútaži jed-
Hoci Miro i Vojto porazili vo 

svojich kategóriách celý rad zahra
ničných pretekárov, finálové priečky 
im unikli. 

N~vzdávajú sa a usilovne trénujú 
na Majstrovstvá sveta vozíčkarov 
v tenise, ktoré bude 7.- 13.8. 1995 v 
Holandsku. 

V rámci prípravy absolvujú 4. - 9. 
júna Medzinárodné majstrovstvá v 
Paríži a v Rakúsku. 

Mladší žiaci - ll. trieda 

TK LOB Devínska Nová Ves - ŠK 
Inter Bratislava 0:9, Lustig - Kost'ov 
0:6, 0:6, Potocký - Granec 0:6, 
2:6, Kríž- Profant 0:6, 0:6, Plachý 
- Miškovič 0:6, 2:6, Chovanová -
Diešková 4:6, l :6, Fisterová -
Willmaunová 0:6, 0:6, Kríž, 
Potocký - Miškovič, Kost'ov 3:6, 
0:6, lustig, Plachý - Profant, 
Matejovič l :6, l :6, Chovanová, 
Fisterová - Diešková, Willmaunová 
0:6,3:6. 

mj 

"Skaličan" v Zlatníckej dol. 
Termín: 4. 13. júla 1995 (l O 
dní} 

Biliardový oddiel SANDBERG 
ONV vznikol vo februári roku 1994. 
Pôsobí v Biliard clube na ul. Š. 
Králika l a po štarte a príprave v 
priatel'ských stretnutiach s viacerými 
celkami Slovenska, hrajúcimi l. ligu, 
od septembra t.r. sa prihlásili hraí 

FUTB 
Výsledky 25. kolo 

MUŽI: 
DNA A - Pezinok 6:0 
Góly: Marček 3, Sith, Madar, Glosík 
Stupava -MUŽI B 0:4 

DORASTST. 
llNV -DANUBIUS 0:7 
DORAST Ml. 
ONV- DANUBIUS 4:0 

ŽIACI ST. 
JUR- ONV 3:0 
ŽIACI Ml. A 
JUR- DNV 1:2 

ŽIACI ML. B 
JAKUBOV- DNV 8:1 
Výsledky 26. kolo 

v.BIEl-llNV 

SPOJE-llNV 

SPOJE- ONV 

MUŽlA 

DORAST ST. 

DORAST Ml. 

0:1 

3:0 

Miesto: Rekreačné zariadenie 
"JANTÁR" Plavecký Mikuláš 
Termín: 21.-30. VIli. 1995 (10 
dní} 
Vedúci tábora: F. Rožník 
Cena: l 650,- Sk 

ftribléJ~ky si môžete vyzdvihnú( 
u jedr\óti!X}í~h vedúcich táborov v 
CENTRE VOĽNÉHO ČASU, 
Pekníkovo c. 2, Bratislava -

Informácie na t.č.: 765 193 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

súfažne v ll. lige. 
Biliardové turnaje v Devínskej 

Novej Vsi už získali meno a návštevy 
hráčov z Rožňavy, Martina, Nových 
Zámkov a Trnavy nie sú vzácnosťou. 

Oddiel má jedenást' členov a vedie 
ho Martin Bučko. Snímka je z turnaja 
27.5.1995. 

VÝSLEDKY 27. kolo 
MUŽI A 

llNV ·SPOJE 1:1 
MUŽI B 

RAČA- DNV 2:1 
DORAST STARŠÍ 

DNV · RAPID 1:6 
DORAST MLADŠÍ 

llNV- RAPID 2:2 
ŽIACI STARŠÍ 

llNV - DOPRASTAV O: l 
ŽIACI MLADŠÍ 

ONV- DOPRASTAV 3:0 

MS 

Na majstrovstvách Slovensko v šachu žiakov 
do 12 rokov obsadil v silnej konkurencii lukáš 

ŠIMON z ŠK Strelec Devínska Nová Ves pekné 9. 
miesto, keď dosial10l úspešné výsledky i s tými 

najlepšími. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu mestskej casti. 

mj 
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Vyhrai'le 3000 Sk s 
V predchádzajúcich troch číslach sme uverejnili rozhovory s ekonomickým riaditelom firmy PRESSKAM s.r.o Bratislava - Devínska Nová Ves 

Tiborom MAKAROM. 

Kto pozorne sledoval rozhovory, nebude mat problémy odpovedať na tri otázky z histórie a súčasnosti firmy PRESS KAM. 
1. Kol'ko firiem združuje skupina podnikov PRESSKAM 
2. Na ktorom telefónnom čísle možno objednaf karosárske náhradné diely k zahraničným automobilom 

3. Dokáže autoservis PRESSKAM odstráni( deformácie skeletu aj po stredne lbžkej havárii na vyrovnávacej stolici na karosérie? 

Odpovede na tieto otázky zašlite do 30. júna 1995 na adresu redakcie: DEVEX, Kalištnó 9, 841 07 Bratislava. 

(Dokončenie z minulého čísla) 

Zatial' vládne vyčkávacia taktika 

podla hesla - "čím neskôr, tým le

pšie". Uvidím, obkukám, nič nestra

tím, prípadne po l . júli prevádzku na 

určitý čas zavriem a budem čakať na 

zázrak. Je to síce vec názoru, myslím 

si, že nie však celkom správneho. 
Vychádzajme z faktov. Tí, ktorí po

kladne už majú, prípadne v skúšob
nom režime užívajú, sú povinní po 
autorizovaní servisným technikom ju 
prihlási( príslušnému daňovému úra

du. Sú vo výhode, mali čas sa s jej 
činnostou a funkciami oboznámi( 
Časový faktor hrá pre nich. Pre zostá
vajúcich, ktorí sa pre kúpu z rozlič

ných dôvodov rozhodli na poslednú 
chvíl'u, nastanú zrejme komplikácie 
súvisiace s inštaláciou, zaškolením, 
programovaním i prihlásením na 
daňových úradoch v posledných 
dňoch pred l. júlom 1995. 

Nemalým problémom je, čo s 
mnohými takmer novými pokladňami, 
ktoré nie je možné z technických dô
vodov certifikovať. Zákon myslel i na 

to, je ich možné odpísať. Áno, však 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta ( ponúka, hladá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

* Rozpredávam zbierku kaktusov. 
Tel.: 778 269 

* Predám zachovanú kuchynskú 
linku MULTIFORM, rohovú rozm.: 
1,6 x 3,6 ma kosacku rucnú 
Husquarna. Tel.: 778 733 

6 DEVEX 

Čaká vás odmena 3 000 Sk!!! 

tie už zákazníci zaplatili, nové zapla
tia opäŕ. Zostáva teda veri( že zave
denie tejto povinnosti bude na pros
pech občana i podnikatela, ktorý dú
fa, že z predpokladaného vyššieho 
daňového odvodu (bez únikov) sa i 
jemu vráti vyššia čiastka vo forme ve
rejných dávok. 

Z tejto úvahy možno vychádza, že 
zavedenie pokladní sa ma osobne ne

týka. Je to mylný názor. Menej nevôle 
by vyvolalo asi zavedenie tejto povin
nosti tak, ako sa uvažovalo v prvom 
termíne už v r. 1994, avšak s rozlíše
ním podla výšky obratu a charakteru 
podnikatel'skej činnosti. Posúdenie je 
na odborníkoch, ale i tu bol asi hlav
ným faktorom čas. 

No, a kedže podla vyjadrenia 
kompetentných vo všetkých médiách 
platnost' zavedenia sankcií za nepo
užívanie pokladníc od l . júla 1995 je 
nezvratné, všetkým tým, ktorých sa 
táto úvaha týka, zostáva len dúfa( že 
tolerantnost zákona v prvom polroku 
1995 daňové úrady s privretím jed
ného oka pripustia ešte nejaký ten 
týždeň. Ale na to sa spolahnú asi len 

tí, ktorí na pokuty ešte majú. 

V. Baranovič 

HĽADÁ 

* Hladám prácu ako mzdová úč
tovníčka pre menšie firmy. Adresa 
v Devexe 

PONÚKA 

* Hl'adám predavača(ku) od 
septembra. čas predaja 15.00 -
19.00. Píšte na značku: ONV 

Postup vedenia evidencie 
tržieb náhradným spôso 
(Dokončenie z minulého čísla) 

Subjekt zaznačí v knihe poklad
nice (tej, ktorá je mimo prevádzky, 
v časti Servisný záznam) obdobie 
dočasného použitia náhradnej po
kladnice (vlastnej alebo poskytnutej 
od servisnej organizácie). 

Servisná organizácia zaznačí v 
knihe pokladnice obdobie, na ktoré 
bola náhradné pokladnica poskyt
nutá a údaje o subjekte, ktorému sa 
dočasne poskytla, samostatne za 
každé požičanie. 

Páska dennej uzávierky vyhoto
vená náhradnou pokladnicou sa 
na lepí do denného výkazu obratov 
pokladnice, ktorú dočasne nemož
no použi( Pri vypl"iíaní denného 
výkazu obratov sa pred číslo den
nej uzávierky uvedie písmeno N. 

Od okamihu, keď nemožno po
uži( pokladnicu z dôvodov preruše
nia dodávky elektrickej energie ale
bo pre iný závažný dôvod, do do
by použitia náhradnej pokladnice 
alebo do doby odstránenia poru
chy, subjekt eviduje tržby ručným 
vystavovaním dokladov o predaji 
(paragón). Paragón sa vystavuje 
dvojmo, pričom kópiu si subjekt po
nechá. 

Paragóny sa číslujú vzostupne 
bez prerušenia a obsahujú aspoň 
tieto údaje: 

a) identifikáciu subjektu 
b) daňový kód pokladnice pridele
ný pokladnici, ktorá má poruchu 
c) daňové identifikačné číslo 
d) poradové číslo dokladu 
e) dátum vystavenia dokladu 
f) názov a množstvo tovaru alebo 
rozsah služby 
g) cenu tovaru alebo cenu služby 
h) celkovú cenu. 

* Oprava hodiniek (mimo batéri
ových), lstrijská 9, R. Hoffman 
* Strážim psov počas vašej neprí
tomnosti, dovolenky- v rodinnom 
dome. Tel.: 779 761 
* Elektroinštalácie, bleskozvody -
montáž, oprava. Tel.: 770 078 

Kópie takto vystavených 
génov sú podkladom na 
nie dennej uzávierky. Na 

hotovenú pásku dennej 
subjekt uvedie aj počet 
vydaných za deň. 

Vo výkaze obratov v časti 
nej na nalepenie pásky 
uzávierky subjekt uvedie, že 
dennej uzávierky je 
ručne. Na základe údajov z 
uzávierky uvedie písmeno D. 
vystavené paragóny a ručne 
tovenú pásku dennej 
subjekt uchováva po dobu 
rokov. 

Chybne vystavené pa 
subjekt stornuje a dôvod 

nia vyznačí na stornovaný 
gén. Stornované paragóny 
k ručne vyhotovenej páske 
uzávierky spolu so všetkými 
génmi, z ktorých sa denná 
ka vyhotovila. 

Ak subjekt po dobu, v 
používa pokladnicu alebo 
nú pokladnicu, nevedie 
tržieb ani rucnym 
správca dane určí výšku dennej 
by za toto obdobie priemerom 
dl'a dosiahnutej výšky tržieb 
predchádzajúce tri kalendárne 
siace. Ak subjekt nevykonával 

nos( počas týchto troch 
dzajúcich mesiacov, správca 
určí výšku dennej tržby · 

podl'a dosiahnutej výšky 
predchádzajúce tri kalendárne 
siace u porovnatelných da 

l 

.. 
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OBRÁBAČOV KOVOV 
s praxou. 

PONÚKAME: 
• stabilné pracovné miesto • výhodné platové podmienky * odborné zaškolenie na pracovné miesto • možnos( dalšieho vzdelávania sa 

* zaujímavú prácu v mladom tíme 

OČAKÁVAME: 
* kvalitný výkon práce * chu( a schopnos( pracova( v mladom tíme 

POŽADUJEME: 
• prácu v 3-smennej prevádzke • vek do 35 rokov • absolvovanie ZVS • stredoškolské vzdelanie (SOU, SPŠ) 

Nástup je možný ihneď. Tešíme sa, že sa ohlásite! 
Uprednostňujeme uchádzačov z Bratislavy, Trnavy a okolia 

Písomné prihlášky so životopisom pošlite na adresu: Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., personálny útvar 

Devínska Nová Ves, 841 08 Bratislava 

oprava a predaj elektric
bojlerov. Tel.: 239 527, 

220 005 

doma 

&.rk ®~\l® llilll® ]® l!mliíilll®®\lllil®llilW llil~ID ®\liT®@lllil®] ~lk®U® ~ru ©[ffi©®O liDW 
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\\ ~ ~ štud. odbor: Mechanik nastavovač 
~ \\ '\\ učeb. odbor: Automechanik, autoelektrikár, klampiar, čalúnnik 

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ročné denné 
štúdium ukončené maturitou !!!! 

SADZBU, 
ZALOMENIE, TLAČ 

vám ponúka 
nové pracovisko 

DEVEX - FLASH PRESS 
v Devínskej Novej Vsi 

Tel./ Fax: 775 275 

sou strojárske 
J. Jonáša 5, Bratislava 

Informácie tel.: 779 473, 779 682 

* Prenajmem stánok -
bufet na Mokrohájskej 
ulici. Hneď, lacno. 
Tel.: 834 095 

* Mladá rodina hl'adá pod
nájom i - 1,5 izb. byt. Tel.: 
775 522 

* Vymením garáž v K. Vsi za 
garáž v ONV, alebo predám 
a kúpim. Tel.: 775 508 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 1/8 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 1 stra
na 3900 Sk. 
K cenám treba pripočítať 25% DPH. Príplatky: 1 str. + 1 OO%, 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. 
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J, 
ZABÍJAŠ ŽIVOT!!! 

Oheň slúži človeku od nepamä
ti. Avšak poslúži mu len vtedy, ak 
ho vie avládaf. V opačnom prípa
de sa stáva jeho nepriatelom, ale aj 
nepriatel'om rastlín a živočíchov. 
Hlavnými príčinami ohňov sú: 

- úmyselné vypal'ovanie suchej trá
vy 

- neopatrné pálenie domového 
a záhradného odpadu 

-zakladanie ohňa v prírode 

-odhodené ohorky z cigariet. 

Keby si žena vyberala šaty len pre 

... (dokončenie v tajničke} 

Vodorovne: A/ Cudzopasný hmyz 
(mn. č.}- mesto v Španielsku - vý
kon futbalistu. - B/ Začiatok tajnič
ky. - C/ Radostný výkrik bakchan
tiek - smrt' po nemecky - mesto v 
Taliansku. - D/ Skratka súhvezdia 
Delfín - sudcovský šat - skutok po 
nemecky. - E/ Chromitá useň (kož.} 
- ženské meno - sú vo vare. - F / 
Druhá čast' tajničky- okolo - tretia 
čast' tajničky. - G/ Citoslovce kle
pnutia - oddiel technickej kontroly 
{skr.} - chorobná zúrivost'. - H/ 
Úkon -opojilo alkoholom - judský 
král'. - 1/ Koniec tajničky. - J/ 
Bočná loď v bazilikách- citoslovce 
trúbenia - tajná írska organizácia 
{skr.}.-
Zvisle: l / Vojdeme po česky - po
lynézsky nápoj. - 2/ Jemný šucho
tavý zvuk - radikál z nasýtených 

Vidíme, že všetko vychádza z ne
opatrnosti l'udí. 

Nedalo by sa zabráni( novým po
žiarom?! 

Po ohni zostáva len vyprahnutá 
krajina. Z povrchu sa pri daždoch 
zmýva pôda. Povieme si "No čo, 
trochu pôdy, veď jej je všade dosf", 
ale musíme si uvedomiŕ, že na vy
tvorenie l cm pôdy je potrebných 
200- 300 rokov! Horením sa vyví
ja teplota l OO - 250 o C, pri tejto 
teplote nemôže zostal nič živé! 
Najviac je postihnutý hmyz, slimá
ky, jašteričky, žabky, hniezda vtáči
kov s vajíčkami a mládatami, drob
ná zver ako zajace, bažanty, jara
bice!! 

Okrem živočíchov sú postihnuté 

uhl'ovodíkov. - 3/ Modla - kliatba 
po česky. - 4/ Ženské meno - povel 
pre psa. - 5/ Lietala po česky -
jemná ihla. - 6/ Zohol - peňažný 
základ. - 7/ Krajania - koncentro
vaný cukrový roztok. - 8/ Značka 
francúzskej horčice - mesto vo 
Vietname. - 9/ Tenisový dvorec -
vyprostí, oslobodí. - l 0/ Vystav 

2 3 4 5 

aj rastliny. Zistilo sa, že oheň pre
žijú len odolnejšie rastliny, ktoré 
majú korene hlboko v zemi, a to sú 
väčšinou buriny. Lúčne kvety 
a vzácnejšie druhy rastlín majú 
malú šancu na prežitie. 

Nie je to krutá daň za našu ne
dbanlivosf?! 

Chceli by ste uteka( pred 
ohňom, ktorý sa k vám nemilosrdne 
blíži? Postupuje väčšou rýchlosíou 
ako vy vládzete utekat', až ... 

RASTLINY A ŽIVOČÍCHY VÁM 
VŠETKÝM ĎAKUJÚ ZA 
OH(ADUPLNOSŤ! 

Spracované z materiálov 
Spoločnosti pre ochranu vtáctva na 
Slovensku 

žiareniu - mesto v Rusku. - ll l 
Pastier (nár.} - vel'ká drevená nádo
ba.-
Pomôcky: A/ Alora. - C/ Oeis. -
8/ Bacha.- lO/ laser.-

d 
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menovite manželom 
za zorganizovanie pe 
pri príležitosti Dňa 
stredia - "Pozorovanie 
zlatého na Sandbergu". 
sa uskutočnilo 4.6.1995 a 
nilo sa ho okolo 70 
najmä deti, ktoré tu zís 
hodnotné vedomosti, ale 
omaľovanky 

vtáčikov. 

-Mojo žena mi vôbec nerozumie! A 
- Neviem, nikdy ťa nespomína. 
*** 
-Aké si mal vysvedčenie? 
· O tri facky lepšie ako vlani! 

V domove dôchodcov 
- Pani Vierka, prečo ste sa rozišli s 
z tretieho poschodia? 
- Dopočula som sa, že je maniok. 
- Pani Vierka a nehovorili náhodou 

-Trpím menšou sexuálnou úchylka 
nahý po záhrade. čo by ma mohlo 
· Mráz 30 stupňov pod nulou. 

· Prečo sa chcete nechať rozviesť? 
· Máme s manželkou spoločné 
sme na chlapov. 

· Za mojej mladosti sa dodržiaval 
zvyk: v predvečer prvého m 
dejnice. 
·To by sa malo rýchlo znova 
nám premnožili. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 
vatel'ských nákladov hradí Mestská časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava 
Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v 
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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••• a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

kúsok pásky, na ktorej 
cenu za tovar v hodno

stojí 14 halierov. Kto to 

dôsledku zaplatí? 

odberatelov Devexu 
číslo 1800 a pribú

I>OI!ert.nŕn.dru zábudlivcov. 

zastupitel'stva pod

ie informovanosti 

zvýšením príspevku 

Už dnes však mo-

to môžete posúdit' 

vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r.o., 

30. 6.1995 

VoLKSWAGEN GoLF "MADE IN BRATISLAVA" ČÍTAJTE NA STR. 6 

®[@l~ ~~~[j[) ~@] 
o parkoviskách 

Dňa 12.6.1995 sa uskutočnilo zhro
maždenie obyvateľov sídliska Podhor
ské, zvolané starostom mestskej časti 
Ing. Vladimírom Mrázom k problematike 
nedostatku parkovacích miest v uvede
nej lokalite. 

Zhromaždenia sa zúčastnilo asi 50 
ľudí. Vzhľadom na to, že v súčasnosti 
skôr badať apatiu a nezáujem o verejné 
dianie, je to potešiteľný jav. Ešte viac 
potešiteľné bolo, že účastníci sa aktívne 
a hlavne konštruktívne zapájali do disku
sie. To neznamená, že so všetkými 
predloženými návrhmi na budovanie ďa
lších parkovacích miest súhlasili. S naj
väčšími výhradami sa stretol zámer bu
dovať parkovacie plochy na CO-kryte. 
Naopak, účastníci najviac podporili vybú
ranie ostrovčekov určených na výsadbu 
stromov na ul. J. Smreka. 

V diskusii sa stretol s kladným ohla-

som aj návrh, aby miestny úrad vyhradil 
za prijateľný poplatok určitý počet parko
vacích miest konkrétnym záujemcom, 
pričom na jeden byt by bolo možné re
zervovať si iba jedno parkovacie miesto. 

Na záver bola skonštatovaná nutno
sť budovania ďalších parkovacích mi~st 
na sídlisku, ale pred vlastnou realizáciou 
budú ponúknuté obyvateľom dotknutej 
lokality možnosti realizácie formou anke
ty, v ktorej budú môcť vyjadriť svoj 
názor. 

-z-

Uzávierka dnešného 

čísla bola 22. 6. 1995. 

Uzávierka nasle

dujúceho čísla bude 

6. 7. 1995, číslo vyjde 

14. 7.1995. 

V rámci podpory vzni ku no
vých pracovných príležitostí or
ganizuje Obvodný úrad práce 
Bratislava IV' v priestoroch l stra 
Centra - lstrijská 6, každý štvr
tok K!up práce pre nezamest
naných; (]le aj pre tých, ktorí 
prácu>po(lúkajú. 

Stičasťou stretnutia bude so
ciálno - prÓÝna poradňa, nové 
ponuky vol'ných !nies!, možnosti 
zapoji( sd. do verejAcíprospeš
ných prác . 

Nieleh Čistenie ulfc:. 
Na základe pÍS()!llnej doho

dy medzi Úradompf6se a za
mestnávatel'om je ,možné po
núknúť ve.[E)jnopr~spešhé práce 
evidovaným nezamestnaným 
na 9 mesiacov. Podnik či firma 
nebude plati(nezaine~inaného. 
Podá iba žiadost', podporenú 
projektom a ... Informácie treba 

žiadať n.? Ú~?d~ práce, resp. 
možn9 ,i~h····získa(, ?tďY, ~lube 
práce každý štvrtok na lstrijskej 
6 v DNY. 

pk 

KL\NAliztidA M lyNsi<Á 
V týchto dňoch prebiehajú zá

verečné rokovania o realizácii 
výstavby kanalizácie na Mlynskej 
ulici a prirahlých uliciach. Stavba 
v hodnote asi 8 mil. Sk bude zahá
jená v prvej polovici júla a ukonče
ná ešte v tomto roku. 

-z-
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Miestna rada mestskej casti 
DNV na svojom rokovaní dňa 
14.6.1995: 

zoznámila sa s výsledkami zhro
maždeniaobčanov sídliska Podhor
ské k problematike budovania parko
vísk v tejto lokalite a rozhodla o zre
alizovaní ankety na túto tému 

prerokovala plnenie podmienok 
verejnej súťaže na výstavbu hromad
ných garáží na u l. J. Pan i čana zo 
strany jej víťaza a odporučila budú
cim vlastníkom garáží zriadiť združe
nie garážnikov ako právny subjekt 
s vlastným účtom a zastupovaním 
budúcich vlastníkov 

nesúhlasila s predloženou aktua
lizáciou projektu MHD na 2. polrok 
1995 z dôvodov nárastu počtu detí, 
letného obmedzenia spojov nad 
50% výpadkom linky 61-S a opako
vane požaduje úpravy grafikonu li
niek 61, 61-S a 63 v rannej špičke 
zhustením intervalov 

schválila predÍženie nájmu nebyto
vých priestorov na dobu neurčitú pre 

OHlAIIY 
Vážená pani Podolská, 

posťažoval sa mi nedávno člo
vek, ktorý sa zaujíma o veci verej
né, že v poslednom čase akosi 
z Devexu vymizli kritické ohlasy. 
Až to začína byť podozrivé ... Vaše 
riadky v minulom čísle Devexu tý
kajúce sa Vyhlásenia poslancov 
mestského zastupitel'stva k obča
nom hlavného mesta SR Bratislavy 
svedčia o tom, že nemal pravdu. 

Vo vašom príspevku kladiete 
niekol'ko otázok. Rád by som na ne 
odpovedal, aj keď možno na ne 
budú reagovať povolanejší - po
slanci Mestského zastupitel'stva. 
Najskôr pre osvieženie pamäti. 
Spomínané vyhlásenie prijalo 
12.5.1995 mestské zastupiteľstvo 
deň po tom, ako poslanci vládnej 
koalície v NR SR po predchádzajú
com vyjadrení nedôvery preziden
tovi republiky nechceli dovoliť pr
vému mužovi tohto štátu vystúpiť 
pred plénom Národnej rady. Vo vy
hlásení poslanci mestského zastu
pitel'stva odsúdili postup vládnej 
koalície, postavili sa na stranu pre
zidenta SR a žiadali, aby v politic
kom i verejnom živote prevládali 
slušnosť a tolerancia. 

A teraz k vašim otázkam. Pýtate 
sa, kto dal vydavateľovi alebo po-
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predajne na ul. l. Bukovčana 6 aM. 
Marečka 8 za 700 Sk/m2/rok 

schválila prenájom dvoch parkova
cích miest pred VÚB na Eisnerovej 
ul. do 31.5.1996 za 3 000 Sk/box 

požiadala firmu C-Term o zabez
pečenie demontáže spoločných tele
víznych antén na obecných bytových 
domoch 

schválila uvol'nenie príspevku vo 
výške 5 000 Sk z fondu kultúry pre 
úhradu vystúpenia súboru CAJLA-né 
z príležitosti 50. výročia ukončenia 
2. svetovej vojny 

rozhodla o vypísaní verejnej súťaže 
na opravu strechy objektu na ul. š. 
Králika 1 

nesúhlasila so znížením príspevku 
účastníkom TKR za vybudovanie roz
vodov Na grbe a schválila rozpočíta
nie príspevku medzi týchto účastní
kov pri zvýšení počtu prispievate rov 
do fondu TKR v tejto lokalite 

schválila ponuku firmy Axon ako 
víťaznú z cenových ponúk na dodáv
ku výpočtovej techniky pre potreby 
miestneho úradu. 

-z-

slancom oprávnenie uverejniť toto 
vyhlásenie v Devexe č. 1 O. 

Toto oprávnenie je zakotvené 
v ústave SR a volá sa právo občana 
na informácie. Ďalšie náležitosti 
ako napríklad súhlas straníckeho 
výboru alebo ideologického tajom
níka už dnes nie sú potrebné. 

Pýtate sa, prečo vlastne bolo 
zverejnené v časopise občanov 

DNV vyhlásenie poslancov mest
ského zastupitel'stva. 

V minuloročnom referende 
občania DNV drvivou väčšinou roz
hodli, že chcú byť naďalej súčasťou 
Bratislavy. Preto mestské zastupi
tel'stvo zastupuje aj obyvatel'ov 
DNV. Troch poslancov mestského 
zastupitel'stva si občania DNV zvoli
li zo svojich radov. 

Pýtate sa, kto poveril poslancov 
mestského zastupiteľstva na prija
tie vyhlásenia. 

Pravdepodobne ich svedomie 
a vedomie zodpovednosti voči vo
ličom. Žiadne príkazy ani poverenia 
ich pri ich rozhodovaní neviažu. 
Ale ja sa spýtam vás. Kto poveril 
poslancov NR SR vyjadrením nedô
very prvému mužovi tohto štátu? 
Občania Slovenska? Ale ktorí, keď 
v prieskumoch verejnej mienky má 
prezident ich väčšiu dôveru ako 
Národná rada? 

PRÁZDNINY S PRÍROD 
NA RADNICI 

Denný poplatok na dieťa j~ 
30 - Sk. 1-'nn>~rnrw 

Vyčítate poslancom mestského 
zastupiteľstva nefunkčnosť MHD, 
vysokú kriminalitu, nedostatok 
čistoty. 

Kriminalita poklesne, keď si štát 
bude plniť svoje povinnosti voči 
občanom, keď policajti nebudú 
míňať čas, prostriedky a energiu na 
najväčšiu a najnezmyselnejšiu akciu 
v dejinách grafológie. 

MHD bude fungovať, keď štát 
prestane rozdel'ovať dotácie na do
pravu podľa politickej príslušnosti 
príslušného primátora. 
Prednedávnom boli Košičania vy
dieraní teplou vodou. Dnes sú 
Bratislavčania vydieraní dopravou. 

Čistota - v súčasnosti sa z kaž
dej stokoruny, ktorú zaplatí 
Bratislavčan štátu na daniach, vráti 
do Bratislavy iba 16 korún. Stačil 
by dvojnásobok a ulice Bratislavy 
by sa blyšťali. Stačilo by, keby si 
štát uvedomil, že Bratislava je jeho 
hlavné mesto. 

Pýtate sa, či poslanci miestneho 
zastupiteľstva prevzali toto vyhláse
nie a kto ich na to poveril. 

Poslanci miestneho zastupiteľ
stva vyhlásenie neprevzali, ale nie 
preto, že by s ním nesúhlasili. 
Usúdili, že vyhlásenie poslancov 
mestského zastupiteľstva je dosta
točnou reakciou. 

Žiadate, aby sa tí poslanci, 
sa s vyhlásením stotožňujú, 
vite podpísali. 

Ja sa s týmto vyhlásením 
žňujem. Stotožňujem sa s 
to, pretože vidím, že poslanci 
nej koalície v NR SR namiesto 
aby riešili problémy o 
Slovenska, zaujímajú sa 
o svoje vlastné záujmy a 
svojich strán. Som 
najmenej 9 z 1 O ľudí, 
vol'bách odovzdali svoj 
ten istý názor. 

zástupca 
poslanec Miestneho 

za sídlisko 

stretnutia 
75 ročných 

V sobotu dňa 17. júna sa 
v reštaurácii 

- šuba milé stretnutie 
očných spolužiakov začí

r školskú dochádzku 
1926, kedy bola sláv
otvorená nová škola 

grbe (Charkovská ul.). 
vysokej starobe sa ich 

ešte 21 spolužiačok 
bývajúcich na 

Devínskej Novej Vsi 
.• r"n•c•c" častiach Bratisla

stretnutí jedna 
častm<;o~ stretnutia, Julka 

, si v básničke takto 
na zašlé časy: 

nás aj tvrdo bodne. 
nás aj natriasa. 
ceste krkolomnej 
toho aj dosť postráca. 

Stratili sme mladosť, krásu, 
stratili sme farbu z líc, 
vlasy, zuby, sviežosť hlasu, 
aj štíhlosť sme kdesi minuli. 

Náš čas beží ako voda ... 
Občas ako kone splašené. 
A predsa sa stále oddá 
preskakovať kamene. 

Dych je možno trocha krátky, 
na ceste sú kaluže, 
ale ešte vždy sú sviatky, 
stále teší pohľad na ruže. 

Pohľad na ružový púčik 
ešte srdce zahreje, 
potešia nás deti, vnuci 
a na svete dobre je. 

Náš čas nám dal trocha lásky, 
možno trocha pokory, 
schopnosť iným stierať vrásky, 
iných v žiali podporiť. 

Aj keď iba dobrým slovom, 
vrúcnym objatím. 
Pre jediné dobré slovo 
žiť sa ešte oplatí. 

AD 

ale hlavným hrdinom bol včelár, 

ktorý dokázal oba roje zhrnút' do 

debničiek a odnies( Asistoval mu 

pritom kŕdel' detí, ktoré niečo po

dobné videli prvýkrát v živote. 

Akcia skončila úspešne, obete na 

životoch ani na zdraví neboli 

a po odchode včelára sa deti 

rozišli bohatšie o nový zážitok. 

-z-

Charlie dance group, juniorský klub 

Rock and Rollu z Devínskej Novej Vsi, 

je na konci svojej piatej sezóny. Sezóny 

najúspešnejšej. 

V slovenskom rebríčku v detskej ka

tegórii je postavenie našich párov ver

mi dobré. Máme pár na druhom (Peter 

Lohnický · Petra Uliášová), štvrtom 

(Ivan Zubo · Katka Kubeková) a sied

mom mieste (Simon Hamšík • Natalka 

Kuželová). Medzi mladšími juniormi 

sme na tom ešte lepšie. Máme pár na 

prvom (Rasťo Bányász - Diana 

Karaffová), treťom (Michal Kohn -

Patrícia Faltusová), štvrtom (Michal 

Kordoš - Mária Straussová) a piatom 

mieste (Michal Dulanský - Andrea 

Romanová). Ak vezmeme do úvahy, že 

v klube pracuje ešte jeden pár, ktorý je 

desiaty, sú to výborné výsledky. 

Že klub pracuje na vysokej medziná-

Na majstrovstvách Európy na jeseň 

minulého roka sme mali pár Rasťo 

Bányász - Diana Karaffová. Obsadili vý

borné siedme miesto. Pred majstrov

stvami sveta sa Bányász zranil. Tri páry 

podl'a rebríčka majú právo cestovať. 

Cestovali Michal Kohn - Patrícia 

Faltusová, ktorí sa dostali až do štvrťfi· 

nále. A Michal Dulanský - Andrea 

rodnej úrovni, dokazujú výsledky z maj- Bratislava 42. 

strovstiev Európy a sveta. Laco Ruppeldt 

DEVEX 3 



90 rokov 

Ján MILOŠOVIČ 

70 rokov 

Fridolín DUNKEL 

Odišli z našich radov 
Štefan PETERSKÝ 

Milan FOŠNÁR 

~uwmrnmm 
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V dňoch 5. - 15. júna 1995 sa v 
Mirbachovom paláci, v DK 
Dúbravka, v Istro centre v Devínskej 
Novej Vsi a koncertnej a výstavnej 
sieni školy uskutočnila séria závere
čných podujatí tohtoročných absol
ventov ZUŠ E. Suchoňa všetkých 
odborov - hudobného, literárno -
dramatického, tanečného a výtvar
ného. Prítomné obecenstvo pri pek
ných, snaživých a zodpovedných 
výkonoch žiakov sa malo možnost 
presvedči( že roky, venované tejto 
ušľachtilej záľube, neboli márne a 
mladí absolventi si do života od
nášajú cennú devízu - vztah k rôz
nym druhom umenia, ktorý v bu
dúcnosti môže mat podobu citli
vých vnímate!Ov, nadšených amaté
rov či úspešných profesionálnych 
umelcov. 

Všetkým prajeme do budúcnosti 
vela úspechov! 

Š. Skalová 

Pohľadnice 
Devínskej 
Niet ich v stánkoch ani pre

dajniach. A mnohí ich žiadajú, 
chcú poslať ... 

Komisia kultúry pri Miestnom 
zastupiteľstve ponúka príležito
sť realizovať sa výtvarníkom, fo
tografistom, návrhárom. 

Návrhy na pohľadnice 
Devínskej Novej Vsi ponúknite 
do 15.9.1995 komisii kultúry pri 
MZ DNV, lstrijská 49. 

Komisionálne vybrané návr
hy pre realizáciu budú prísluš
ne honorované. 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2,6 

Devínska Nová Ves- Kultúrn~ lvto 1995 

2.7.1995- Otvorenie kultúrneho leta "TÓNY l ychový inštrumen-

tálny súbor SLOVAKI~~g ~YP]imisóli ·•···• vact~av. Dobrík 
slávnostný program na ppčúva~ie v areáli ~ultórnej . ·•· 
záhrady o 18.00 hop; 

· zz· band c ....... .············ 
· dyxilandu s ~osťom - kult~tnčl záhrada 

mládež- vel'ká sála kultúrneho 
·····domu !Stra C~iítra, o . O hod. 

29.7.1995ctf~~ič~Ýd~vín~~Ó- novôveský Anna bál- kultúrna záhrada o 
19.0ôho ·.·· tancährá Prešporská kapela. 

Vážení čitatelia, 
vážení priatelia, 

prichádza obdobie leta, času 
dovoleniek, oddychu, letnej at
mosféry, do ktorej vstupuje /stra 
Centrum s cyklom programov 
Kultúrneho leta 1995. 

Cielom Kultúrneho leta 1995 
je oživiť a umelecky naplniť pek
né exteriéry Kultúrnej záhrady, 
osloviť obyvatel'ov tejto mestskej 
časti, no i jej návštevníkov svo
jou hodnotou a myšlienkou evo
kujúcou ľudové tradície a zvyky, 
v kontinuite so súčasnosťou 
a možnosťami kvalitného využi
tia voľného času. Radi by sme 
tiež prispeli k budovaniu klad
ného vzťahu k Devínskej Novej 
Vsi afej okoliu, ktoré patrí k naj
krajším v Bratislave. 

-obdobie; ~udus! 1995 .. 
kulf6rnehozoriodenio Istro Centrum • 

13.8.1995 -"FS Zemplín" z Micholovi~c 
· ..•• koncertné vystúpenie folklóŕneho.šúbo
. • ru v o reáli Kultúrnej záhrady 

o 18.00hód. 

25 .• 8.1995- "letná tanečná diskotéko pre 
.•• mládež" vo vel'kej sále kultúrneho dom 

u Istrii. Centro o 18.00 hod. 
. , .. ,. '·· 

26.8.1995 ·Ťunečnó zábavo vo veľkej sóle 

Tel.: 770 033 

/stra Centrum, ako hlavný 
usporiadateľ podujatí. 
Kultúrneho leta, pripravilo prog
ramy situované do priestorov 
Kultúrnej záhrady a veľkej sály 
kultúrneho domu. Mozaiku 
programov dopfňa letná činnosť 
miestnej knižnice, ktorá pozýva 
mladých čitateľov, žiakov, navš
tevujúcich školské kluby i do
spelých do malej letnej čitárne 
v priestore dvora objektu knižni
ce na detské videorozprávky, na 
posedenia, rozhovory. Môžete si 
tu tiež doplniť poznatky o 
našom regióne, o Devínskej 
Novej Vsi. 

Srdečne vás pozývame na 
všetky podujatia Kultúrneho leta 
a želáme vám pri návšteve prog
ramov pekné umelecké zážitky. 

Bg 

kultúrneho domu Istro Centru, do tanca 
hrá Veselá muzika- od 17.00 hod. 

3. 9.1995 -Záver Kultúrneho leto 1995, 
účinkuje "FS Skaličan" v koncertnom 
programe v areáli kultúrnej záhrady 
o 18.00 hod. 

Knižnica pri Istro Centre: 

Prázdniny s knihou -ponuka pre deti novšte
vujúce ŠK pri ZŠ o ich pedagógov spojená 
s letnou čitárňou 

Tel.: 770 033 

30. 6. - Melánia, 1. 7. _ 

2.7.- Berta, 3.7.-

4. 7. - Prokop, 5. 7. -

Cyrila a Metoda, 6.?. 

Patrik, Patrícia, 7. 7. _ 

8.7.- Ivan, 9.7. -Lujza, 

- Amália, 11. 7. - Milota, 

- Nina, 13. 7. - Margita, 
-Kamil 

V ZMYSLE CIEĽOV P 
MU ODPADOVÉHO 
NÁLNEHO ODPADU H 
BRATISLAVY SA /A\,,AuLt 

MČ DEVÍNSKA 
ZBER OPOTREB 
SUCHÝCH GALVAN 
ČLÁNKOV A BATÉRIÍ. 
19.6.1995 BOLI V NAŠEJ 
SKEJ ČASTI OSADENÉ 3 
NÉ NÁDOBY V PREDAJ 

- PRIEMYSEL KAll<A 
- ISTRIJSKÁ 71 

-TAO- M. MAREČKA 8 
(POD TERASOU) 

MAGISTRÁT HL. 
BRATISLAVY ZABEZP 
PRÁZDNENIE NÁDOB 
KODNENIE PREDM 
ODPADU. 

NÁRODNÉ MÚZEUM A ZÁPADOSLOVENSKÁ SKU
SPOLOČNOSTI P~E OCH~NU Y!ÁCTVA NA SLOVENSKU 

VAS POZYVAJU NA 

11 POZN A CHRÁŇ n 

sa týka spoznáva

druhov, žijúcich 

ku vo vol'nej prí-

kategória 20 druhov 

kategória 30 dru-

určovanie si deti 

prinies( rôzne atlasy 

ostatní rodinní 

dvojtýždenné obdo-
- 24. týždeň mestskí 
i v našej časti riešili 

u SO priestupkov. Pre 
rrnáciu občanov o 

Práci sme dnes vy
niektoré z nich . 

27.5.1995 o 16.45 
telefonicky požiadal 

pracovník HO PZ 
. pri zákroku v jed

fľllestnych reštaurácií. 
hode na miesto 

príslušníci budú mat' možno

st' zdarma si prezrieť expo

zíciu Slovenského národ

ného múzea a pozriet' si vi-

deofilmy s prírodovednou 
tematikou. 

NÁRODNÉ 
•·····• .. MÚZEUM 

Vajanského nábrežie 2 

Bližšie informácie získate u: 

Mgr. Ján Svetlík - Slovenské 

národné múzeum {07 /332 

985), Martina Kurthyová, 

SOVS- západ, pracovníčka 
Miestneho úradu v Devín
skej N. Vsi 

{07 /777 250) 

hliadka zistila, že sa tu na
chádzajú štyri slečny, ktoré 
vulgárne osočovali ostat
ných návštevníkov. Ich po
čínanie bolo ob
ne také 
že dve z 
požitia lU~""'"'"' 

* * * 

V ten istý 
hod. na ulici J. 
hliadka pri kontrole 
viska všimla zelenú u 
1 OO, ktorá okrem otvore
ných dverí mala v spínacej 
skrinke zasunuté kľúče od 
vozidla. V spolupráci s HO 
PZ bolo zistené, že sa jed
ná o vozidlo, ktoré je už 
dlhší čas evidované medzi 
odcudzenými. 

[ITc!JdJ8DmoGD:ľG 
OQ08mm 

Pri prechádzke popri rieke Morave môže
me niekedy objaviť no vŕbe alebo topoli visiaci 
zvláštny "vak", ktorý je hniezdom nenápad
ného sýkorkovitého vtáko -kúdeľníčky Iužnej 
(lot. Re miz pendulinus). 

Hniezdo hruškovitého tvoru osi 15 -20 cm 
dlhé so samostatným bočným rúrkovitým 
vchodom je upletené z pevných bylinných vlá
kien poprepletoných mäkkým materiálom zo 
semien o vlákien vfb, topoľov či tŕstia. 
Umiestnené je niekedy veľmi nízko nad vodou 
alebo bažinatým terénom, inokedy vysoko (oj 
16 -18 m) v korunách stromov. 

Kúdeľníčko je sťahovavý vták. Z oblasti 
Stredomoria, kde prevažne zimuje, so vracia 
v oprni. Samček so hneď pustí do stavania 
hniezdo, pričom neustále vábi samičku o po
tom spoločne dostavujú hniezdo. Celá stavba 
trvá osi 2 týždne. 

Kúdeľníčky sú malé, z vrchnej strany hne
dasté ož červenohnedé vtáčiky, hlavo je sfar
bená šedo-krémovo, od koreňa zobáka so 
tiahne cez oblosť očí čierno maska. Obývajú 
vlhké miesto okolo riek, rybníkov či božín. 
Veľmi obratne so pohybujú v hustých korunách 
stromov o v tŕstí. Živio so prevažne drobným 
hmyzom. Samček so samičkou nežijú v trva
lejšom páre oko väčšino spevavcov. Keď spolo
čne dostavajú hniezdo, samička noklodie 
najčastejšie 6 -8 bielych vajíčok, ktoré vysedí 
i preberá výchovu o mladé samo. Samček me
dzičasom začne spletať ďalšie hniezdo o vábi 
doň ďalšiu samičku. 

Vyskytujú so tiež prípady pri stavbe hniez
do, že samec berie materiál rozoberaním eu-

* * * 
Podobný prípad hliadka 

riešila aj 1.6.1995 ráno 
o 7.10 hod. Na ulici P. 
Horova bola nájdená Ško
da 125 s kľúčami od vozid
la priamo vo dverách. Po 
zistení totožnosti majiteľa 

boli hliadkou kľúče 
dané. 

r našej informá
chceli upozorniť 

vodičov, ktorí na
ú Devínsku Novú 

Ves, lokalitu Sandberg, aby 
dodržiavali dopravné 
značenie. 

MsP 

dzieho hniezdo, čiže kradne z cudzieho. 

V katastri Dev. N. Vsi bolo r. 1993 nájdené 
kúdeľničie hniezdo s dvoma vchodmi. Takéto 
prípady hniezd s 2 vchodmi sú veľmi zriedka
vé. 

Kúdeľníčk.o je jedným z málo druhov, u kto
rej možno v posledných rokoch v rámci stred
nej Európy pozorovať vzostup populácie o ro
zširovanie areálu. 

Patrí medzi užitočné o zákonom chránené 
vtáky. 

S.V. 
• šport • šport • šport • šport • 

TE~IS 

Muži - ll. trieda 

TK LOB Devínska Nová Ves • STROJÁR Bratislava 
5:0 

JURČÁK l. -KORBEl 

SOJÁK l. -MELEČKE 

JURČÁK B. -STREMPEK 

ŽOVIČ- BlAHUTIAK 

6:2, 6:2 

6:1,6:0 

6:3, 3:6, 7:5 

6:4, 6:0 

JURČÁK l. A B. -KORBEl, BlAHUTIAK 
6:4, 6:2 

m.j. 

ŠACH 

Postavenie hráčov ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves na ELO - listine 
k 1.5.1995: 

Andrej LOBODÁŠ 1945, Marián 
JURČÁK 1941, Ján ANTALA 1836, 
Róbert VERNER l 809, Ladislav 
JURČÁK 1708, Karol HORVÁTH 
1666, Martin BALOG 1660, Peter 
KOVÁČ 1621, Stanislav JURČÁK 
1617, Jozef ZLOCHA 157 4, 
Branislav JURČÁK 1542, Peter STE
FAN! 141 8, Ni kol eta JUR ČÁKOV Á 
1398 . 

m.j. 

DEVEX 5 



Volkswagen Bratislava spoločníkom so 100 ·percentným podielom vo VWBA 

Volkswagen Bratislava, 
spol. s r.o. bola založená v 
máji 1991 ako joint- venture 
medzi VWAG Wolfsburg 
a BAZ Bratislava, s cielom vy
rába( automobily a prevodov
ky VW. Spoločnost' je so svo
jím objemom investícií vo výš-

ke 130 miliónov DM počas ro
kov 1991 - 1994 najväčším 
samostatným investorom 
v SR. V tomto roku plánujú in
vestície vo výške 36 mil. DM. 

V decembri minulého roka 
prevzal VWAG spoločenský 
podiel BAZ, a tým sa stal spo
ločníkom so l OO %-ným po
dielom. 

Ako informovali na tlačo
vej konferencii 19.6.1995 zá
stupcovia spoločnosti, ekono
micko - obchodný riaditel' 
VWAG Ing. Jozef UHRÍK, čle
novia predstavenstva VWAG 
páni KLEMP a WEISSGERBER, 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta ( ponúka, hl'adá) 
04 - Služby (ponúka, hl'adá) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

* Predám lacno bledú tapací

rovanú stoličku s vyšším ope

radlom. Tel.: 779 341 

6 DEVEX 

v tomto roku sa plánuje výro
ba 20 000 automobilov, z to
ho 16 500 automobilov Golf 
a Golf syncro, ako aj 3 500 
Passatov. Okrem toho sa počí
ta s montážou 185 000 pre
vodoviek a s výrobou 600 tis. 
dielcov prevodoviek. Kým 
na začiatku júna tohto roka 
bol počet zamestnancov 
l 406, ku koncu roka plánujú 
zvýši( tento stav na l 700. 
Viac ako 63 % pracovníkov je 
z Bratislavy. 

O perspeklivach bratislav
ského závodu v Devínskej 
Novej Vsi svedčí nielen doká-

* Vedenie jednoduchého účtov
níctva. Tel.: 776 941 

* Elektroinštalácie, bleskozvody -
montáž, oprava. Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce. Tel.: 776 888 

* TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./ zázn. 776 963 

* Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. Tel.: 239 527 

220 005 

* Firma MEDIÁN oprava automa
tických práčiek. 

Tel.: 777 095 

zatel'ná schopnost dodržiava
nia vysokej schopnosti výko
nov a kvality, ale aj priemerná 
veková štruktúra 28 rokov, 
predovšetkým však vysoká 
úroveň vzdelania pracovníkov. 
Viac ako 22 % pracovníkov 
má stredoškolské vzdelanie a 
viac ako 15% vysokoškolské. 

Narastajúci význam VW 
Bratislava DNY pre 
Slovensko dokumentuje nielen 
rast pracovných príležitostí 
a produkcia vysokej kvality, ší
riace dobré meno, ale aj vy
tváranie pracovných príležito
stí v iných regiónoch Sloven-

* Hl'adám podnájom v 
ONV alebo v Dúbravke. 

Tel.: ráno 778 022, 
večer 0805/32463 

l* Mladá rodina hl'adá l 
: podnájom v ONV. : 

1 Tel.: 775 552 1 

ska. Dnes 80 % 
nakupuje spoločnosť 
Slovensku a má 15 

Ciele Volkswagenu 
a aj dnes sú prispie( 
podielom k sociálnej 
tohto slubného 
regiónu. "My vo Vol 
sme hrdí na Bratislavu 

nosti, "sme si istí, že 
kolektívu sa podarí v 
nosti na kvalitu, p 
a znižovanie nákladov 
pečit si v rámci kon 
predné miesto." 

Hoci súčasné modely 
mobilov sú pre náš trh 
perspektívne ešte nie je 
hodnuté vyrába( lacné 
vozidlá, koncern sa 
aj touto myšlienkou. 

olkswagen ratislava 
hlad á: 

MECHANIKOV • NASTAVOVAČOV 
PRE NC· A CNC· STROJE 

Cl 

OBRÁBAČOV KOVOV 
s praxou. 

PONÚKAME: 
pracovné miesto " výhodné platové podmienky • odborné zaškolenie na pracovné miesto • možnost' dalšieho vzdelávania sa 

• zaujímavú prácu v mladom tíme 

OČAKÁVAME: 
" kvalitný výkon práce " chuf a schopnost pracovat' v mladom tíme 

POŽADUJEME: 
• prácu v 3-smennej prevádzke" vek do 35 rokov • absolvovanie NS • stredoškolské vzdelanie (SOU, SPŠ) 

Nástup je možný ihneď. Tešíme sa, že sa ohlásite! 
Uprednostňujeme uchádzačov z Bratislavy, Trnavy a okolia 

'11íc'"IT'""' prihlášky so životopisom pošlite na adresu: Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., personálny útvar 
Devínska Nová Ves, 841 08 Bratislava 

Máte doma ôsmaka? 
Ak ešte nie je umiestnený 

na strednej škole a chcel by 
o štyri roky maturovať, 

príďte k nám! 

Kde? 
SOU strojárske,Jonáša 5 

BRATISLAVA 

Máte doma ôsmaka? 

==::-~ r----------------, 

č. 59, 841 07 Bratislava 
C'lOtJ:: 
C'l'<I'Q 
mOl.;.. 

Ol~~ 

l SADZBU, 
: ZALOMENIE, TLAČ 
l vám ponúka 
l nové pracovisko 
l DEVEX - FLASH PRESS 
: v Devínskej Novej Vsi 
l 
l 
l 
l 
1 Tel./ Fax: 775 275 
L----------------~ 

áte doma ôsmaka? 
• štud. odbor: Mechanik nastavovač 

učebné odbory ukončené výučným 
listom v lrvaní 3 rokov: 

.Automechanik, autoelektrikár, 
klampiar, čalúnnik 

Informácie: 'mr 779 473, 779 682 

Máte doma ôsmaka? 
Mestská čast' Bratislava - Devínska Nová Ves 

prijme 

architekta 
Mestskej časti Bratislava - Dev. N. Ves 

- predpísané vysokoškolské vzdelanie v kategórii architekt pre urbanizmus a 
územné plánovanie, alebo architeKt pre pozemné stavby 

- vek do 40 rokov 

- minimálne 5 rokov odbornej praxe 
-žiadosti so životopisom zasielajte na Miestny úrad, lstrijská 49, 843 l O 

Bratislava- Dev. N. Ves do 14.7.1995 

č. tel.: 777 250,778 250 

· nástup možný ihneď 1'-l.'o>CI) 
r-...._:> 
-....r-f;l;'! 
...."o~:~~; 
o ·:il< 

Inzercia: cenník: 1 znak 0,65 Sk, 118 strany 450 Sk, 1/4 str. 980 Sk, 1/2 str. 1970 Sk, 
1 strana 3900 Sk • 

. ~:.. 
~~~ 
I(J >U Q 

a odvoz zabezpečujeme 

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 



Po ôžte 
iasnit• 

Vec: Nález neznámej mŕtvoly v 
Devínskej N. Vsi - žiadosť o zverej
nenie požiadaykyr1a spolupátranie 
po osobe Antbri)UJ<AN 

Tunajšie odc:Jelenie vrážd 
ONK, SKP, Bré:Jtisla)(rivykonáva šet
renie k prípadu hqlezu neznámej 
mŕtvoly v Devírl;kej N. Vsi zo dňa 
20.2.1995. Pofliekol'kých mesia
coch intenzívnehopátrania sa pra
covníkom Kriminóln~?l· polície poda
rilo zistií, že mŕtvola neznámeho 
muža je osoba: 

Anton PUKAN, nar. 28.5.1954 
v Bratislave, bytom Bratislava -
Petržalka, lljušinova č. 8, bývalý 

V krčme so pýta Jo no svojho komoráto: 

-Ďuro, o prečo stále keď do seba prevracioš pohárik, 
zatváraš oči? 

·lekár mi zakázal... (dokončenie v tajničke 
krížovky) 

Vodorovne: A/ Jednotko rýdzosti zlato· otec sy· 
no vo vzťahu k rodičom jeho ženy. -ll/ Prvá časť 
tajničky. -C/ Opačná strano -zn očko cigár- diel.
D j Prostriedok no zaváranie · obyvotel' obce l ž o -
francúzsky ďen. · E/ Znočko kilobitu- žihl'ovo- ozn. 
ruských lietadiel. -F j Popevok · mužské meno- plo· 
zivo so pohybujeme. -G j Televízno stanica -bájny 
vták· sprav. · H/ Druhá časť tajničky. - CH/ 
Chorobné šialenstvo- prací prášok. 

Zvisle: l j Skratka pohyblivého oddielu zotoroso· 
vonia- kladná stránka.- 2/ Udiera nohami- český 

Ďalším šetrením boli zistené 
informácie o tom, že menovaný sa 
dosť často pohyboval po Devínskej 
N. Vsi v spoločnosti mladej ženy a 
neznómeho muža. Pohyboval sa 

krasokorčuliar (P.l. · 3 j O krosná vresovcová rostli· 
no· budova. · 4/ Hrdina (kniž.) -okolo· filipínsko 
sopko.- Sf Papagáj- ohorok.- 6/ To· kód Iránu· 
citoslovce pochopenia. -7 j Urobil ťažším · dvojica. · 
8/ Východoslovenské strojárne (skr.) ·rímsky po
zdrav· kantón vo Švajčiarsku.- 9/ Čln no Rýne· 

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

CH 

2 3 4 5 

v oblasti alúvia rieky Morava 
v blízkosti ulice Na hriadkach 
v smere proti prúdu rieky až po 
oplotené pasienky Rol'níckeho druž
stva, pričom mohol používať vozid
lo LADA 1200 zelenej farby, ŠPZ 
BAS 36-85. 

Naposledy bol videný 14.12. 
1994 v Petržalke. 

Velitel'stvo PZ hl.m. SR Bratis
lavy, SKP, ONK, l. oddelenie 
Bratislava sa touto cestou obracia 
na obyvatelov DNY, aby akékolvek 
informácie k osobe Anton PU KAN, 
k jeho spoločníkom a pohybu po 
DNY oznámili na HO PZ alebo 
priamo na Kriminálnu políciu, č.t. 

208 2063, 208 2052. 

vel i tel' 

nohliodne. ·l 0/ Seklo (kniž.) ·mokol, po česky.
ll j Bulharský panovnícky rod - tlač. agentúro 
Turecko. 

Pomôcky: om os · olop- Apo· Uri · EBA 

6 7 8 9 10 11 

- Kol'ko l'udí žije na Slovensku? 
-Stopät'desiat. Ostatní živoria. 

*** 

Učitel' hovorí Vietnamcovi: 
- Už viete po slovensky dosť, kúpte 
viny a zajtra mi porozpróvote, co 
dočítali. 
Na druhý deň: 
- Kúpili sie si noviny? 
-Áno. 
-Čítali sie ich? 
-Áno. 
- Rozumeli sie im? 
-Nie. 
-Aké lo boli noviny? 
- Ujszó. 

*** 

Čečensko: 
-Stoj, lebo strelím! 
-Stojím! 
-Strieľam! 

*** 

Jednotka rýchleho nasadenia v 
krajine ide na zót'ah a veliteľ 
- Po akcii sa zídeme o '""''""''"v' 
sem. Pre tých, čo majú digitálky 
obušok, obušok, stolička, 

*** 

Sprievodca prechádza vagónom, 
hlavu z okna a kričí: 
- Nevykláňajte sa z okien, pred 
tri bet - bel - bel -ónové stľpy. 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% 
vatelských nákladov hradí Mestská časf Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava 
Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v 
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 
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••• a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
ta telia 

Svätý otec odišiel po štyroch 
návštevy Slovenska. Zrne

k lepšiemu sa nedajú realizo
zo dňa na deň. Sociálne neis
pretrvávajú, zločinnosť stúpa, 

sa riešia pričasto s poli-
podtextom ... 

problémoch so zavedením re
pokladníc. Musia byť 

tak ako nikde vo svete. 
itel' kričí hurá, aj keď on 

najviac dopady. 

Slniečko svieti, páli, vzťahy k 
pomerom sú zatial' klad

ale chladné. Koncom augusta 
začneme zobúdzať. Deti bude
chystať do škôl, vyvstanú 

ako a za čo. 

Ak má byť život rovnováhou 
vzťahov a práce, môžeme 

otázku, aké podmienky 
túto rovnováhu máme u nás. 
de pramenia príčiny nerovno-

. Hl'adaním východísk sme pave
vlastne zvolili. .. Vari sa im 

Lial', ani nám. 

leto nám nadelí trochu ovocia 
jablká z obchodu sú po 32 
čosi zapijeme vodou .. 

Po lete príde jeseň. Bude pre 
slnečná? 

vydavatel' 

FEsTivAl clroRvÁrskEj kulTúRy sTR. 6 

Oevínskonovoveský Expres dostávame do 
schránok bezplatne. Je to veru obdivuhodná 
snaha nielen robiť noviny, zháňať príspevky, 
robiť každé číslo čímsi zaujímavým, ole iste oj 
nájsť prostriedky no vydávanie. Podaktorí by 
sme oj zaplatili zo každé číslo, je fo možné? 

Odpoved/ redakcie: 

Skutočne vydávanie Devexu je po každej 
stránke náročné. Ai finančnej. Hoci 50 % ná
kladov prisl'úbil hradiť Miestny úrod, druhú 
polovicu si musí zabezpečit' vydovatel' od 
sponzorov a z inzercie. Keď so to nedarí, 

rozdiel hradí zo svojej mzdy alebo službami 
tlačiarni. 

Preto hlodá dalších sponzorov. 

V súčasnosti tiež rieši honorovanie kolpor
térov i zisťovanie dalších záujemcov o odobe
ranie bezplatne. 

Ak skutočne máte záujem podporiť túto 
činnosť, svoj príspevok môžete zoslať no číslo 
účtu VÚB ONV č. 550 124 l 032/0200. 

Vydovatel' všetkým podporovotel'om vo
pred dakuje. 

občanov 

časti 

VES 

ho čísla bola 6. 

1 

Uzávierka ďa

lšieho - dovolenko

vého dvojčísla bu-

de 1 číslo 

Oevínskonovoveský Expres 
dostáva do schránky bezplatne už 
takmer 1 800 občanov ONV. Tí, 
ktorí ešte nestihli uplatniť objed
návku, majú možnosť. Stačí po
slať objednávku na adresu redak
cie (alebo vhodiť do schránky): 
Kalištná 9, 841 07 Bratislava 
ONV. Treba uviesť meno, priezvis
ko, ulicu a číslo domu. 

~[p®CX1:®W~ 
~@ [fi)'\]:[?QD [fí]Q 

na ul. Š. Králika 

No rokovaní Miestneho zostupitel'stvo bol 
schválený zámer využiť volnú plochu no okraji 
sídliska Podhorské na ulici š. Králika pod hro
madnými garážami na výstavbu zariadení re
kreačno - športového charakteru. Vzhladom no 
prehustenosť sídlisk sa takéto využitie plochy 
zdá poslancom najúčelnejšie. 

Predpokladá so, že tieto zariadenia budú vy
budované súkromnými investormi, a preto 
Miestny úrad vypíše verejnú súťaž na realizáciu 
výstavby. 

-z-
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Rokovanie Miestnej 
rady 4.7.1995 

Miestna rada: 

rozhodla o zrealizovaní priesku
mu záujmu o zavedenie televízne
ho ká-blového rozvodu formou 

ankety v lokalitách DNY, kde tento 

rozvod dosial' nebol zavedený, 

rozhodla o podniknutí krokov na 
vybudovanie lokálneho televízne

ho štúdia pre vysielanie na infor
mačnom kanále televízneho káb

lového rozvodu, 
schválila uvol'nenie 3 tisíc Sk z 

fondu kultúry na zakúpenie upo
mienkových predmetov k priatel's

kému kultúrno - športovému podu

jatiu v Chorvátsku, 
schválila dočasný bezplatný pre

nájom jednej miestnosti v pivnič
ných priestoroch radnice ako de

pozit krojov chorvátskej kultúry, 

schválila prenájom nebytových 
priestorov na ul. P. Horova i za 

účelom zriadenia krajčírskej diel

ne za 700 Sk/ m2/ rok, 
zobrala na vedomie informáciu o 

výsledku verejnej súťaže na od

predaj pozemkov - neúspech pre 
nezáujem a rozhodla o vypísaní 

užšej súÍaže s nižšou ponukovou 

cenou. 

-z-

Ro ovanie Miestne
ho zastupitel'stva 

27.6.1995 

Miestne zastupitelstvo: 

schválilo záverečný účet mestskej 
časti a záverečné účty príspevko
vých orgamzaCII Denova, 
lstracentrum a Verejný dobrovol'
ný požiarny zbor za rok 1994 
neschválilo záverečný účet Sprá
vy bytového hospodárstva mest
skej časti vzhl'adom na rozdielne 
stanoviská auditora a správcu by
tového fondu firmy (-Term a bude 
sa ním zaobera( na nasledujúcom 
rokovaní Miestneho zastupitel'

s tva, 
schválilo nový organizačný a od
meňovací poriadok lstracentra 
schválilo zriadenie samostatného 
právneho referátu ako súčasti 
Miestneho úradu 
schválilo všeobecne záväzné na
riadenie k zákazu požívania al
koholických nápojov na verejných 
priestranstvách 
schválilo odpredaj pozemkov me
dzi DNY a Devínom za l O 
Sk/ m2 a pozemku na Vápencovej 
ul. za 260 Sk/ m2 
uložilo Miestnej rade vypísaí ve
rejnú súfaž na investorskú činno
s( projekčnú prípravu a realizá
ci u výstavby rekreačno - regene
račne - športového centra na ul. 
Š. Králika pod objektom hromad
ných garáží. 

. z. 

Miestny úrad DNV 

WJlffill~~lill]® 

verejnú súťaž 
- na odpredaj pozemku parc. č. 
709/1 k.ú. Devínska Nová Ves o 
výmere 683 m2 - druh pozemku -
stavebný- ulica Mečíkova 

a 

- na odpredaj pozemku parc. č. 
3776 k.ú. Devínska Nová Ves o 
výmere 482 m2 - druh pozemku -
vinica v lokalite záhradok osady 
MORAVA, nad komunikáciou me
dzi DNY a Devínom. 

Podmienky sút'aže: 

Súíaže sa môžu zúčastni( práv
nické alebo fyzické osoby, ktoré 
splnia nasledovné podmienky: 

- dodržia lehotu podania prihlášky 
do 31.7.1995 na Miestny úrad 
Devínska Nová Ves, lstrijská ul. 
49, 843 l O Bratislava do 17.00 
hod. 

(Prihláška musí obsahova( meno a 
adresu, príp. firemné označenie 
so sídlom.) 

- predložia cenovú ponuku na kú
pu predmetných pozemkov 

- minimálna cena parc. č. 709 /l 
je l 000,- Sk(m2 

parc. č. 3776 je 100,- Sk/m2 
- ponuky sa odovzdávajú v za
pečatenej obálke označenej hes
lom "Súfaž- pozemky" . 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1995 
Mestskej časti Devínska Nová Ves zo dňa 

23.5.1995 
o zákaze požívaniu alkoholických nápojov 
na verejných priestranstvách v Mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti 

Devínska Nová Ves podla § 4, ods. 3, písm. m, 
a § 6, ods. l, Zákono Slovenskej národnej rody 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne
skorších predpisov, § 15, ods. 2, písm. a, Zákono 
Slovenskej národnej rody č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov a čl. 6, ods. 2, 
písm. n, Štatútu hlavného mesta Slovenskej re
publiky sa uznieslo na tomto všeobecne záväz
nom nariadení. 

§l 
l. Na verejných priestranstvách v Mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves (dalej len "mest
ská čast"') je zakázané požívanie alkoholických 
nápojov. 

2 DEVEX 

2. Verejným priestranstvom podla tohto všeobec
ne záväzného nariadenia (ďalej len "nariade
nie") je ulica, námestie, cesta, chodník, parkovis
ko, nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, 
schody, park, detské ihrisko a trhovisko. 

V pochybnosti, či ide o verejné priestranstvo, 
rozhoduje starosta mestskej časti (ďalej len "sta
rosta"). 
3. Požívoním alkoholických nápojov na verej
nom priestranstve podla tohto nariadenia je po
žívanie liehovín, destilátov, víno, piva o iných 
nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemo
vého percenta alkoholu. 
4. No zariadenia, prevádzkarne a podujatia po
volené so súhlasom Miestneho úrodu Devínska 
Nová Ves so zákaz podla § l, ods. l nevztahuje. 

§2 
l. Fyzická osobo, ktorá poruší toto nariadenie, 
so dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku 
podl'a § 47, ods. 1, písm. a, c, d, l, o § 48 
Zákono Slovenskej národnej rody č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
o pokia!' nestačí dohováranie, uloží sa jej pokuta 
do l 000,· Sk (v blokovom konaní do 
500,- Sk). 
2. Pokuta je príjmom mestskej časti. 

§3 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ob

jasňovanie priestupkov, ukladanie o vyberanie 
blokových pokút a prípadné oznámenie správne
mu orgánu vykonávajú pracovníci Mestskej polí
cie hlavného mesto Slovenskej republiky 
Bratislava o Miestny úrod mestskej časti. 

§4 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.7. 
1995. 

Ing. Vladimír Mráz 

starosta MČ Devínska Nová Ves 

- ponuky možno zahrnú( do 
nia iba ak ich obsah 
uverejneným podmienkam 

- ponuky nemožno menif 
pl'iíaí po termíne uzávierky 

- účastníci ponukového 
nemajú nárok na úhradu 
spojených s účasíou 

- vyhlasovatel' si vyhradzuje 
odmietnu( všetky ponuky s 
ným odôvodnením a ukonči( 
ako neúspešnú 

- vyhlasovatel' si vyhradzuje 
ponukové konanie zruši( 

- verejné otvorenie ponúk sa 
toční dňa 31.7.1995 o 
hod. na Miestnom úrade, 
ul. 49, Bratislava. 

Bližšie informácie 
Miestny úrad DNY, odd. 
a ŽP, lstrijská ul. 49 v 
delok, streda a piatok od 
hod. - 12.00 hod. (č. tel. 
250). 

Kontaktná osoba: Ing. 
Anna, Ing. Encingerová 

písomne všetkým uch 

Doručujem Devex 
schránok v starej i novej 
Stalo sa mi, že som nie všade 
Devex doručiť. 

som nevhodil 
V starej časti v piatich 

ma pes nepustil k sch 
časti som sa nevedel 
uzamknutého vchodu. 
riešiť tieto problémy? 

Prečo? 
Neviem, prečo je cez 

povolená štyridsiatka, 

"rýchlost'" použit' 
Jamy, výmole a rozbitá 

nám to vôbec nedovolia. 

pokojne ušetril' dopravné 

ky tam, kde je to ""''dstar 

MATICE 

SLOVENSKEJ 

al né 
romaždenie 

MS v DNV • 21.6.1995 

Prebehlo v priatelskej, hodnotia
atmosfére, zúročilo prácu MO 
v DNY za l. polrok 1995, abo

lo členov s plánom činnosti 
11. polrok 1995 a rok 1996. 

MO MS vykazuje bohatú čin no
v oblasti kultúry, ktorú praktizuje 

spolupráci so ZŠ a MŠ v 

naše detičky na školskom 

v strachu a rozpoltenosti voči 

o čom ich učia učitelia a o 

dráme, ktorá sa pred ich 

odvíjala ako v zlom horora

filme. Všetci prváčikovia a 

· základného stupňa na 

čitatelia, nechceme dra

čin, ktorý "niekto" spá

chceme len výstražne 
na skutočnos(, že šíp bol 

v snahe zabií. Jeho sila 

silná, že vedela prerazií 
ZVierať · b a a 1ste y sa nezasta-

pri vnikaní do tielka 

Ak niekto vlastní zbraň s 

DNY, ako aj s lstracentrom a 
Votumom. 

Valné zhromaždenie kladne 
zhodnotilo spoluprácu s Miestnym 
zastupitel'stvom na čele so staros
tom lng.V. Mrázom. 

Z plodnej diskusie vyplynula 
tendencia spolupráce s ostatnými 
spoločenskými organizáciami v 
našej lokalite a potreba koordino
vať kultúrno - spoločenské napre
dovanie ako celku. 

Posedenie matičiarov oživil det
ský súbor Matičiari k pod vedením 
p. Zúbkovej a celkovú atmosféru 
rokovania spríjemnil zaslúžilý člen 
p. Pekarovič, ktorý rozdal prítom-

ocelovým hrotom o priemere 6 mm 

a túto používa v obytnej zóne, je 

alebo mladistvo nezodpovedný, 

alebo chorý, že nevie rozoznaí ne

bezpečie činu a potom by mal čo 
najskôr vyhladaí lekára a liečiÍ. sa. 

Iné je tiež i tá skutočnos(, že stále 

nemáme dostatočnú istotu na uli-

ciach. Ešte stále môže "niekto" pre

náša( vol'ne zbraň a ňou manipulo

vaí a nikto si nevšimne- ani mest

ská polícia, ktorá opätovne čosi za

nedbáva a je práve tam, kde sa nič 
nedeje. Ale sme tu i my, občania, 
ktorí si nevšímame, že "niekto" čosi 
nesie, čosi kradne zo stromov na 

ulici, že sa pred obchodmi stretá

ivíduá a v podna· 

Viem, je i na nás, aby sme si 

"niekoho" všímali, ale na druhej 

strane treba verejne deklarovať 

i to, že na zabránenie takýchto či

nov máme políciu, ktorú platíme z 
našich daní. 

rodičia detí ZŠ 

ným letáčik s textom slovenských l'u
dových piesní. Pri spoločnom speve 
pookriala srdce a viera v úspešnú 
prácu Matice, ktorá sa snaží o kul
túrne a národné uvedomenie 
"Devínčanov". 

Ako? Organizovaním kultúrnych 
podujatí, poznávacích zájazdov, 
klubovej činnosti a besied so zaují
mavými l'udmi na pútavú tematiku. 

d 

... ešte k výročnej schôdzi 
Matice slovenskej 

Celoročné hodnotenie ma
tičiarov u nás bolo hádam naj
lepším za posledné roky. Táto 
skutočnosf najviac vyznela pri 
hodnotení podujatí, ktoré 
spestrili život po stránke kultúr
nej, ale i spoločenskej a piet
nej pri oslavách M. R. štefáni
ka. Nadväzujú u nás na staré 
tradície siahajúce spred šesf
desiatich rokov, kedy to bola 
práve Matica, ktorá pozdvihla 
povedomie slovenskosti u nás. 
Výbor s hrdosfou konštatovaL 
že i totalitné prerušenie ne-

ubralo nič na oduševnení ma
tičiarov hlásaf svoje národné 
povedomie. A bolo nádherné 
počúvaf synov otcov, ktorí za
kladali u nás Maticu, bolo nád
herné sa povzniesf nad skutoč
nosf mnohých prekážok, ktoré 
práve u nás stoja Matici v ces
te za ešte širšie pochopenie a 
lásku. V tomto duchu sa na 
schôdzi i spievali národné pies
ne, bola nádherná atmosféra. 

Prísl'ub prítomného poslan
ca MZ, že sa im postupne po
darí presadzovaf miestne záuj
my, len ubezpečilo prítomných 
o tom, že budúcnosf našej ob
ce je v tolerancií, láske a poro
zumení. Matičiari sa k tejto sku
točnosti hrdo hlásia a pre oby
vatel'ov Devínskej pripravili sku
točne nádherný program na 
tento i budúci rok. Oplatí sa 
skutočne prísf k matičiarom, le
bo nájdete medzi nimi porozu
menie a toleranciu a ako bolo 
v diskusii konštatované, lásku k 
materinskému prejavu a k náš
mu rodného Slovensku. 

F. Granec 

w~~@mcr [ľ®@JIT~n~D 
Riaditelstvo ZŠ na ul. l. Bukovčana l vás informuje o umiest

není našich žiakov VIli. ročníka 
v školskom roku 1994/95 

Stredná počet žiakov počet žiakov úspešnosť % 
škola chlapci diev. spolu v% spolu 

Gymnáziá: 6 11 17 

Bilingválne 
gymnázium 1 1 

SOš 8 21 29 

Bilingválna 
SOŠ 1 1 

SOU so 4roč. 
štúd. odbor. 1 3 4 

SOU s 3-roč. 
štúd.odbor. 9 13 22 

SOU 2 roč. 
štúd. odbor. 2 2 

pokračujú 

v 9. roč. Zš 2 1 3 

Spolu: 28 51 79 

V tomto školskom roku, ako ukazuje !obul'ka, 
sme dosiahli zo ostatných desať rokov najvyššie per
cento umiestnených žiakov ôsmeho ročníku v matu
ritnom štúdiu- 65)4 %. To znamená, že z celko
vého počtu 79 konoocich ôsmakov bude pokračovať 
v štúdiu no stredných školách 52 žiakov. Tieto vý
sledky svedao o vysokej úrovni vedomostí žiakov a 
dobrej výchovno- vzdelávacej práci učitelov no ZŠ 
v Devíne, hlavne z jazykov, matematiky a fyziky. 
Tieto úspechy zaväzujú oj ďalších našich učitelav 

21,5 

1,27 

36,7 65,74 

1,27 

5,0 

27,85 

2,5 34,15 

3,8 

100,0 

udržať takúto vysokú úroveň vzdelávonio na našej 
škole. Našim žiakom, o nojmä ôsmakom, želáme 
príjemné prežitie túžobne očakávaných prázdnin. 
Budúcim stredoškolákom prajeme dobrých o prijem· 
ných profesorov no nových školách o vykročenie 
správnou nohou do ďalšieho životu. Vedenie školy 
ďakuje všetkým pedagogickým pracovníkom zo do· 
siahnutie výborných výchovno- vzdelávacích výsled
kov. 

Poed. Dr. St. Štefanov 

DEVEX 3 



Miestny úrad Devínska Nová 
Ves ponúka týždňové denné tábo
ry pre deti Devínskej Novej Vsi v 
piatich turnusoch: 

3. turnus: 17.- 21. j(ila 

4. turnus: 24.- 28. júla 

5. turnus: 28.- 31. augusta 
(okrem 29. augusta) 

Turnus začína vždy v pondelok 
o 9.00 hod. na Miestnom úrade a 
ostatné dni od 8.00- 9.00. Koniec 
programu je medzi 15.00- 16.00 
hod. 

Denný poplatok na dieťa je 
30,- Sk. Poplatok je potrebné uhra
diť na začiatku turnusu. V poplat
ku je zahrnutý výlet loďou, pre
hliadka hradu Devín, deň v 
Botanickej záhrade, obhliadka 
al(lvia Moravy kočom, odmena 
dvom inštruktorkám. Tri dni v 
týždni budeme tráviť v okolí 
Devínskej, preto je možné objed
nať pre dieťa obed v hodnote do 
40,- Sk na deň. 

Počet detí na turnus je obme
dzený na 15, preto je potrebné v 
prípade vášho záujmu záväzne 
prihlásiť dieťa na Miestnom úrade 
v Devínskej Novej Vsi (lstrijská 49) 
osobne na Oddelení životného 
prostredia alebo telefonicky na t.č. 
777 250. 

MÚ 
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centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2,6 

Devínska Nová Ves- l<ultúrncz leto 1995 

16.7.1995- Rag time jazz band v 

džezový konc(?rt gyxilandu s hosťom 
- kultúrna záhradá 
o 18.00hod. 

28.7.1995- Letná tanečná diskotéka pre mládež 
.• veľká sá la kultúrneho domu l stra 
Centra;O l8'.00hod. 

29.7.1995- Vadič~ý de~[nsko - novoveský Anna 
bál..~ kultúrna záhrada o 19.00 hod., 
ciotänca hrá Prešporská kapela. 

Tel.: 770 033 

A tr-A Prehl'ad podujatí Kultúrneho leta "A A A 
- o~dobie- august 1995 

kultúrneho·~oriodenio.lstro Centrum 

13.8.199 5 -"FS Zemplín" z Michaloviec 

koncertné vystúpenie folklórneho súbo

ru v areáli Kultúrnej záhrady 

o 18.00 hod. 

25.8.1995- "Letná tanečná diskotéko pre 

mládež" vo vel'kej sále kultúrneho dom 

u Istro Centra o 18.00 hod. 

26.8.1995 'Tanečná zábavo vo vel'kej sále 

kultúrneho domu Istro Centru, do tonco 

hrá Veselá muzika- od 17.00 hod. 

3.9.1995- Záver Kultúrneho leto 1995, 

účinkuje "FS Skaličan" v koncertnom 

programe v areáli kultúrnej záhrady 

o 18.00 hod. 

Knižnica pri Istro Centre: 

Prázdniny s knihou - ponuka pre deti novšte

vujúce ŠK pri ZŠ o ich pedagógov spojená 

s letnou čitárňou 
Tel.: 770 033 

p sl 
111 111 n tn nc1 J 

K zvláštnej situácii došlo na ro

kovaní Miestneho zastupitel'stva pri 

prerokúvaní návrhov na odpredaj 

záhrad v lokalite medzi ONV a 

Devínom. Išlo o záhrady, ktoré ich 

pôvodní majitelia nedobrovol'ne od

predali v 50-tych rokoch za 80 

hal/m2 na ťažobné účely. Po zasta

vení tažby piesku boli pozemky pre

najaté pôvodným majitelbm, ktorí ich 

zrekultivovali. Vzhladom k týmto sku

točnostiam navrhla Miestna rada od

predaj týchto pozemkov ich terajším 

užívate\'om, potomkom bývalých 

vlastníkov za symbolickú sumu 50 

Sklm2. 

Na rokovaní sa rozvinula roz

siahla diskusia okolo navrhovanej 

sumy. Poslanci boli toho názoru, že 

aj cena navrhnutá Miestnou radou je 

privysoká na nápravu krívd minulosti 

a navrhovali postupne nižšie sumy, a 

to - p. žemba 20,- Sk, p. Baranovič, 

Ing. Beseda 10,- Sk, Ing. Ebringer 

5,- Sk, p. Jeck 80 hal. a p. Turza na

vrhol bezodplatný prevod. Po zváže

ní skutočnosti, že na zrealizovanie 

odpredaja je potrebný aj súhlas pri

mátora, bol nakoniec ve\'kou väčši

nou schválený odpredaj za 10,

Sk/m2. Uvedená suma sa vzťahuje 

na záhradu o výmere 11 árov pre p. 

Meniny v nasledujúcich 

dvoch týždňoch oslávia: 

14.7.- Kamil, 15.7 .• 

Henrich, 16.7. ·Drahomír. 
' 

17.7.- Bohuslav, 18.7 .• 

Kamila, 19.7. ·Dušana, 

20.7. -Eliáš, Ilja, 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 

blahoželáme 

Program 
kina 
EVÍN 

Poczyovú ("konfiškát" po 

republiky), 

Pokorného, 

Pokorného, 5 árov pre 

Pokorného, 7 árov pre Ing. 

Pokorného a 4 áre pre Jozefa 

skeho. 

ka príslušnosť alebo to, či 

obyvatel'ov starej časti 

Novej Vsi, alebo sídlisk. Je to 

lastovička ohlasujúca jar? 

®lľV®W~ ®0)Jrm[pô~cflm 
gďJlliDmctJDU)Jcsw 0lli®O w ®[KI]\YJ 

- l'ahká atletika 

-vybíjaná 

111. kategória - 5. a 6. ročníky Zš 
(D, CH), 

IV. kategória - 7. a 8. ročníky zš 
(D, CH). 

Finančne prispel na vecné ceny a 
- futbal····· .... ..•.. obč~rstvepie Miestny úrad Devínska 

. . .. _ •• _N9itáVes a Rada rodičo_v_ ZŠ Bukovčana 
~~>"nm•;wv. sazú~a~tníiopri- · č: 1 ač.3. Zároveň vecnými cenami pri-

vovekú od 6 do 14.ro- . Speli firmy: Coca cala, Algida, 

a chlapci boli rozdelení do 

-1. a 2. ročníky ZŠ (D, CH), 

- 3. a 4. ročníky ZŠ (D, CH), 

8,56 ZŠ Buk. 3, 
8,80, 
8,85 ZŠ Hor., 
9,1 ZŠ Hor. 

8,93, 
lhOVOIOČekCIVÓ- 9,09, 

9,2, 
9,4. 

1,49 
1,54 

ZŠ Buk. 3, 
ZŠ Buk. 3, 

1,55- ZŠ Buk. 3, 
ZŠ Hor., 
ZŠ Buk. 1, 
ZŠ Hor., 
ZŠ Hor., 
ZŠ Buk. 3, 

6:4, 5:7, 1:6 
0:6,4:6 
1:6, 2:6 
1:6,0:6 
0:6,0:6 
0:6,0:6 
2:6,1:6 
2:6,4:6 

PaPi!!rriqvq ARKA, Wolksvagen a Stein 
-pivovar;· 

_ ...• Y~~ťkÝrn·sponzororilJ;~dit#l;sťitá zš 
· ďa~ujú. · · 

Ako predšeda pre šport a vo\'ný čas v 
Devínskej Novej Vsi ďakujem všetkým 
organizátorom z radov pedagogických i 
nepedagogických pracovníkov. 

L Jaško 
riaditel' ZŠ Bukovčana 

9. Roman Krásny -
1 O. Bronislav Bedi -

500 m - dievčatá 

1. Anna Silná - 1,54 
2. Zuzana Žáková - 1,55 
3. Silvia U lb ri ková - 1,56 
4. Petronela Fogošová -
5. Barbora Červeňonová-
6. Andrea ludvigová -
7. Rothová-
8. Sandra Holosová -
9. Mocáková-

1 O. Lenko Runáková-
11. Veronika Obšitošová -
12. Natália Pittnerová -

ll. kategória 

HOD- chlapci 

1. [ubomír Dioniš- 42,80 
2. Lucián Vítez - 38,98 
3. Peter Valaský- 38,95 
4. Tomáš Malý- 38,80 
5. Richard Šureček- 37,65 
6. Pavol Gajdoš - 36,68 
7. štefan Čombolík - 35,78 

Zš Buk. l, 
ZŠ Hor. 

ZŠ Hor., 
ZŠ Buk. 1, 
ZŠ Buk. 3, 
ZŠBuk.1, 
ZŠ Buk. 3, 
Zš Buk. 3, 
ZŠ Buk. 3, 
ZŠ Hor,. 
ZŠ Hor., 
ZŠ Hor., 
ZŠ Buk. 1, 
Zš Buk. 1 

ZŠ Hor., 
ZŠ Hor., 
Zš Buk. 3, 
ZŠ Hor., 
ZŠ Buk. 3, 
Zš Buk. l, 
ZŠ Buk. 1, 

Chovanová, Horoslínová - Kurhojcová, 
Bzdušeková 0:6, 0:6 

mj 

S..A.C:FI: 
Konečná tabul'ka oblastnej súťaže: 

1. Hydrostav 16 
2. Doprastav E 15 
3. Svätý Jur B 15 
4. Spoje C 14 
S. STRELEC Dev. Nová Ves 13 
6. Slovan F 12 
7. Krasňany C 11 

8. Jakub Kovorík -
9. Dušan Posúch -

1 O. Jozef Salay-
11. Miroslav Zeman -
12. Marek Polák -

HOD - dievčatá 

35,78 ZŠ Buk. l, 
34,58 ZŠ Buk. 1, 
32,72 ZŠ Buk. 3, 
31,93 ZŠHor., 
28,52 Z š Buk. 3 

1. Monika Runáková- 30,16 ZŠ Hor., 
2. Kataríno Švobovó- 29,56 ZŠ Hor., 
3. [u bico Horská- 28,80 ZŠ Buk. l, 
4. Veronika Krojčírová- 27,50 ZŠ Buk. 1., 
5. Martino Jonuščáková- 27 46 ZŠ Buk. l, 
6. Kristíno Tronová - 2Ú7 ZŠ Buk. 3, 
7. Jano Putíková- 23,38 ZŠ Buk. 3, 
8. Medovičová Andrea- 23,36 ZŠ Hor., 
9. Andrea Polyoková- 22,97 ZŠ Hor., 

1 O. Martino Velschmidová- 22 44 ZŠ Buk. 1, 
11.Kristíno Varóčková - l Ú2 ZŠ Buk. 3 

50 m- chlapci 

l. Marek Ryšánek -
2. Jozef Wolf-
3. Tomáš Malý -
4. Michal Beseda -

50 m - dievčatá 

1. Silvia Mešt'anková -
2. Martino Moteová -
3. lucia Rýdlová -
4. Veronika Pokorná-

500 m -chlapci 

1. [ubo Adam -
2. štefan Čombalík -
3. [uboš Tonóč.~ 
4. Filip Cojcholi. 
5. [udo Garaj-
6. Martin Rendek ~ 
7. Viktor Solyo-
8. Ivan Pichelhuber -
9. Švorc-

l O. Pavol Gajdoš -
ll. Maroš leško -
12. Vovrovič-

500 m - dievčatá 

l. Silvia Meštan ková -
2. Lucio Poluškovó ' 
3. Alena Krojčírovó : 
4. Mário Pozorovó-
5. Natália Kuželová -
6. Natália Kuželová -
7. [ubico Horská -
8. Mária Hanyová -
9. Denisa Horváthová-

8. Modro B 
9. Apolo Slovnaft 

lO. Dunaj O 
ll. Doprastav juniori 
12. Krasňany B 

7,78, 
7,98, 
8, l ZŠ Hor., 
8,2 Zš Buk. l, 

7, 97 ZŠ Hor., 
8,40, 
8,48, 
8,7 

1,37 
1,39 
1,41 

ZŠ Hor., 
Zš Buk. l, 
ZŠ Buk. l, 
ZŠ Buk. l, 

. < ZšHói.) 

ZŠ Bu~,?; 
•• zš.8?r., ... ··• i. 
····zšsu~:~·\ 
··ZŠ Hor.,> 

.· Zš Buk: li 

.•... Zš Buk.},i . 
.. Zš Hor.< . 

ZŠ Buk. l, 
ZŠ Buk. 3, 
ZŠ Buk. 3, 
Zš Buk. 3, 
ZŠ Buk. l, 
ZŠ Buk. l, 
Zš Buk. 3, 

lO 
9 
7 
6 
4 

mj 

l BILI..A.R.I> l 
VÝSLEDKY TURNAJA 24.6.1995 

6. KOLO 

l. Z. Petrovič, 2. P. Ďuriš, 3. R. Rodkovič, 4. V. 
Németh, S. J. Berlovič, 6. J. Surový, 7. L. 
Čierny, 8. K. Červeňanský 

l O. Bortlíková - ZŠ Hor., 
ll. Zuzana Masoryková - ZŠ Hor., 
12. Monika Pokorná - ZŠ Hor. 

111. kategória 

HOD- chlapci 

1. Tomáš Brido - 58,60 ZŠ Hor., 
2. Milan Čík- 48,40 ZŠ Buk. 3, 
3. Vlado Gajdoš - 44,90 ZŠ Buk. 3, 
4. Cvečka - 44,44 ZŠ Buk. l, 
5. Vlado Švončinár - 43,91 ZŠ Buk. l, 
6. Vojdo- 43,67 ZŠ Hor., 
7. Čechovič- 42,64 ZŠ Hor., 
8. Tomáš Bukovský - 42,42 ZŠ Buk. 3, 
9. Sabol- 41,00 ZŠ Hor., 

l O. Boci no - 40,26 ZŠ Buk. 1, 
ll. Miro Rejžek - ZŠ Buk. l, 
12. Milon Komorník - ZŠ Buk. l 

HOD - dievčatá 

1. Katarína Vilková - 39,08 ZŠ Hor., 
2. Povlo Jureková- 38,04 ZŠ Buk. l, 
3. Radka Kopčová - 36,18 ZŠ Hor., 
4. Bronislava Zemková- 35,61 ZŠ Buk. 3, 
5. Šperlíková - 34,86 ZŠ Hor., 
6. Petra Jendruchová - 31,21 ZŠ Buk. l, 
7. Bučuričová - 31,15 ZŠ Hor., 
8. Miroslava Pilovó - 30,45 ZŠ Buk. 3, 
9. Jana lotková - 29,31 ZŠ Buk. l, 

lO. Vokonitzová- 27,98 ZŠ Buk. 3, 
ll. Zuzana Blohovská - 27,14 ZŠ Buk. l, 
12. Kotoríno Čižisová - 26,94 ZŠ Buk. 3 

800 m - chlapci 

l. Juraj Valia - 2,27 ZŠ Hor., 
2. Michal Šipočko - 2,27 ZŠ Buk. 3, 
3. Miloš Pukoj - 2,37 ZŠ Hor., 
4. Richard Krupčík - ZŠ Hor., 
5.Michal Vochólek - Zš Hor., 

. . 6. Martin Bezúch - ZŠ Buk. 3, 
. 7. Anton Šipočka - Zš Buk. 3, 
8.VIodo Belko - ZŠ Buk. l, 
9. Tomáš Studenič- ZŠ Buk. l 

500 m 'dievčatá 

1. Michoelri Bihoryovó- 1,38 zš Buk. 3, 
2 .. Martino Ružovičová - MO .· .... ZŠ Buk, l, 
3. O Iga Vavríl<ová - .. 1;44 . ZŠ Hor., 
kKotoríno BucÚričovó- 1;49 Zš Hor., 
5. Kotaríllô Honyová - l ,50 ZŠ Buk. l, 
6. Z uz ono Maca ková- l ,51 ZŠ Hor., 
7. Neckárovó- l ,57 ZŠ Hor., 
8. Katarína Vojdišová- l ,59 ZŠ Buk. 3, 
9. Mário Horváthová- 2,01 ZŠ Buk. 3, 

l O. Miháliková- 2,04 Zš Buk. 3, 
ll. Kristíno Mosórová - 2, ll ZŠ Buk. l 

(dokončenie v buď. 

PORADIE HRÁČOV DNV 
PO 6. KOLE: 

l. V. Németh - 4 5 b., 
2. J. Bertovič- 42 b., 

3. L. Čierny- 26 b., 
4. J. Daniš- 12 b., K. Červeňanský- 12 b., 6. 
J. Surový - 7 b., 7. P. Paulík - 5 b., 8. D. 
Kovorovič - 4 b., 9. L. Beňodik - 2 b., P. 
Kuchorík - 2 b. 

Martin BuCko 
vedúci oddielu 

DEVEX 5 



V predchádzajúcich číslach 
Devexu sme uverejňovali texty z 
histórie a súčasnosti firmy Press
kam. Záujemcovia o výhru mali 
správne odpovedat' na tri otázky. 

Dnes uverejňujeme správne odpo
vede i výhercov, ktorých vylosoval 
obchodno- ekonomický riaditel' fir
my Presskam, Ing. Tibor MAKARA. 

WODa 
Opäť najväčšie podujatie v 

kultúrnom roku Devínskej Novej Vsi 
bol Festival chorvátskej kultúry, ktorý 
poriada! Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku a za našu mestskú časť bol 
spoluusporiadatel'om po prvý krát náš 
starosta. Štandardne velkolepé pri
pravené podujatie v záverečnej tretine 
jeden apoi dňového programu schla
dil vytrvalý dážď, ktorý prekazil tradič
ný festivalový sprievod a hlavné vystú
penia súborov v Kultúrnej záhrade. 

Poďme po poriadku. V sobotu 
(24. 6. 95) večer v pivnici našej 
Radnice bola otvorená výstava sôch a 

obrazov výtvarnej skupiny "Petrovič" 
z Chorvátska, z obce Rešeta ri, ktorá 
je súčasťou mesta Nova Gradiška. 
Hneď po tomto bol v Kultúrnej záhra
de zahájený festivalový program, kde 
vystúpili dva zahraničné folklórne sú
bory "Rešeta ri" z Novej Gradiški v 
Chorvátsku a súbor "Maja" reprezen
tant Chorvátov z oblasti "tamburaši" 
od Rešetá rov a hrali veselo do tanca. 

Nedel'a druhý festivalový deň 
začal Chorvátskou sv. omšou, ktorú 
doprevádzal spevácky zbor s orches
trom z Rakúskeho Pandorfu. Ihneď 
popoludní prijal náš starosta vedúcich 
súborov a delegácie na Radnici. A po
tom začal dážď, ktorý si vynútil odvo
lanie sprievodu a festivalový program 

Správne odpovede: 

l. Firma PRESSKAM s.r.o. združuje 
okrem základného závodu v 
Bratislave DNV ešte 3 firmy 

SLOVAK INDUSTRIAL COM
PANY, s.r.o. 
PRESSKAM Malacky, s.r.o. 
Strojárne Malacky, a.s. 
(teda 4 firmy) 

presunúť do sály Kultúrneho domu. 
Toto bola pohroma, ktorú museli or
ganizátori zvládnuť, lebo sála, javisko 
a všetky miestnosti okolo Kultúrnej 
záhrady boli obsadené súbormi ako 
prezliekárne a účinkujúcich bolo vyše 
tristo. 

Hlavný festivalový program 
otvorili príhovormi predseda CHKZ a 
starosta MČ DNV. Svijimi speváckymi 
a tanečnými výstupmi sa predstavili 
nasledovné súbory: Mužský zbor z 
Jaroviec, Čuňovský kŕdel' z Čuňova, 
Chorvaťanka z Chorvátskeho Grobu, 
Grbarčatá, Rosica a Pašáci z Dev. 

Novej Vsi, Orgován z Bizonje v Ma
ďarsku, súbor Ivan Vukovič z Pandorfu 
v Rakúsku, rešetari z NoveJ Gradiški v 
Chorvátsku a na záver zatancovali 
naše Ruožice a Pašáci. Po programe 
pokračovala festivalová veselica. 

s 
2. Telefónne číslo, na ktorom mož
no objednat karosárske náhradné 
diely k zahraničným automobilom: 
787 037 

3. Áno, autoservis PRESSKAM do
káže odstránit' deformácie skeletu 
automobilu aj po stredne Íažkej ha
várii. 

Z tých, ktorí zaslali správne od-

Na festivale bolo aj vel'a vzác
nych hostí: velvyslanec Chorvátskej 
republiky v SR, delegácie Chorvátov z 
Rakúska, Nemecka, Čiech a 
Chorvátska, zástupkyňa úradu vlády, 
primátor hl. m. SR Bratislavy, staros-

Jozef VARGA, J. Poničan0 7 
Mária TOMANOVÁ, P. ' 

Eva KAŠOVÁ, J. Smreka 7. 

Výhercom bio 
a každému pošleme 
1 000 Sk. 

INZERTNÉ RUBRI - tepl. vložka a nánožník, vo vel"mi 
dobrom stave. Cena 3000 Sk. 

hl"adá učitel"a(ku) nemčiny na --------------------------------------------------------------------~ 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol"né miesta ( ponúka, hladá) 
04 Služby (ponúka, hladá) 
05- Byty 
06 - Nehnutelhosti 
07 - Rozličné 

02.., PREDAJ l 
l' Predám kočík FRIZZO tmavomod
rej konštrukcie v pastelových farbách 

6 DEVEX 

Tel.: 777 329 

' Predám chodítka, jedno obyčajné, 
druhé zahraničné - melodické so zá
vesnými hračkami. 

Tel.: 779 772 

l >03 - VOI.:.NÉ MIESTA l 
' Hl"adáme opatrovatel"ku k staršej 
bezvládnej pani v ONV 

' ZŠ Bukovčana 3 
Tel.: 775 123 

Základnú školu. Tel.: 778 338 

04- SLUŽBY 

' Vedenie jednoduchého účtovníctva. 
Tel.: 776 941 

' Elektroinštalácie, bleskozvody 
montáž, oprava. Tel.: 770 078 

' Vodoinštalačné a kúrenárske práce. 
Tel.: 776 888 

' TV servis Baláž - Oprava televízorov 
Na Grbe 43. 

Tel./ zázn. 776 963 

kých bojlerov. 

' Firma MEDIÁN oprava 
kých práčiek. 

* Predám alebo prenajmern 
unimobunku v ONV. 

olkswage l 
dcérska spoločnost' medzinárodného automobilového koncernu prijme do zamestnania: 

nových pracovníkov na prevádzku: 

LAKOVŇ 

IJ@f' požadujeme 

{lakovník, autoklampiar, maliar- natierač). 

ponúkame ltJ 
- vek do 35 rokov 

- stredoškolské vzdelanie (min. SOU) 

- absolvovaná NS 
- prax v odbore je vítaná 

- práca v 2-smennej prevádzke 

- zaujímavú prácu 
-výhodné platové podmienky 
- príjemné pracovné prostredie 
-možnost' zaškolenia v materskej firme 
- možnosť odborného rastu 

Od uchádzačov očakávame flexibilitu, zodpovednos( samostatnost' ako aj chut' pracovat' v mla

dom dynamickom tíme. Uprednostňujeme uchádzačov z Bratislavy, Trnavy a okolia. 

Ak máte o túto prácu záujem, pošlite svoju žiadosť o prijatie so životopisom na adresu: 

~ Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., personálny útvar 

Devínska Nová Ves1 841 08 Bratislava 

V mesiacoch júl - august je potrebné inzerciu zaslať 

adresu: DEVEX, Kalištná 9, 841 07 Bratislava. 

ám podnájom v 
alebo v Dúbravke. 
Tel.: ráno 778 022 

* Mladá rodina hla
dá podnájom v ONV. 

Tel.: 775 552 

~----~----------~======~r----------------, 

•o dvore 
Istrijská č. 59, 841 07 Bratislava 

Sklenárske práce 
btúsenie skla 
Vŕtanie dier do skla 
Predaj zrkadiel 
lepenie zrkadiel 
lepenie malorozmerných akvárií 
ráJuovanie obrazov 

C'lO!l: 
C'l'<I'U 

en·~>< 
g;cn~ 
1'-~,ffi 
~',l> 
-.....1'-r.l 
1'-0Q:i 
o·:~ 
. ~ ~ 

~"':r.l 
1(.) )CJ CJ 

SADZBU, 
ZALOMENIE, TLAČ 

vám ponúka 
nové pracovisko 

DEVEX - FLASH PRESS 
v Devínskej Novej Vsi 

l 
l 

Tel./ Fax: 775 275 1 ----------------J 

-30%. 

Dov-oz a odvoz zabezpečujeme Po - pia: 8.00 - 1 0.00, 14.30 - 18.30, 

DEVEX 7 



Dňa 13.6.1995 o 20.15 hod. nám zo
telefonoval občan, ktorý pristihol dve 
mladé dievčence, ako mu pokreslili ro
dinný dom zeleným orechom. Pre ume
lecké nadanie tohto druhu okrem maji
tel'a domu neprejavili pochopenie oni 
mestskí policajti a mladé "umelkyne" zo 
prítomnosti ich rodičov rázne vyriešili. 

*** 

O tom, že zaregistrovanie psa no 
Miestnom úrode nie je len finančným prí
nosom do miestnej pokladnice, ole oj 

20. mája 1799- sa narodil Honoré de Balzac, 
francúzsky krilickorealislický spisoval el', autor 
vel'kého cyklu (udskó komédia (asi 90 diel). 
Zomrel18. augusta 1850. 

Balzac, napriek denno -dennej usilov
nej práci bol celý život vel'mi chudobný. 
Nebolo týždňo, aby nenavštívil svojho na
klodatel'o so žiadosťou o preddavok. 
Preddavok vždy dostal. Až raz, keď 
prišiel k noklodotelovi, ho v predsieni zo
stavil sluha o povedal mu: - Ľutujem, ale 
pán dnes neprijíma! 

- To nič, - odvetil llalzac a dodal ••• 
(tajnička) 

8. EPILÁCIA, NAJ ELA SE, PREVESIL, SKAPQLIT, 
SLADENIE, TRENAŽÉR.-

?. ANIMALS, HORENOS, PREJATÁ, RADIKÁL, 
TARASOV.-

6. ADAMOV, AlEMAN, ÁRIJEC, BALANS, BARA 
KY, BAROKO, HRABAL, KAR ETA, LAGAN!, 

spôsob oko zistiť jeho majitela, sa pre
svedčili dve obyvatel'ky našej mestskej 
časti. 

Dňa 15.6.1995 o 16.50 hod. privie
dol no stanicu MsP občan fenku dolmotí
na. Keďže psík bol opatrený obojkom o 
registračnou známkou, mohli sme oka
mžite zistiť meno mojitel'ky o zatúlaného 
psíka jej následne odovzdať. 

Podobný prípad so stal oj 19 .6.1995. 
O 23.00 hod. bolo na stanicu MsP ohlá
sené, že no ulici l. Bukovčono C. 24 so 
nachádza vel'ký nemecký ovčiak o bráni 
vstupu do vchodu. Hliadka psa odchytilo 
o v nasledujúci deň bol "nojdúch" vrátený 
jeho mojitel'ke. 

*** 

Dňa 16.6.1995 o 15.20 hod. sme bo
li požiadaní pracovníkom Miestneho úra-

LIŠAJE, NÁHODA, PlEN ÉR, PRI lEP, SLÁVA!, 
VALASI, ZAB EHÁ.-

5. AGÁTA, AKELA, DRAVO, DREVÁ, ll BEl, 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
o 
E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

7 

du o zabezpečenie vchodu č. 22 no ulici 
J. Smreka. Vel'ký roj včiel tu ohrozoval 
okoloidúcich o obyvatel'ov spomínaného 
vchodu. Privolaný včelár dezorientované 
včielky pochytal o vrátil do úlo. 

*** 

Nakoniec št'ostne so skončil oj výlet 
mladej Púchovčonky o jej 4-ročného sy
na na Sondberg. 

Dňo 17.6.1995 o 16.45 hod. bolo 
hliadka na Slovinci matkou dieťot'o po
žiadaná o pomoc pri jeho hlodoní. 
Nevieme, či smäd alebo šíriaca so výbor
ná vôňa ho zlákali do neďalekej miestnej 
reštaurácie. Hliadka nešt'ostnej matke sy
nčeka v poriadku odovzdalo. 

lOTOR, NElOV, PÁRIŠ, PESAR, SLAlO, 
STOMA, VETIA.-

4. ADAN, AKAJ, AlOR, BELA, LADA, NONO, 
OKER, ONON, OPÁL, PREl, RAPS, STAL.-

3. BAZ, UV, OLE, PRI.-

2. AS, HE, IE, NP, PP, YD.-

MsP 

d 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Vystúpil som práve na plošinu 
Po pravej strane bol rozbitý 
Odpadky so povolovoli v kôpkach v 
kach okolo ... 

Pri jednom celom stole sedel no 
lavici človek o vyrezával si policu. V 
plošiny so hrali dve malé deti. 

"Viete, že pár metrov odtiol\o plošina 
je pod ňou 80 metrová priepasť?" 

Nevedel to. Nadával o šiel si po 

Za smrť jeho detí by boli okrem 
vední i tí, ktorí nechávajú takéto 
miesta bez výstrahy o ochrany. 

- Pán vrchný, v tej polievke pláva 
vý strojček! 
-Prosím? 

*** 
Pýta so strýko Pol'ko: 
-Čo jedávaš najradšej, Palinko? 
-Jaternice. 
-To ti tok chutia? 
-Ani nie, ole je mi z nich tok zle, 
druhý deň nemusím ísť do školy. 

*** 
- Prečo ste so prisťahovali z 
do Devínskej? 
-Aby som bol bližšie k synovi. 
-A kde býva? 
-V Toronte. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vyda
vatelských nákladov hradí Mestská časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska 
Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v l 

Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90-R. 

8 DEVEX 

••• a teraz máš šancu! 

Volkswagen Bratislava 

vrcholí (aspoň výškou 
naplno nás zasiahla 
sezóna, alebo ako po-

vravia - dovolenkovo -
ová. Horúčavy skôr 
ako lákajú. Ľudia ... sú 
sú. Nechajme ich teda 

Nehovorme o vrás-
ktoré pripravuje slnko 

časovo ladené na
na čas dovoleniek 

apatie. Človek si v tom 
občas uvedomí márnosť 

rých snáh. Naraz ne
Ráno skoro vstávať, ces
MHD, lietať po obchodoch 
je vel'a zatvorených?), va

pre x-člennú rodinu, veď deti 
na rekreácii, u babky ... , 

usí dokonca čítať noviny, 
telku ... veď zajtra je vo

lba záhradkári ráno i večer 

zvrchovanosti Sloven-

horeli vatry. 

Svet nás teda uznal. A my? 

Ak by sme sa iba hl'adali, 
Hl'adali, nie hádali. 

a pomáhali si. Aj teraz? 
Pravdaže. 

Stále. 

Váš vydavatel' 

, 
ID onovoveský 

res 

informačný 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

15-16 Cena: 4 Sk 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 20.7 .1995. 
V auguste sú prázdni
ny. Uzávierka nasledu
júceho čísla bude: 
31.8. 1995, číslo vyjde 
v piatok 8.9.1995. 
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Závery _z rokovania Miestnej 
rady MC DNV dňa 18.7.1995 

Miestna rada prerokovala ma
teriály na zasadnutie Miestneho 
zastupitel'stva, ktoré sa bude ko
nať dňa 25.7.1995. 

odporučila zastupitel'stvu schváliť 
rozpočet VDPZ pre r. 1995 v cel
kovej výške 239 277,45 Sk 

uložila právnemu referátu vypra
covať návrh všeobecne záväz
ného nariadenia k umiestňovaniu 
reklám na nehnutel'nostiach MČ 
DNV a toto VZN predložiť sep
tembrovému zasadnutiu MZ 

odporučila zrealizovať prestavbu 
kotolne Hradištná pre potreby 

· Denovy s umiestnením lokálneho 
vykurovania tohto objektu a vel'kej 
sály lstracentra v tomto objekte 

odporučila MZ schváliť návrh al
ternatívy na realizáciu odhlučne
nia detského ihriska na sídlisku 
Stred 

odporučila zastupitel'stvu prijht 
abdikáciu velitel'ky VDPZ na i~k> prerokovala a schválila prenájmy 
funkciu r)ebytových priestorov na ul. M. 

N\OrE)ii~a 8, J. Smreka 5 a l. Bu-
odporučila zastupitel'stvtiz;brgl kovC:arta 8 
na vedomie Finančné, techrii~kéi:t · ,''.. \é 

termínové plnenie odp9.stJ.fEi91iK ul()~ji*/8qborným komisiám MZ 
zovaných investičných akCií :t;Cí pr~gJo~iťstanoviská k programu 
r. 1990 - 1994 a srt?Yli úwgrú ·· · rozvojq&\GPNV a tento program 
kontroly k nedokoni;eny prerokovaťhp septembrovom MZ 
tičným akciám ········· 

odporučila zastupitkl'stvdtsl.J;&t' 
na vedomi~ prognózu rozvoja 
TKR v MC DNV a uložila 
Miestnemu úradu zrealizovať an
kety k prieskumu záujmu o jej za
vedenie v individuálnej bytovej 
zástavbe 

odporučila zastupitel'stvu schváliť 
vstup MC DNV do Regionálneho 
združenia mestských častí hl. m. 
SR Bratislavy 

Dňa ll .7.1995 prebehlo roko
vani~ zástupcov Geodézie, GIB-u 
a MC DNV k majetko-právnemu 
usporiadaniu pozemkov na sídlis
kách Podhorské- Kostolné. Na ro
kovaní sa dohodlo zosúladenie 
operátov a geometrických plánov 
týchto sídlisk do konca roka 

. 1995. 

-VM-

Rokovanie Mestského zastupiteľsva 
Dňa 13.7.1995 rokovalo mimo

riadne zasadnutie Mestského za
stupitel'stva hl. m. SR Bratislavy. 
Predmetom tohto rokovania bol od
predaj objektov po bývalom KNV 
na Mierovej ul. v Bratislave. Výnos 
z odpredaja sa mal použiť pre vzá
jomný zápočet pohl'adávok za ne
uhradenú elektrickú energiu spotre
bovanú verejným osvetlením a 
MHD. Po búrlivej debate poslanci 
nesúhlasili s navrhovanou výškou 

odpredaja (7 4 mil. Sk), ale schválili 
odpredaj za sumu 286 mil. Sk a za 
podmienky úhrady dane z prevodu 
a prechodu nehnutel'ností kupujú
cim. 

Primátor bol zároveň zmocnený 
prijať úver na vyrovnanie záväzku 
za spotrebovanú energiu vo výške 
cca SO mil. Sk 

-VM-

MÁTE PRIHLÁSENÉHO PSA ? 
Pre zábudlivých majitel'ov psov pripomíname, že 

sú povinní svojho psa prihlásiť na Miestnom úrade. 
Miestny úrad im po prihlásení vydá evidenčnú znám
ku. Túto známku musí pes nosiť, pretože bez nej je 
považovaný za túlavého psa o môže byť utratený. 

Na ul. P. Horova ie celkovo prihlásených 27 psov. 
Ich majitelia sú uvedení v nasledujúcom zozname. 
Ak ste jeden zo zábudlivcov o v zozname ste so ne· 
našli, prihláste svojho psa čo najskôr na Miestnom 
úrade. 

Ferdinand Bartalský 
Miriam Čoková 
Evo Doležalová 
Alena Plesníková 
Dagmar Pokorná 
Tomáš Kňaz 
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P. Horovo 5 
P. Horovo 7 
P. Horovo 9 
P. Horovo 9 

P. Horova l O 
P. Horova 12 

Juraj leczki 
Ol'ga letovancová 
Roman Beleš 
Jana Bumbalová 
Otokar Varga 
Katarína HegedUšová 
Valéria Šubová 
Alexandra Kulifayová 
Denisa Viteková 
Anton Kurtanský 
Ivan lohkovič 
Irena Horvátová 
Iveta Kolláriková 
Dana Mateová 
Eduard Matúš 
Pavla Stonkovičová 
Marianna Fialová 

P. Horovo 13 
P. Horova 13 
P. Horava 13 
P. Harava 17 
P. Horava 18 
P. Horova 18 
P. Horovo 20 
P. Harova 20 
P. Horovo 22 
P. Harova 22 
P. Harova 22 
P. Horova 23 
P. Horava 23 
P. Horova 23 
P. Horova 23 
P. Horova 23 
P. Horova 23 

Bezpečnostná 
Dňa 12.7.1995 rokovali sta

rostovia MČ obvodu Bratislava 
IV. s ministrom vnútra a so zá
stupcami štátnej správy tohto 
obvodu. 

Na rokovaní bola prerokova
ná bezpečnostná situácia v tomto 
obvode. Konštatované bolo, že v 
rámci Bratislavy má tento obvod 
najnižší nápad trestnej činnosti, 
avšak rastie počet priestupkov. 

Minister informoval prítom
ných o pripravovaných legisla
tívnych úpravách územno -
správneho členenia SR, vzťahov 
a kompetencií štátnej správy a 
samosprávy. V tomto dni sa zá
stupcovia MČ DNV zúčastnili na 
ustanovujúcej konferencii Regio-

[Q) en ne sme svedkami proklamovaného úsi
lia priolížiť sa vyspelým zahraničným štátom. 

Zatial' len v novinách, televízii, rozhlase. 

Občan cíti tlaky na racionálne využitie zo
robených peňazí, ibaže zárobky ... Škoda 
rečí. 

Chcem však o inom. 

Miloslav Dlugoš 
ladislav Ciria 
Monika Širočková 
Dana Sojáková 

P.Horova 24 
P. Horova 26 
P. Horovo 26 
P. Horova 26 

-z. 

situá 
nálneho združenia 
častí hl. m. SR Bratislavy. 

O vstupe do tohto 
(VSMP podpísalo ll 
častí) budú poslanci Mz 
DNY rokova( 25.7.1995. 

Dňa 14.7.1995 
kovanie zástupcov Mč 
Magistrátu, GIB-u, civilnej 
ny k využitel'nosti objektu 
lého CO krytu na ul. J. 
Š. Králika. Na rokovaní 
hodnuté stretnutie týchto 
kov _priamo v objekte a 
na Stábe CO. 

Využitie pracovnej doby je 
né. Prípravo no prácu neporovnotel'nó, 
neporovnotel'né. 

Rovnako životná úroveň. K tej 
najrôznejšie ochrany. Životného 
slobôd, spotrebitel'o, občana. 

Hovorí so o čistote, psoch. V 
koho oni nenapadne odhadzovať, 
skládky, nechať vol'ne pobehovať 
Vzťahy vytvára legislatívo a dôslednú 
t rola. 

U susedov ole nik si nedovolí vŕtať 
vykonávať inú činnosť v nedel'u, vo 1 

čase pokoja presne od - do. Stavbári si 
lútne nedovolia produkovať hluk v istom 
medzenom čase pre pokoj občanov. 

Aký je to rozdiel so stavbou školy na 
lisku Stred. V uzatvorenom priestore 
denne počujete vŕtať, zhadzovať šít, 
voť najrozličnejší materiál z 2. 
bez obmedzenia času o nadmerného 

Ako ďaleko veru ešte sme. 

l až horúco slnka kopa, blízko vada, 
Tep o ' , 

hriaty. Je sobota 21.7 .1995. Podme po· 
vÓevín. Kto vie, ako sa baví mládež v tamto 
, na kúpaliskách? Pri riekach, jazerách? S 
usami? Prebleskovolo mi hlavou, keď sme 

Po pohode oni chýru. Z pilierov vari 13 - 16 roční 
chlapci si zvolili zo terče autá. Jeden v jednom sme
re, druhý v druhom smere. 

Nemal som fotooporát oni rýchle nohy. Chlapci 
mali "šťastie". 

O niekol'ka desiatok metrov, no konečnej auto· 

busov v Devíne, hliadka -policajt, vojak · zostavova· 
la a kontrolovala autá. 

Iba neďaleko "kontrolovali" bez kontroly autá 
·deti. 

Pri potulkách v okolí rieky Moravy mi pričasto prívlastok chránená v tejto krajinnej oblasti zarezonuje akosi 
zvláštne. 

. Niežeby som nemal oú pre krásu prírody, ale keď človek narazí na haldu ojazdených pneumatík z náklod
nv(h automobilov alebo dobrákov s pílkami ako vylepšujú vzhl'ad "chránenej krajinnej oblasti", alebo ... Nuž, 
nedá mi nenapísal. 

@~íl@ r:m®~ITI00v 
r:bG3[])0illTIG 

Devínskonovoveský Expres 

dostáva do schránky bez

Platne už tamer l 800 

občanov DNV. Tí, ktorí ešte 

nestihli uplatnit' objednávku, 

rp 

. majú možnos( Stačí poslat' 

objednávku na adresu re

dakcie (alebo vhodiť do 

schránky): Kalištná 9, 841 

07 Bratislava DNV. Treba 

uviesť meno, priezvisko, uli

cu a číslo domu. 
r 

JEVJE 
malé jubileum 
skončil štvrtý, začína 
piaty rok od vzniku 

Pred štyrmi rokmi -
16. 8. 1991 - vyšlo prvé čís
lo Devínskeho Expresu. 
Máme za sebou plné štyri 
roky, začíname piaty ročník. 

Rok a ročník trochu 
mýlia. Vychádzame piaty 
rok. 

Podstatné je, že sme 
vydržali a mohli občanom 
poskytovať informácie kaž-

dé dva týždne. Vďaka pod
porovatelom k~i~stny úrad, 
PRESSKAM s~ ťr,o., Volks
wagen a. $;; ;<~pol'ahlivej 
tlačitjrni j=iOWf?pp, yám či
ta\él'om a vari áj nám~ 

.· Pri tomto malom jy~i
leu si želajme vela zdravlé)a 
trpezUyo$ti, qg~rých .. prí
spevkov, nen~rq.~tél.nie cien 
a . všetko . dobré. 

Nakonies fl_j tak tiám nezo
stanE').iné{iba vy$úkať ruká
va a ,,; p(lpáštjfJVám čita
tel'om, ód'ž:ivotv Devínskej 
Novej Vsi prinesie. 

Váš vydavateľ 

radnici sa 
Mohlo by sa zdať, že si celý miestny 

úrad vybral dovolenku a išiel sa rekreo
vať. Nechcem šíriť nepravdivé informácie, 
preto čítajte ďalej. 

Chcela by som napísať o tom, ako do
padli prázdniny s prírodou na radnici. Po · 
troch týždňových turnusoch sa vystrieda
lo 35 deti a štvrtý turnus je obsadený ďa
lšími 15-imi. Aby ste aj vy vedeli zhodno
tiť, či je náplň tábora dostatočná, pred
kladám vám stručný program, ktorý sa 
opakoval v každom turnuse. 

Pondelok V prvý deň si deti mohli po
zrieť svet z konského sedla, čo-to sa o 
koníkoch dozvedieť a nakresliť si ich. 
Poobede sme si robili zvieratká z papiera, 
tzv. origami. 

Utorok -V botanickej záhrade prebehla 
súťaž v určovaní stromov. Potom si každé 
dieťa vybralo strom, ktorý sa mu páčil, 

nakreslilo si ho a porozprávala o ňom 
príbeh. Odlial' sme sa odviezli do Devina 
a išli sme po svojich cez náučný chodník 
až domov. 

Streda - Po utorňajšom turistickom tré
ningu sme sa v stredu vybrali na 
Devínsku Kobylu. Navštívili sme zaujíma-

prázdnin uje 
vé miesto- Biele skaly, kde sa deti do sý
tosti vyšantili. Na obed sme si urobili 
ohník, osviežili sme sa v prameni a vydali 
sme sa späť. 

štvrtok -Aby sme sa až tak neunavili, 
nasadli sme v prístave na loď a odviezli 
sa do Devina, pozreli sme si hrad a na 
pamiatku ho aj namal'ovali. 

Piatok Tábor sme ukončili súťažami a 
poobede modelovaním z hliny. 

Počas celého týždňa dostávali deti bo
dy za rôzne úlohy, takže vyvrcholením tá
bora bolo slávnostné vyhlásenie víťazov. 
Nechýbali ani diplomy, medaily a rôzne 
drobnosti pre najlepších. 

Ďakujem študentkám, Zuzane 
Zlochovej, Silvii Kovarikovej, Ele 
Fischerovej a Barbore Šajgalíkovej za po
moc a miestnemu úradu za poskytnutie 
možnosti usporiadať tento letný tábor. 

Martina Klirthyová 
vedúca tábora 

DEVEX 3 
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Andr~j S~~ANÍK a 
Andrea CHOVANCOV Á 

:-·_:.:":.':.· ·'··: .. ··.·· .. 

B[(J~rsi~J~t~~HA a 
Katárlna DÁVIDQVÁ 

:.::·.::· ... -... _··.·:··}_':':·."'.''·'·>:; 

RÓ~an.· Ťv\okRÁ~Ia 
Nataša HUDECOVÁ 

~~~- 1i~ ki~Al Y a 
Mgr. Petra STAROVECKÁ 

NašijU.bilanti ) 

27® rokov 

Mária BABJAKOVÁ 

Anna PETROVIČOVÁ 

270 rokov 

Michal SEMJÁN 

Klára HOlČÍKOVÁ 

Štefan ENCINGER 

0® rokov 

Štefánia ONDRUŠOVÁ 

00 rokov 

Anton HARAMIA 

blahoželáme 

Mária KRONAUEROVÁ 

Agnesa GEHRYOVÁ 

@
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Chcete poznat' miesta pôso

benia velikána našej poézie 
Pavla Országha Hviezdosla

va? 

Miestny odbor Matice slo

venskej v Devínskej Novej Vsi 

usporiada v polovičke septem
bra poznávací, vlastivedný zá

jazd na Oravu. 

Záujemcovia, ktorí chcú na
vštívil' Dolný Kubín, Zuberec, 

Oravskú priehradu, sa môžu 
prihlásil' na tento dvojdňový 
výlet na tel. č. 777 424 večer 
po 19.00 hod. 

Mo Ms 

4 DEVEX 

Meniny v nosleduiúcich dňoch 

29.7. • Marta, 30.7. ·Libuša, 

31.1. - Ignác, 1.8. • Božidara, 

A A A Prehl'ad podujatí Kultúrneho leta A A A 

Dominik, Dominika, 5.8 . • 

Hortenzia, 6.8. ·Jozefína, 7.8 .• 

Štefánia, 8.8. - Oskár, 9.8 . • 

ľubomíra, l 0.8. • Vavrinec, 11.8. -obdobie-augusll995 

kultúrneho zariadenia Istro Centrum 

13.8.1995- "FS Zemplín" z Michaloviec 

koncertné vystúpenie folklórneho sú 

boru v areáli Kultúrnej záhrady 

o 18.00 hod. 

25.8.1995- "Letná tanečná diskotéka pre 

mládež" vo vel'kej sóle kultúrneho 

domu Istro Centra o 18.00 hod. 

26.8.1995- Tanečná zábava vo vel'kej 

sóle kultúrneho domu Istro Centru, 

Miestny úrad Devíllska Nová 
Vcs ponC1ka týždňové denné tóbo
ry pre deti Devínskej Novej 
piatich turnusoch: 

5. turnus: 2fl.- 31. aLigusta 
(okrem 29. augusti\l 

Turnus začína vždy v pondelok 
o 9.00 hod. na Miestnom úŕaqe a 
ostatné dni oclll.OO c 9.00. Koniec 
programu je medzi 15 .OO -16:00 
hod. 

Denný poplatoknil dieťa je 
30,- Sk. Poplatok je potrebné uhra
diť na začiatku turnusu. V poplat
ku je zahrnutý výlet loďou, pre-

.. 
reJ 

pozýva 
. všetkých občanov mestskej časti 

Devínska Nová Ves na štvrtý ročník 
požiarnej súíaže o putovný pohár 
starostu mestskej časti, ktorá sa 
koná dňa 26. augusta 1995 

do tanca hrá Veselá muzika 

-od 17.00 hod. 

3. 9.199 S -Záver Kultúrneho leta 199 5, 
účinkuje "FS Skaličan" v koncertnom 

programe v areáli kultúrnej záhrady 

o 18.00 hod. 

Knižnica pri Istro Centre: 

Prázdniny s knihou- ponuka pre deti navš

tevujúce ŠK pri ZŠ o ich pedagógov spojená 

s letnou čitárňou 

Tel.: 770 033 

hliadka hradu Devín, deň v 
Botanickej záhrade, obhliadka 
al~via ty19ravy kočom, odmena 
dvom <inštruktorkám. Tri dni v 
týždni budeme trávi( v okolí 
Devínskej. preto je možné objed
naťprc .dieťa obed v hodnote do 

Sk na dč1). 

deti na turnus je obme-
na 15i preto je potrebné v 

vášho záujmu záväzne 
prihlásiť di~t'a na Miestnom Ll rade 
v Dcvfnskef~ovej Vsi (lstrijská 49) 
osobne na. Oddelení životného 
prostredia alebo telefonicky na t.č:. 

777 250. 
MÚ 

Zuzana, 12.8. • Darina, 13.8 . • 

ľubomír, 14.8. • Moimír, 15.8 •• 

Milica, 18.8. • Elena, Helena, 1 

• Lýdia, 20.8. ·Anabela, 21.8 •• 

Jana, 22.8.· Tichomír, 23.8 • • 

24.8. • Bartolomet 25.8. • 

28.8. -Augustín, 29.8. -

,....,. .. 
rov o oztar 

9.15 Pochod na miestny cintorín, 
položenie kvetov na hroby zaslúži
lých bývalých členov pp. 
Hojzákovi, Klasovi, Šimkovičovi 

10.30 Otvorenie sút'aže, 
vel i tela VDPZ a zástupcu MÚ 

10.45 Priebeh požiarnej 

Súlož bude prebiehaí na 
ulici a Na hriadkach, kde 
vrcholenie sút'aže 

17.00 Tanečná zábava v 
stredisku lstracentra 

Hrá Veselá muzika - vstup 

[;J®rsv®ww ®0ľJCill[puwciJm 
d]@llD zzctJlliDGlWllillJCSCD ~lli®O w OD[J;!JW 

Srnec- 7,28 ZŠ Hor., 2. Miloš Blatnický · 
zš Buk. 3, 3. Mišo Širočka · 7,40, 4. Jurai 

. 8,20 

5 o m . dievčatá 

Andrea Suchovská: 8,17 ZŠ Buk. 3,_2. Martino 
. 8,30 ZS Buk. l, 3. Petra Cukanová · 

zš Hor., 4. Ingrid Vakonitzová · 8)3 ZŠ 

3 

IV. kategória 

S K O K - chlapci 

Blotnický · 443 cm Buk. l, 2. Tomáš Brid o 
cm ZŠ Hor., 3. Dušon Srnec· 415 cm ZŠ 
. Martin Kováč· 405 cm ZŠ Buk. 3, 5. Vlado 
. 398 cm ZŠ Buk. l, 6. Miro Čičilla · 380 cm 

7. Martin Sásik · 371 cm ZŠ Buk. 3, 8. 
Benek · 355 cm ZŠ Hor., 9. Voitech Škorec· 
cmZŠBuk.l, lO.Ivanšafarik·315cmZŠ 

l 

S K O K · dievčatá 

Povlo Mortanovičová · 34 9 cm ZŠ Buk. l, 2. 
vá- 348 cm ZŠ Hor., 3. Petra 
345 cm ZŠ Buk. l, 4. Bronislava 

Zš Buk. 3, 5. Petra Čukanová ·Zš Hôr, 
Vavríková ·ZŠ Hor., 7. Ingrid Va~únitzová · 
3, 8. Jana Jánošová ·ZŠ Buk. 3, 9, lv~ io 
ZŠ Buk. 3, l O. Katarína lglitiziovó ·ZŠ 

ll.Petro Wirthovó ·ZŠ Buk. l 

HOD • chlapd 

Bednár- 47)7 ZŠ Buk. 3, 2. Rdnwn 
ZŠ Hor., 3. Stanisláv Čapka: 44,21 

3, 4. Martin Fratrič · 43,82 Z$ Buk. l, 5. 
Honuliak, 42,00 ZŠ Buk. l; ,tPeterHiuc~ · 
Zš Hor., 7. Martin Arbet · 39,29 ZŠ Hor.;? 

i · 38,15 ZŠ Buk. 3, 9. Šťastný· 
Buk. 3, l O. Tivador Mázsi · 32,55 ZŠ 

Hrdkovó · 44,44 ZŠ Buk. l, 
41,44 ZŠ Buk. 1,3. Lucia 
. l, 4. Fratričovó · 38,46 ZŠ Buk. l, 
· 38,28 ZŠ Buk. 3, 6. Šalátová· 

Hor., 7. Kišová- 37,40 ZŠ Buk. 3, 8. 
· 36,7 6 ZŠ Buk. 3, 9. leckiová · 36,66 
. Tarosovó · 35,94 ZŠ Hor., ll. 

• · 35,45 ZŠ Hor., 12. Jurkavičová · 
ZS Buk. 3 

Fedorčákovó · 2,57 ZŠ Buk. 3, 4. 
3,08 ZŠ Buk. l, 5. Renáta Vozárová 

Michelovó · ZŠ Hor., 7. Silvia 
·Zš Buk. l 

1 O O O m - chlapci 

l. Onon Sachiagin · 3,28 ZŠ Buk. 3, 2. Peter Pukaj 
· 3,29 ZŠ Hor., 3. Marek Masár· 3,30 ZŠ Hor., 4. 
Mirko Jurčák· ZŠ Buk. l, 5. Zdeno Fekete· ZŠ 
Hor., 6. Mortin Betón· ZŠ Buk. 3, 7. Juroi Šimko
ZŠ Buk. 3, 8. Martin Kondóš ·ZŠ Hor., 9. Džurina
ZŠ Buk. l 

5O m -chlapci 

l. Pavol Bednár· 6,83 ZŠ Buk. 3, 2. tubo Somek · 
6, 92 ZŠ Hor., 4. Martin Arbet · 7,00 ZŠ Hor., 4. 
Atila Ágh · 7,29 

5 O m - dievčatá 

l. lucio Frotričovó · 7) 6 ZŠ Buk. l, 2. Kotka 
Tomónyová · 7, 93 ZŠ Buk. 3, 3. Zuzka Trónová · 
8,09 ZŠ Buk. l, 4. Alena Krajčírovó · 8,6 ZŠ Buk. l 

S K O K • chlapci 

l. Ľubomír Somek · 501 cm, ZŠ Hor., 2. Atila Ágh · 
472 cm ZŠ Buk. 3, 3. Matei Zvonek · 471 cm ZŠ 
Buk. l, 4. Michal Budinský· ZŠ Hor., 5. Milo 
Miklovic ·ZŠ Buk. l, 6. Michal Petráš ·ZŠ Hor., 7. 
Edo Stronovský ·ZŠ Buk. l, 8. Pa ng- Vu· Ho i· ZŠ 
Buk. 3, 9. Dušan Verner ·ZŠ Buk. l, l O. Viktor 
Gabáni· ZŠ Buk. 3, ll. Andrej Vavrovič ·ZŠ Hor., 
12, Dávid Hlinický- ZŠ Buk. 3 

S K O K • dievčatá 

J, Zuza oo Tra nová· 390 cm ZŠ Buk. l, 2. Anna 
Kr~jEírovó · 382 cm ZŠ Buk. l, 3. Jana Šatalovó · 
378 cm ZŠ Hpr., 4. Renáta Vozárová· ZŠ Hor., 5. 
Kissová.Diana ·ZŠ Buk. 3, 7. Michaela Michelovó · 
ZŠ Har~, 7, Ivona Pokorná- ZŠ Buk. l, 8. Alena 
ligová ,zs Bukil, 9. Žaneta Kišová· ZŠ Buk. 3, 
l O. Monika leckiovó · ZŠ Hor. 

• 3. P. Horova 

l. P. Horova 

FUTBAL 

ll. kategória 

č. l 
č. 3 

2. Bukovčana č. 3 
3. Bukovčana č. l 

111. kategória 

l. Bukovčona č. l 
2. P. Harova 
3. Bukovčana č. 3 

IV. kategória 

l. P. Horova 
2. Bukovčona č. l 
3. Bukovčona č. 3 

VYBÍJANÁ 111. kategória 

l. kategória l. Bukovčono č.3. B 

l. Bukovčana č.l - B 2. Bukovčono č. l-A 

2. Bukovčana č.3. A 3. P. Harova . B 

3. Bukovčona č. l ·A 
IV. kategória 

ll. kategória 
P. Horovo 

l. Bukovčano č.l . B 2. Bukovčona č. l 
2. Bukovčana č. l ·A 3. Bukovčono č. 3 
3. Bukovčana č.3. B 

Pozvánka 
pozýva priaznivcov motoristického športu 15.- 17. septembra 1995 

na medzinárodné automobilové preteky do vrchu Pezinok - horský hotel BABA 

Preteky, zaradené do súťaží Majstrovstiev Európy, sú zároveň Majstrovstvami SR, Majstrovstvami 
Rakúska a Alpsko - Dunajského pohára. 

Trať meria 5 500 m, má prevýšenie 280m, 19 zákrut ... , prekrásne prostredie o množstvo špičko
vých pretekárov Slovenska a celej Európy dáva záruku kvalitných pretekov a nezabudnutelných 

zážitkov. 

15. · 17. septembra 1995 

Z HISTÓRIE 

Volkswagen 
Bratislava 

1995: l. polrok 

Výroba motorových vozidiel 

1992: Výroba predstavuje montáž - Dokončená karosáreň pre 
celkove 2 200 Passatov Golfy 

1993: Dokončenie lakovne 

Výroba 3 000 kusov Passatov 

1994: Vybudovanie karosárne pre 
Passaty a modernej montážnej lin
ky pre vozidlá 

Výroba 5 000 kusov Passatov, 
l 000 Golfov 

Vybudovanie poloautomatickej 
montážnej linky pre prevodovky s 
kapacitou l 000 prevodoviek/ deň 

Výroba - montáž 45 000 kusov 
prevodoviek 

· Uzavretá výstavba montáže 

vozidiel na konečnú kapacitu 

30 000 vozidiel/ rok 

- Ciel' pre rok 1995: 20 000 
osobných automobilov 

Výroba prevodoviek 

- Ciel' výroby: montáž l 85 000 
prevodoviek/ rok 

· Výroba komponentov 
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Podla najnovších výskumov môže
me niektorými potravinami regulo
va( naše nálady a premôd naprí
klad aj únavu. 

Banán je bohatý na alkaloidy, ktoré 
pôsobia proti depresii. 

Paradajky obsahujú látky, ktoré nás 
oslobodzujú od komplexov, obáv. 

Podobne petržlen nám dodáva od
vahu, zvyšuje silu vôle, a to nielen 
vdaka vysokému obsahu (-vitamí
nu, ale aj Apiolu. 
Maslo pôsobí upokojujúco, bielko-

viny v syroch odoženú zlú náladu 
(navyše posilňujú vlasy, vyhladzujú 
a vyživujú ple(). Škoricu už starí 
Egyp(ania používali na erotické po
vzbudenie. Takto vplýva však len vo 
väčšom množstve. Capsaicín, ktorý 
sa nachádza v chilli a Piperín (v 

· čiernom korení) majú v malom 
množstve podobné účinky. Tlmia te
lesné aj duševné utrpenie, zintenzí
vňujú city, zvyšujú erotickú túžbu. 
Množstvo horčičného oleja v cibuli 
pôsobí na organizmus podobne 
ako Acylpyrín. 

Horúce cibulové zábaly zmierňujú 
bolesti klbov. Pozor, muškátový 
orech má mierne omamné účinky, 
pivo zasa vdaka chmel'u obsahuje 
ženské hormóny, ktoré neprospie
vajú mužnosti ... 

• Ak dáte vedia seba dokonalé a nedokonalé, ľudia zaraz spoznajú rozdiel. 
Ak im dáte len nedokonalé, budú spokojní. LlEBNIZ 

[pa®u©w® 
rruu©J@fkW 

K osvedčeným prostriedkom 
starostlivosti o pleť patria pieto

vé masky. K ich príprave je naj

vhodnejšie používať prírodné 
látky, medzi ktoré, okrem lieči

vých rastlín, patrí čerstvé ovo

cie a zelenina. Plet'ové masky 
zl<;;pšujú výživu pokožky, jej 

pružnosť, odstraňujú menšie 

kozmetické chybičky, čo zlepšu
je vzhlad celej tváre. Pri prípra

ve a používaní pleťových ma

siek treba rešpektova( niekol'ko 

zásad. Pripravujeme ich len z 

kvalitných a čerstvých surovín, 
a to tesne pred použitím. Plet' 

musí byt' pred ich aplikáciou 
vhodne očistená a pripravená 

a počas pôsobenia masky tre
ba zachovat' úplný pokoj, bez 

hovorenia, čítania, sledovania 

televízie ... 

Paradajková 
maska 

Od dávna je známe, že št'ava 
z čerstvých paradajok čistí, 

zjemňuje a skrášl'uje plet'. 

6 DEV/EX 

Paradajkovú masku si pripraví

me z tenkých plátkov, podl'a 
možnosti bez semiačok, ktoré 

sa roztlačia a pokvapkajú citró-
. novou šlavou. Pred aplikáciou 

tejto masky tvár umyjeme a na

trieme mastným krémom. 

Potom tvár pokryjeme tenkou 
vrstvou vaty, aby št'ava z pri

pravenej paradajkovej kaše ne

stiekla, ale mohla vsiaknu( a 

necháme ju pôsobil 20 min. Po 
odstránení masky tvár opäť na

trieme krémom. 

••• 

Pleťová maska 
z uhoriek 

Uhorka je starým, no výborným 
a osvedčeným kozmetickým 
prostriedkom. Na jemnom ne

rezovom strúhadle postrúhame 

menšiu ošúpanú uhorku, nane-
. sieme ju na vatu, ktorú rozpre

strieme na tvári a necháme pô
sobil 15 min. Maska čistí poko

žku s upchanými pórmi. Jemne 
bieli a vyhladzuje ochabnutú a 
vráskavú tvár. Je vhodná aj na 
citlivú pokožku. 

Šalát zo surových 
zemiakov 

a) 300 g surových zemiakov, fa
zule, štipka soli, 2 PL kečupu, 2 PL 
jogurtu, olejová zálievka s petržle
novou vňa(ou 

b) 300 g surových zemiakov, l OO 9 

naklíčenej šošovice, 2 menšie cibu
le, 2 petržleny, nakladaná paprika 
(1-2 PL), 5 PL kečupu, štipka soli, 
kyslá zálievka 

Zemiaky nakrájame n~ .d!'Óbhé 
kocky, osolíme a pokyeipk\'irťíH61~· 
jovou zálievkou C1 . ;rn~ 6fnihút 

stM, aby saiwtr •.••• : ŠFfbbvÓ 
chuf. Potom ich •zmiešam~ s ostat-

nými suroyihamn ~7~oW eču
pom a n,.ol<rójapou >,'ňat'o 
nakladanov paprJkoo .• 

Ob men~:~ • i". 

Doba príprav}': l O- ]:S minút 

šaiÓt ±6 ~rnes i 
planých rastlin 

a) 300 g zmesi planých rasilin 

(žihl'ava, potočnica lekárskct,~gpq: 
va, štiav, mrlík, skorocel, zád\)$ní~ 

brečtanovitý a pod. Používa~~~~t. 
úplne mladé listy alebo výhon,gY:); 
kyslá zálievka alebo majonéze!" .··. 

b) 200 9 zmesi pla JI(;, 
200 9 varených zemiakov, l OO 9 
tvrdého syra, cesnaková zálievka 
kyslá 

c) 150 9 zmesi planých rastlín, 2 
zväzky reďkoviek, l OO 9 nakrája
ného syra tofu, 50 9 strúhaných 
vlašských orechov, kyslá cesnaková 
zálievka. 

Mladé listy a výhonky planých 
rastlín preperieme pod tečúcou vo
dou, nakrájame nadrobno a 

surovinami. 

Obmena: Plané rastliny 

pridávaf do rozličných jarných 
látov z reďkovky, ohoriek, 
kov, kalerábu, koreňovej 
stmkovín. 

Doba prípravy: l O - 15 minút 

:c::.:.:-· ':<:.::::,_ =.:.:,;::::,:.::;~:;:., 

ťiggurty;J< strúč.ik cesnaku, 
~lrú~qnýc~ ylašsl<ých 
väčšia oQ.?rk~.(.} y~ oleja, sol', 
ml vody aleb~tflllieka 

'": .. : : ::::-::'.'"-:: 

Do~~I~ríWrcl~: 15 minút 

Patiz6nový rezeň 
so syrom 

.. ) stredne vel'ký patizón, 3 
št(l)čjky cesnaku, l PL sójovej 
2 P[mlieka, sol', štipka 

~9t~n}~, štipka majoránu, 
nÓy~ v~6(, strúhanka. 

Qšýpariy patizón 
plátky} q$6Ííme ich a 
chVíľostóf Na oleji 
krájaný cesnak, pridáme 
syr, čierne korenie, majorán 

zšl'ahané vajcia a zmes 

mierne zhostnúÍ. Plátky 
utierkou osušíme, vždy i 
trieme zmesou a priložíme 

plátok. Spojené dvojice 
obal'ujeme v rozšl'ahanorn 
nom cestíčku z vajca, mliek 

jovej múky. Obal'ujeme v 

a smažíme na oleji. 

rčite neušlo vašej pozor

nosti, že tohto roku je na 

silný výskyt chrústov. 

Ešte pred niekol'kými dňami v 
s hrmotom poletovali 

lesoch i v obciach. Príchod 

dní ohlasujú svojím pis

klavým hlasom i drobné karná

Hmyz je potravou mnohým 

druhom zvierat. Cez deň ich 

·erajú vtáci a v noci sa stá

vajú koristou netopierov. Ak vy

večer - za šera na pre

chádzku, môžete stretnút' dva 

. Nad stromami lietajú 

raniaky hrdzavé a okolo 

drobné večernice ma-

Ostatné druhy netopierov 

len zriedka, pretože 

jú až za úplnej tmy. Ani 

na seba neupozornia, 

sa vám môže zda( že ich 

velmi málo. Donedávna i vý

. len s (ažkosťami preni

do ich tajomného sveta. 

ich na zimných stano

v jaskyniach a v pivni

a na letných stanovištiach 

povalách. Systematické pre

nie budov však vyža

velmi vela času. Dnes im 

pomáhajú prístroje - detek-

ultrazvukov, ktoré umožňu
ludskému uchu sa zapečú
do tajuplného sveta nela

výkrikov. Pomocou tohto 

je možné nielen vysto

netopierie "chodníčky", 

dokonca rozoznáva!' i jed

druhy na základe raz

frekvencií, rytmu 

Len nedávno "dorazili" bat

detectory aj k nám. V našom 

regióne už máme tri. Aby sme 

s nimi vedeli správne pracova( 

pozvali sme expertov z Nemec

ka a z Čiech. Stretnutie sa ko

nalo v Malackách. Učili sme sa 

na neiopieroch Malac-kého 

parku a alúvia Moravy v oblas

ti CHKO Záhorie. Poznatky a 

znalosti plánujeme využit na 

prieskum aj v Devínskej Novej 

Vsi, kde sa zatial' netopiere zis-

t'ovali iba počas zimy. Je však 

dôležité nájst' aj ich letné koló

nie samičiek s mládatami, aby 

sa včas zabránilo rušivým vply

vom, akými sú opravy striech 

domov a kostolov v období 

rozmnožovania. Preto vás pro

síme, ak by ste vedeli i miesta, 

skadial' vyletujú večer netopie

re, aby ste sa obrátili na dr. 

Katarínu Zlochovú na Miest

nom úrade v Devínskej Novej 

Vsi. 

ria telO v 
Ak vás táto skupina živočí

chov zaujala a chceli by ste sa 

dozvedie( viac, napíšte nám na 

adresu: SOVS - západ, Rad

linského 21, 901 Ol Malacky . 

(SOVS - západ je skratka 

Západoslovenskej skupiny Spo

ločnosti pre ochranu vtáctva na 

Slovensku, ktorej mnohí členo

via sa zároveň zaoberajú aj 

netopiermi.) 

SOVS- západ 

NEVEĽKÝ PÁN 
S KAMIENKOM V OKU 

Nevel'ký pán s kamienkom v oku 
došiel ku dverám trafiky a zastavil 

s(l:J!Iho (ierr;1l(l.koy[cy~~ lqf~lY Pri 
k(lmennoin ~chóqílc>~; ktiJfÝ pi!fdoJqo 
ll;afiky: Špičky topiínok smerovali do 
obchodu. Ešte dva kroky a pán by 
zmizol za dverami však, kto 
vie prečo, zdržal. ..•. tpreto aby 
nastavil hlavu tehle pd~~júcej práve 
zo strechy . .P~ndpkon6J);;/oži/ klo
búk, odhalil tdk~'/J(ľu h ') bku, ta-
lcže tehla liiÚ . 
prerazi 
mozgu. 
zareval pq 
vytiahol'vr 
lepenú ku 
vami sa ot 
žite vytvm 
"Pokojne, 
Pozrite- v 
nok. To vám oa e 
Ale už som~(/1a to' 
mi všetko šUiji(ifuk!" 

0
Jza pleš, 

Uviazla v 
Nie, pán iba 
nou, z vrecka 
el si tvár, za

týmito sla
rý sa okam-

S týmito slävffJNi si 
búk a odišiel, zi:mecl 
dav v neskonalom úžase. 

Daniil CHARMS 
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a realizácia managementu · vrstva stariny a ich úbytok 
je zrejmý na celej Kobyle. 

Sekundárriy stepný bio~> Takže treba opäť ovce a ko
top Devín sk~) I\.oj1y1y, pá zy. Ale niet pastiera, kôz a 

ktorom je ~l~?.~q~1tt8;'a71ý qyiee je v Devíne málo .... 

najväčší výs~~~tJ.Gcli?~P??cl~ 
prírodovedrt~JllJ~PFPQllel}~ A aj keby sa tu predsa 
tov, nemožD;p po;}iyh.af .~~i leri podarilo presadiť regu
velnému výy()jti, Treba sa }"i:íyanú pastvu, musela by 

zamyslieť, a~~~ }fá~i~.J4#t~l\z l)yť pod odborným dohfa
cesného vJ7.Piél. ~~ :yiél.~ti1~ · clom. Na odstraňovanie ná
chceme zachova.ť:.Takmer letových krovín, s ktorým sa 
50-ročná; á!)~~J.iq~~ }1~sl'v.;Y tu už začalo, je nevyhnutné, 
zanechávál1~steí:ilťynaiiúi.L ilby kompetentné ochranár-

sovom rJi~ir()rÄiii·••l!~j~ii 
hlohov a i~;ý<N> drsyťn. 
Chceme pôvo~l1týle.8_,lctorý 
prirodzeným vývj)jom na 
kedysi odlesnenom biotope 

určite časom nastane, alebo 
neobyčajne cennú, aj keď 
antropicky formovanú step 
či lesostep? Myslím si, že o 
tom netreba diskutovať- je 
to jasné. Ale čas je neúpros
ný. Pamätám sa na jednu 
trávnatú stráľí pri chodníč
ku naprieč rezerváciou, 
ktorá sa asi pred 15 20 
rokmi doslova moclrala i 

fialovela chránenými po
niklecami (najmä Pulsalilla 
pratensis, ssp. nigricans, 
menej Pulsatilla granclis) a 
ich "hlávky" v čase dozrie
vania sa miestami dali tak
mer "kosil'". Dnes je situá
cia úplne iná. Poniklec z ro
ka na rok vytláča motmtná 
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ske inštitúcie vlas-tnili kro
vinorez, motorovú kosačku, 
prípadne motorovú pílu. 
Nálety krovín je najvhodne
jšie odstraňovať koncom le-

ta a je nevyhnutné použiť aj 
chemický prípravok 1\0UN
DOP (nic je najspoľahli

vejší), alebo účinnejší AB-

1\0HICID. Bez ich aplikácie 
na C:crstvo vyrezané dreviny 
by dochádzalo k ich zmla
clzovaniu (opatrné použitie 

· prípravkov vzácny biotop 
vôbec neohrozuje). Kosenie 
lúčnych porastov (v roku 
1933 vykosili eeltí chránenú 
časť Meríc) je vhodné naj
mä v letnom období po vy
semenení vzácnych rastlin -
najneskôr do začiatku sep
tembra. Neskôr je už tráva 
zležaná. Tu však bez použi
tia spomínaných chemiká
lií! 

* Dávajú nám kyslík - 1 ha listna
tého lesa uvol'ní 650 kg kyslí
ka/24 hod. Každý dospelý 
strom premení za svoj život tol'
ko kyslíka, že to vystačí človeku 
na 10 rokov. 

* Zvyšuje vlhkosť vzduchu. 
Zmiešaný les strednej Európy 
tran spi ruje - odparí 500 - 860 
mm vody/rok. 

* Chránia pôdu pred veternou a 
vodnou eróziou. 

* Absorbujú prach, hluk a redu 
kujú rádioaktivitu. Bukový les 
zachytí počas vegetácie až 68 t 
prachu. 

* Dreviny vylučujú 
a antibakteriálne látky 
dy. Mestský vzduch v 1 

hu je v 1 m3 až 36 000 
nych baktérií, kým v lese 
500 pat. baktérií. 

* Zeleň redukuje slnečné 
nie (teplotu), poskytuje 
pred ozónovou dierou. 

* Sú domovom pre faunu. 

* Poskytuje palivo a úžitkové 
vo. Na vyprodukovanie 1 
papiera potrebujeme 17 
mov. 

* Poskytujú plody. Zvyšujú 
notu prostredia. 

* Sú symbolom mieru, života 
a nádeje do budúcna. 

:llliilli.~~.~ 
lli3JEl~W~ WIT©OO~ r::lľ~ 

(Betula pendula Roth) 

l'udovo: breza, breza biela 

Účinky a použitie 

meňov. Brezu je pri liečbe 
kombinovať s inými, 
sobiacimi rastlinami, ako sú: 
vové listy, drhlička rol'ná, 
praslička rol'ná a koreň ihlic 

·· hat(;}j, v pomere 1:1. Caj si 
te t 1 polievkovej lyžice 
l]i~:y(lrpm a následným 
Jjf.mpOc!()bu 15 min. v 2 dl 
Q~Jpite isaraz denne, v 
keď·. OČ<3kávate vypudenie 
meiíóv. 

::.'.',:.::· ... :· .. ::-,- .... ' :::::-.::··:· 

ť Upfatneni~V~ak nájde aj pri 
rÝ?P pitoÝ?h kúrach, keď 
dp~iahnu.ťyylt]čenie 

··lastnýchpdpadových látok z 
rifzmú; 

* Svoje využitie nachádza pri záp<?,: 
loch obličiek. Ak ste citliví na óbličc 
ky a aj pri najmenšom pr~cqtadíi~tí 
vás bolia, môžete piťMJz ()~ef9: 
vých listov, ktorý na nepô~oťJíp~9C< 
tizápalovo. Na dosi~i"lľlllti~. f!l~xi
málneho účinku tohto š?iuJe 1~~b<:J, 
pri jeho príprave P?~!p~.oy~Ltrpc 
chu netradične. Pre~ ?aP?tením k ··•· 
droge pridáme štip~u só?y?ik<:J,r~ 
bóny, čím dosiahnEJ']e .. z:~sa<Jit9t.Ei' 
akciu tekutiny, čo je c!ôležité k.tp
mu, aby bol čaj maximálne nasýté" 
ný účinnými látkami. • * Z brezových listov je 

* Mnohí trpia obličkovými či rn.()ČO
vými kameňmi. Brezové listy patria 
medzi drogy s výrazným močo
pudným účinkom a navyše napo
máhajú rozpúšťaniu týchto ka-

··· praviť aj víno. V 3 dl i l , 
krátko povarte 4 polievkove 
I:"J~eŽoi!)Ích listov. Táto dávka 
určená na celý deň. Víno 
po dúškoch, pomôže nárn 
pri chorobách slinivky brušnElJ· 

echcem strašiť, ale bola 
to pravda, oboch sme 
mŕtvych v komínovom 

na Dunajskej uli
i mladú ženu v kúpel'-

boli to obyčajné holu-
Čo sa stalo? Holuby sa 

j cez komín do komí
odvodu spalín z 

vody na zemný 
Pri sprchovaní dochá-

ako vždy pri spalovaní 
ného plynu (CH4) k 

nebezpečnej plynnej 
v spalinách -CO = 

uholnatý. 

Práve táto zložka (CO) 
s krvným farbivom 

rýchlejšie než vzdušný 
každý živý Ivor, ktorý 
takúto plynnú zmes 

iny), vel'mi rýchlo od
z tohto sveta vnútor

zadusením, teda chýba 
ný kyslík, najmä pre 
, vypadne systém 

ia činnosti srdca a 
>7nr"l"\dn:.r1ne rýchlo so 

i následkami, keď 

dobrý, účinný prívod čer-
vzduchu na vetranie 

, kde sa plynové 
iné vykurovacie, ohrieva
spotrebiče) nachádzajú. 

to by( i na pevné či 
palivá alebo plyn-

zemný plyn, propán -
iné plyny na dané 

na Slovensku nemá
Svietiplyn s obsahom 

10,8% CO(!) nemáme 
Slovensku už od r. 1978. 

utie prvej pomoci 
dýchaním, pričom 

okamžite odstaví( z 
spotrebiče (piec
' kotly, variče a 

a postihnutú osobu 
i~s( do vetranej miest
Inak by oživovatel' do-
takisto ... 

ľet~že, holuby svojimi te
upchali odvod spalín 

·do komína, kadia!' pôvodne 
náhodile prišli, spaliny šli 
nie do komína, ale do kú
pel'ne, kde matka našla svo
ju dcérku už mŕtvu. 
Plynoinštalatér cca pred l O. 
r. neurobil do kúpel'ne žiad
ne vetranie, teda prívod 
vzduchu zvonka. Po-zname
návam, že prívod len z 
iných častí bytu je úplne ne
účinný, účinný je prívod len 
zvonku, prívod u podlahy, 
odvod u stropu, všetko sme
rom von. Toto, čo uvádzam, 
STN 38 6441 až takto deta-

činné v trestnom konaní, 
žial', nevlastnia zoznamy 
príslušných súdnych znal
cov, aby sa prípady neopa
kovali!!! O chýbajúcich vý
sledkoch pitiev ani nehovo
rím, lebo bez nich sa prípa
dy nedajú argumentačne 
spolahlivo doloží(, teda, čo 
bolo príčinou smrti. Až po
tom nasleduje vyšetrovací 
pokus, s presným meraním 
ciachovanými, dnes digitál
nymi prístrojmi (aj so zapi
sovaním nameraných hod
nôt, napr. Tester 33-USA). 

dze u nás, 

níkmi, teraz, žial', aj omy
lom vlastniacich živnosten
ské listy. Bez oprávnenia k 
činnosti od orgánov IBP, te
raz podla novely zákona 
17 4/68 Zb. v znení 
256/94 Zb. aj od orgánov 
Technickej inšpekcie a IBP. 
Zistil som to len z prípadov 
spolupráce s políciou, ale to 
býva už pre užívatelov velmi 
a naozaj neskoro. 

Plynáreň by nielen ne
platičom, ale aj užívatelom 
nezodpovedne vykonanej 
plynoinštalácie, čiernej ro
zširovačke inštalácie za ply
nomerom, bez schválenej 
dokumentácie - projektu re-

ínovom prieduchu 
ilne nerieši, žial', ale 15 mŕ
tvych osôb v domácnostiach 
na Slovensku za r. 1994 -
VARUJE. Vo všetkých prípa
doch zlyhali: neúčinné od
vody spalín, neúčinné vetra
nie priestorov, kde sa spo
trebiče na plynné, pevné a 
kvapalné palivá nachádza
''111 iU ... 

Pribúda aj nový fakt. 
Postupná smrť 4 l'udí ( 1992 
- matka, 1993 - otec a 
1994 - syn s manželkou) 
pre zle vykonanú montáž 
plynovej vykurovacej piecky 
Karma a hlavne lajdácky, 
technicky bezprízorne, ne-

. odborne vykonaný odvod 
spalín nie do murovaného 
komína, ale rovno do ple
chového komínika tvaru T. 
Spaliny pre takúto vadu od 
počiatku nemohli úplne a 
spol'ahlivo odchádzať do 
vonkajšieho ovzdušia, spali
ny sa vracali rovno do 
miestnosti a spomenuté 
účinky CO vykonali svoje! 

Ako súdny znalec sa k 
takýmto prípadom dostá
vam, žial', vel'mi neskoro 
alebo vôbec, lebo orgány 

Bez merania, pomoci od
borníkov - kominárov, kvali
fikovaných revíznych techni
kov, remeselníkov, s prísluš
nou odbornos(ou a spome
nutým prístrojom (je ich 
viac) -sa únik, hodnoty CO 
jednoducho zistiť nedajú!!! 
CO je plyn bez farby, chuti 
a zápachu. Dvoch l'udí, ma
nželov, zabila už dávka 
0,001 %co v júli 1988 v 
Žiline, lebo rozhoduje aj ex
pozičná doba, teda čas po
bytu v priestore, kde sa CO 
nachádza. V ich prípade si 
v chladnom letnom počasí 
vykurovali byt plynovým 
sporákom!! 

O tom, čo píšem, sa na 
školách učí, žial', nie na 
Slovensku, hoci to dlhodobe 
signalizujem. Odporúčam, 
aby plynáreň vykonávala 
opä(, ako do l .l .1969 vy
konávala, plynárenskú kon
trolu v obytných priestoroch 
obyvatel'stva a organizácií 
či podnikatelov. Zistil som, 
že dodatočne, bez schvále
ného projektu plynárňami, 
je rozšírených vel'a domo
vých inštalácií negramotný
mi, neoprávnenými remesel-

konštrukcie mala takto po
vinnosť zruši( odber odmon
tovaním plynomeru. Počet 
smrtelných úrazov v domác
nostiach by sa určite znížil 
alebo podstatne zamedzil. 

Orgány IBP dozorujú 
technické zariadenia v pra
covnom procese, preto je i 
počet odborných inšpekto
rov viazaných na územné, 
terajšie členenie, ale právo 
vstupu a kontroly technic
kých zariadení v bytoch na 
dané účely mala len plyná
renská kontrola, tá zanikla 
dávnejšie chybným legisla
tívnym krokom - prax to po
tvrdzuje. 

Za preštudovanie týchto 
pár riadkov Vám preventív
ne dakuje 

Dr. Milan RONEC/dipl.tech. 
súdny znalec 

plyn. zariadení 

V živote sa treba pre 
niečo zapáli( lebo 

v krematóriu 
je neskoro ... 
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Vo štvrtom bratislavskom obvode, v časti Devínska Nová Ves, v bezprostrednom susedstve 

závodu Volkswagen sa nachádza Stredné odborné učilište strojárske. 

V tomto učilišti sa zabezpečuje príprava žiakov 

pre povolanie v 4-ročnom štúdijnom odbore: 

Mechanik nastavovač pre stroie a linky 

kde absolventi po.4 rokoch štúdia získajú okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list 
a v 3-ročných učebných odboroch získajú absolventi výučný list v profesiách: 

Automechanik 
Autoelektrikár 
Klampiar 
Čalúnnik 

lakovník 
Nástroiár 
Kovoobrábač 

Stroiný mechanik 

Tí žiaci, ktorí dosahujú dobré výsledky počas troch rokov, môžu pokračova( vn 

jednoročnom, resp. dvojročnom štúdiu, na záver ktorého získajú maturitné vysvedčenie. 

Kvalitná príprava - možno i Vašich detí- v našich priestoroch je finančne velmi náročná, 
a preto by ste nám i vy mohli pomôct tým, že využijete naše služby v oblasti 

OPRÁV MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
EMISNÝCH KONTROL 

PNEUSERVISU 
KOVOVÝROBY 

ČALÚNNICKÝCH PRÁC 
ZVÁRAČSKÝCH PRÁC 

ZVÁRAČSKÝCH KURZOV 
VYPRACOVANIA VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE 

PORADENSTVA V STROJÁRSTVE 

Každá Vaša zákazka napomôže pri prekonávaní súčasných tažkostí pri zabezpečovaní 
výuky mladých ludí, za čo Vám už teraz dakujeme. 
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lacno bledú tapacírova
s vyšším operadlom. 

Tel.: 779 341 

kúrenárske prietokové 
50-NTR-57-12-LM-80, F, 

s, N=2 SOO min, Pc 112 W, 
380 W, 0,36 A za 9 200 

Tel.: 775 501 

opatrovateľku k 
bezvládnej pani v ONV 

Tel.: 775 123 

učiteľa/ku nemčiny na 
školu l. Bukovčana 3. 

Tel.: 778 338 

* Elektroinštalácie, bleskozvody 
montáž, oprava. Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce. Tel.: 776 888 

* TV servis Baláž Oprava televízo
rov Na Grbe 43. 

Tel./ zázn. 776 963 

* Montáž, oprava a predaj elektric
kých bojlerov. Tel.: 239 527 

220 005 

*Firma MEDIÁN oprava automa
tických práčiek. 

Tel.: 777 095 

1·06 ,. NEHNUTEĽNOSTI l 
* Predám starý dom v ONV 

Tel.: 777 066 

07 - ROZLIČNÉ l 
* Predám alebo prenajmem unimo

bunku v ONV (21 m2- doteraz 

zelovoc). 

Tel.: 993 895 

841 07 Bratislava 

Kalištná9 
tel./fax: 775 275 

~~;----------=~~~ r----------------, 
SADZBU, 

ZALOMENIE, TLAČ 
vám ponúka 

nové pracovisko 
DEVEX - FLASH PRESS 

v Devínskej Novej Vsi 

Tel./ Fax: 775 275 
----------------~ 

- všetkýc;h zahraničných zháGigk 
.zz IID. ww[Ju.@)@ @W©GiJ [g).@) @lwuÔ ®[ľí}®& 
informácie:.· Té1Jfcnd-Ó7l775. 2'15 

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 ~en~m treba pripočít<;~ť 25% DPH. Príplatky: 1 str.+ 100%, 2- 5 str.+ 50%. 
Zplavyk. 5datv1ka9nhasob~ebuverejnen1e -10%. 1/2 roč. uverejnenie -20%, celoročné uverejnenie -30% 

onu a e s yc vec1 - ezplatne. · 
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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Okienko 
·mestskei 

polície 
. Dňa 28.6 .1995 hliadka MsP 

DNY pátrala po dvoch stratených 
chlapcoch, z ktorých sa jeden 
stratil v DNY a druhý v Devíne. 
Našíastie, v oboch prípadoch bo
li deti nájdené a odovzdané ro
dičom . 

Dňa 29.6.1995 o 9.50 hod. 
bol pri kontrole okolia záhrad
kárskej osady Múrnice pristihnutý 

VODOROVNE: A/ Začiatok 

tajničky. - B/ Manželka asýr

skeho panovníka Šamši-Adada 

V. - C/ Kryštálový uránový mi

nerál -značka kilometra. - D/ 

Klinčeky, po anglicky - strážne 

zvieratá. - E/ Slovko úcty v kra

jinách Strednej Ázie - rieka v 

Kolumbii a Venezuele. - F / 

Domácke meno Ivana - spieva

nia. - G/ Značka zinku - ovinul 

v drieku. - H/ Neopálený l'ud-

muž pri vysýpaní odpadu z kor
by nákladného automobilu P 
V3S. Celý bol zdokumen-

. tovaný i asi po poku-
om konaní 

podobné 

nia okamži . 
ka a súčasne bola aj 
RZP. Po príchode na miesto sa 
zistilo, že zrazený je vojak vyko
návajúci ZVS, ktorého niekto 

ský organizmus. - 1/ Koniec taj

ničky. 

ZVISLE: l/ Cudzokrajný dravý 

vták - miestnos( na spanie. - 2/ 

pravdepodobne zrazil a z miesta 
nehody ušiel. Po zistení . . sku
točnosti sa hliad 
kontrolu ---·'·-···'-· 
ktorý vojaka 
podarilo. 

Pracovník na žeriave. - 3/ 

Domácke meno Emanuela -

asýrske božstvo . - 4/ Čiara -

meno Olympie. - 5/ Kosatec 

(odb.) - nemecká skratka pre-

8 9 
pravcu (spediteur}.- 6/ 

A MPZ Tanzánie - predsta-

vení kláštorov. - 7/ Kód 
B 

2 3 4 5 6 7 

1---l---1-+--+-+--+"",-if---t---f Zambie- fáza množenia 
c 

1---l---1-+--+-hrr""'--f---t---f šl'achteného osiva . - 8/ 
D 
E 1-=+---+--+---l--:;;;;::-t=+--+--+=-t Mýli lo sa (hovor.) . - 9/ 
~4---1--+:::=+=+--+-1--+"'9 Osemčlenné športové 

F 

G 
l---i----1-=+'"'-+-+--+-t--+--t družstvá- africký slon. 

H POMÔCKA: EAT. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
VODOROVNE: A/ Chorvátske 

mužské meno (Krasimír} - hlavi

ca strpa . - B/ Navigačný sys

tém - drevárske pákovité nára

die. - C/ Záruka (práv.} - do

mácke meno lty - rímskych 

999. - D/ Tajnička. - E/ 

Značka india - nástroj na šitie -

kanánska bohyňa . F l 
Kabalistika - zvučná . - G/ 

Francúzsky kameraman a re

žisér - smerom hore. 

ZVISLE: l/ Dielo klasikov. - 2/ 

Druh liečiva . - 3/ Rumunské 

mesto - značka berýlia. - 4/ 

Čpavková amónna sol'. - 5/ 
Osobné zámeno - zohla. - 6/ 
Geometrické teleso . 7/ 
Okrasná rastlina . - 8/ Obec v 

okrese Dunajská Streda - znač

ka zinku. - 9/ Ústredná budo

va stredovekého perzského pa-

láca. - l 0/ Ktorí (hovor.} - ušla

haná pena z bielkov. - ll/ 
Vzďalovalo sa . - 12/ Človek 
žijúci osamote. 

POMÔCKA: apadana. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

Na hodine dejepisu zrazu preru·· 
učitel'ov výklad otázkou: Si 

- Prečo sa to obdobie nazýva lo Doba k 
menná? " 
- Lebo vtedy naši predkovia všetko 
bali z kameňa. VYf6. 

-Aj televízory? 

*** 

Do kancelárie náčelníka vstúpi ml ~ 
policajt s opicou a hlási: a 
- Našiel som ju na ulici, pán náčelník. ~ 
s ňou mám robit'? 

Náčelník mu nariadi: 
- Choďte s ňou do zoologickej záhro~yl 

Na druhý deň príde onen policajt 
práce zasa ruka v ruke s opicou. 
-Veď som vám jasne povedal, že s ňlf 
móle ist' do zoologickej záhro~y!. zr.t 
náčelník . 

-Tam sme boli včera, -vraví polica~ 
dnes ideme do múzea. 

*** 

Z rieky vylovili utopenca. Telo 
bolo !'ažko identifikoval'. 
- Mal váš manžel nejaký zvláštny 
podl'a ktorého by sme ho 
pýtajú sa vdovy. 
-Áno, koktal. 

*** 

-To je strašné. Mávam 
a celé noci nemôžem spával'. 
-To ja taký problém nemám. 
troch a potom už kl'udne spím. 
-Len do troch? 
- No, aby som neklamal, 
do pol štvrtej. 

*** 

- Ponúkni sa čokoládou . Môj 
v čokoládovni a priniesol mi plnú 
čokolád. 
-Ten môj bol v konzervatóriu 0 

si, nepriniesol domov ani jednu 
vu. 

*** 

Dnes na Slovensku už 
v zázraky. Spoliehame sa na ne. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% 
vatel'ských nákladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava 
Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v 
Cena 2,50 Sk. Vytlačil: ROWACO spol. s r.o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo : 1 03/90-R. 
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.•• a teraz mái iancu l 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Po žatve, prázdninách a dovolenkách 

so pomaly zo raďujeme do vychodených 
~orojí. No rozkolísanú vnútropolitickú hla
dinu sme si už vari zvykli. U nás "kolíšu" 
~~dinu olózko prváčikov Základných škôl 
o ~reruše n é rokovanie zhromaždenia de· 
legótov SBD Bratislava IV v minulých 
dňoch . K pozitívnym však patrí kniha o 
Devínskej, s ktorou sa zoznámime v najb
ližšom čase . 

Nemáme správy, oko so darilo poľno
~ospodórom, aký bude teda náš predvia
nočný o vianočný stôl, koľko podnika
~rov "zabalilo" v Devínskej, koľko no
vych bude skúšať šťastie, kedy so budú 
(o hlavne zo čo) predávať byty o čo nám 
vlastne prinesie druhá vlna (alebo len vin
ko?) kupónovej privatizácie. 

. My začíname už piaty rok poskytovať 
lnformócie obyvateľom našej mestskej 
losh, počet odberateľov- čitateľov vzrás
~l 0 presiahol hranicu dva a pol tisíca. 
i ~e rodL Boli sme i no skusy. Všade sú 
ne podmien ky, iné starosti, iná úroveň. 

Sbiedk však zápasia s nedostatkom pro· 
ov. 

Nechceme so opakovať ole vychádza-
vďak ' 0 sponzorom o podporovate ľom. 

Takže ... v budúcom čís l e si hádam 
~~hov~ríme, čo nás v našich konči-

0P1, Ci potešuje. 

Váš vydavateľ 

Zhromaždenie delegátov SBD 
Bratislava IV-8.6. 1995 bolo 

Prerušené 
Na 8.6. 1995 zvolalo 

Predstavenstvo STAVEBNÉHO BY· 
TOVÉHO DRUŽSTVA (SBD) Bratisla
va tV zhromaždenie delegátov, aby: 
schválilo výsledky hospodárenia 
SBD za rok 1994, plán hospodáre
nia na rok 1995, zmenu stanov SBD 
a volebný poriadok SBD tV. 

Po otvorení rokovania vystúpil je
den z delegátov s návrhom, aby sa 
ako prvý bod programu prerokoval 
anonymr>ý list ... List verejne prečí
tal. .. a .. . v neskorých večerných ho
dinách, kedze zhromaždenie nepre· 
rokovalo ani jeden bod z predlože
ného programu, rokovanie prerušili. 

Nemusíme vari pripomína( čo 
neprerokovanie a neschválenie do
kumentov programu zhromaždenia 
delegátov znamená. 

Chceme iba upozorni( členov 
SBD Bratislava IV, že materiály na 
rokovanie zhromaždenia delegátov 
boli doručené delegátovi našej sa
mosprávy a sú vám k dispozícii k 
nahliadnutiu. 

Treba sa s ním neodkladne spo
j it' a hlada( riešenie tej to situácie. 
ide predsa o vela. 

Plac 
i bezradnosť 

Hoci v čase realizácie výstavby 
sídlisk Kostolné a Podhorské sa 
plánovalo, zrejme nepočítali plá
novači s takým nárastom počtu detí 
ako priniesla súčasnosí. 

Nevieme, komu presne prislú
cha riešiÍ tieto otázky, ale Mestská 
časí DNY sa rozhodla pomôcť a 
spolufinancovala prebudovanie bý
valých jaslí na triedy základnej 
školy (píšeme na inom mieste). 

Uzávierka dnešného 

čísla bola 31.8.1995. 
Uzávierka nasledujú

ceho čísla bude 

14. 9.1995, číslo vyjde 

v piatok 22.9 .1995. 

Najbol'avejším problémom je 
však rozhodnutie školskej správy 
umiestni( do novovybudovaných 
priestorov prváčikov. 

Ich rodičia plačú, lamentujú, 
s(ažujú a odvolávajú sa. Pochopi 
tel'ným dôvodom je vzdialenost' 
bydliska od školy. Prevažná väčši
na prvákov (pre tých je nová škola 
na lstrijskej ulici určená) sem majú 
dochádza( zo vzdialeného sídliska 
Podhorské. Pre jedného to bude je
den, dva či viac kilometrov, mini
málne však musia absolvova( pre
chod cez dve, maximálne štyri 
rušné križovatky. 

{Pokračovanie na 3 strane} 



DROBNIČKY 
L RADNICE 

Rokovanie Miestneho 
zastupitelstva 25.7.1995: 

Miestne zastupitelstvo 

prerokovalo stanovisko miestneho kontroló
ra k nedokončeným investičným akciám, uloži
lo oddeleniu výstavby zlepšiť dozorovonie sta
vieb o miestnemu kontrolórovi vykonávať kon
trolu priebehu výstavby pravidelne raz štvrťroč
ne 

schválilo rozpočet Verejného dobrovoľného 
požiarneho zboru v celkovej výške prijmov oj 
výdavkov 239 tisíc Sk. Celó suma výdavkov je 
pokrytá príspevkom mestskej časti 

odvolalo no vlastnú žiadosť veliteľku 
Verejného dobrovoľného požiarneho zboru 
Vieru Dudekovú o menovalo do funkcie veliteľo 
Jozefa Dzurillu 

schválilo zámer postupného dobudovania te
levízneho káblového rozvodu v Devínskej Novej 
Vsi 

schválilo vstup mestskej časti do regionálne
ho združenia mestských častí hl. m. SR 
Bratislavy 

zrušilo uznesenie o odpredaji pozemkov me
dzi Devínom o Devínskou Novou Vsou zo 
l O Sk/m2 o schválilo ich odpredaj pôvodným 
vlastníkom zo 20 Sk/m2 

odporuälo zr i ad iť chorvátske múzeum v ob
jekte v správe mestskej časti no Novoveskej 
ulici 

odvolalo Ing. Štefana Chrenku z členstvo v 
komisii dopravy o zvolilo p. Emila Bradáča zo 
členo tej istej komisie 

prerokovalo výsledky ankety k rozšíreniu 
parkovacích miest no sídlisku Podhorské (o vý
sledkoch vás informujeme no inom mieste) o 

List primátora Bratislavy starostovi 

ONV 

Vážený pán starosta, 

obdržal som od Vás petičn' 
žiadosí obyvatelov Vašej m· 

časti , týkajúcu sa dopr 
cie v tejto oblasti. 

uložilo oddeleniu výstavby zabezpečiť predpro
jektovú prípravu realizácie ich výstavby 

požiadalo starostu o vykonanie kontroly evi
dencie jestvujúcich zmlúv mestskej časti 

schválilo mimoriadnu odmenu starostovi vo 
výške 20 tisíc Sk z dôvodu zabezpečovania 
úloh neobsodenej funkcie prednostu Miestneho 
úrodu 

• z. 

Rokovanie Miestnej rady 
22.8.1995: 

Miestna rada 

odporuäla starostovi udeliť predbežný súhlas 
firme Cobel plus no začatie podnikateľskej čin
nosti - rozhlasového o televízneho vysielania 
systémom MMDS 

naďalej trvá no premiestnení vchodu do pre
dajne večierka Včielka z dôvodu sťažností oby
vateľov vchodu no ul. P. Horovo 7 

schválila spôsob distribúcie reprezentačnej 
publikácie o Devínskej Novej Vsi prostredníc
tvom knižnice lstrocentro 

odporuäla starostovi schváliť prevádzkový re
žim bistro Adnon no Eisnerovej ul. do 24.00 
hod. no skúšobnú dobu 3 mesiace s jej mož
ným predfžením, ok nenastane rušenie noč
ného pokoja obyvateľov o nesúhlasilo s umiest
nením stolíkov no chodníku pred prevádzkou 
pre značné zúženie chodníka 

naďa l ej trvá no podmienke odpredať poze
mok pod hromadnými garážami no ul. Š. 
Králika jednému právnemu subjektu, napríklad 
združeniu gorážnikov o nie jednotlivým maji
teľom garážových boxov, 

schválila prenájom pozemku pod objektom 
Líniového centro medzi domami J. Smreka 5 o 
J. Smreka 9 zo účelom zriadenia predajne per 
travín 

. z. 

nálnych vol'bách aj s Vami, ako 

Ďalšie triedy 
pre školákov 

Koncom devä(desiatych rokov 
vyrástli v Devínskej Novej Vsi na 
nevel'kú rados( starousadlíkov vel'
ké sídliská a počet obyvatelov sa v 
priebehu niekol'kých rokov strojná
sobil. Umelý zásah do štruktúry 
obyvatel'stva sa ešte zvýšil tým, že 
na nové sídliská sa nas(ahovali 
prevažne mladé rodiny s malými 
detíni. Napriek tomu, že zároveň s 
výstavbou panelákov vyrástli aj dve 
nové školy, neprirodzená veková 
štruktúra obyvatelstva spôsobila, že 
aj to bolo málo. Devínska Nová 
Ves sa borí s nedostatkom škol
ských tried v základných školách a 
situácia sa z roka na rok zhoršuje, 
pretože v súčasnosti prichádzajú 
do škôl vel'mi silné ročníky školá
kov. 

Predstavitelia miestnej samo
správy v Devínskej Novej Vsi sa už 
v minulom funkčnom období snažili 
presadi( výstavbu dalšej základnej 
školy. Kedže však ministerstvo škol
stva na výstavbu nevyčlenilo fina
nčné prostriedky, rozhodlo v roku 

Vlastivedná 
monografia Devínska ~ová Ves 

Devínska Nová Ves so svojou po
lohou, územím a dejinami patrí me
dzi vel'mi zaujímavé lokality. Existuje 
o nej množstvo rôznych článkov, statí 
a štúdií, ktoré pojednávajú o čiastko
vých otázkach. Doteraz však nevyšla 
monografia, ktorá by podávala uce
lený obraz tejto lokality. Myšlienka 
vyda( knihu o Devínskej Novej Vsi 
vznikla už dávnejšie. Aktuálnou sa 
stala v roku 1993, keď Miestne za
stupitel'stvo mestskej časti Devínska 
Nová Ves tento zámer schválilo a vy
členilo naň finančné prostriedky. 

novým starostom a členmi Rady Po dvoch rokoch od schválenia 
MÚ v D · Novej Vsi. Bolo zámeru je kniha na svete. Jej auto-

' a.s. vykoná rom je PhDr. Viliam Pokorný a široký 
el'nosti vozidiel li- kolektív odborníkov, ktorí sa venovali 

1-S, 63, 121 a 122. spracovaniu jednotlivých kapitol. Na 

k h 
takmer 300 stranách sa monografia 

onaní pries umu a je o vy-
zaoberá prírodny'mi podmienkami, 

nelení sa zistené skutočnosti 
históriou od najstaršieho osídlenia v 

zatial' nepreniesli do úpravy orga- 5. tisícročí pred Kristom až po súčas-
nizácie dopravy vzhl'adom na ob- nosí, kultúrou a kultúrnymi pamiatka-

Zmena v arg medzenie dopravy spôsobené ne- mi, rozvojom pol'nohospodárstva a 
mestskej časti Deví priaznivou finančnou situáciou v priemyslu, štruktúrou obyvatel'stva, 
bola zo strany DPB, a.s. priprava- meste a následným letným obrne- školstvom, športom, zdravotníctvom. 
vená po dohode so starostom už v dzením dopravy. Nemálo priestoru je venované kultúre 

1994 Miestne zastupitel'stv0 • 

kyt "k l k · ' ' ~e pas ne s o s e1 sprave aspoň 
čiastočné zlepšenie situácie bud~~e 
bývalých detských jaslí na lstrijske~ 
ulici. Na finančných nákladoch 1 

rekonštrukciu budovy sa spoloč~a 
podielali ministerstvo školstva 5 ..,.e 

'"1 -
liónmi Sk a mestská čas( 2 milio' n-
mi Sk. Celú výstavbu sprevádzali 
nemalé problémy s nedodržiava
ním termínov zo strany dodávateľ 
rozpory s dodávatelom o výške fi: 
nančných nákladov a zo strany 
mestskej časti sa tiež spočiatku 
stavbe nevenovala dostatočná po
zornosí. Napriek týmto problémom 
sa po zmene pracovníka mestskej 
časti zodpovedného za výstavbu a 
po rozhodnutí starostu o zmene 
dodávatel'a podarilo stavbu doko
nči( ešte pred začiatkom školského 
roku. Celú budovu poskytla mest
ská čas( do dlhodobého bezplat
ného prenájmu školskej správe a 
de(om v Devínskej Novej Vsi tak 
pribudlo devä( dalších tried. 
Rozhodnutie o tom, aké triedy bu
dú v škole umiestnené a ktoré deti 
ju budú navštevova(, je v kompe
tencii školskej správy. 

• z -

sa v nej o nárečiach a miestnych náz
voch v Devínskej Novej Vsi, sú v nej 
zahrnuté základné údaje o verejných 
činiteloch a významných osobnos
tiach obce. Kniha je spestrená množ
stvom čiernobielych a farebných foto
grafií. Na tom, že myšlienka na vy· 
danie tejto reprezentačnej publikácie 
sa nakoniec zrealizovala, majú 
okrem vydavatelo mestskej časti 
Devínska Nová Ves a autorov svoj 
nemalý podiel aj mnohí sponzori, 
ktorí pomohli vykry( zvýšenie finanč
ných nákladov na vydanie knihy. 

Kniha je na svete a v priebehu 
septembra budú maí obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi možnos( zúčast
ni( sa spolu s jej autormi, predstavi
tel'mi samospráv a zástupcami maS" 
médií na jej "krstinách" . Monografia 
Devínska Nová Ves by sa mala s tať 
neodmyslitel'nou súčasíou knižnice 
každej devínskonovoveskej domác· 
nosti. Starousadlíci tu nájdu častokrát 
zmienku o svojich rodičoch a praro· 
dičoch , noví obyvatelia sa dozvedte 
o Devínskej Novej Vsi vela novéh00 

možno aj preto im všetkým bude zro· 
zu bližšia. Možno aj kvôli tejto knihe 
sa im stane Devínska Nová Ves menel 
noclahárňou a viac domovom. 

-ť 
priebehu roka 1994 a po komu- (Pokračovanie na 5 strane} chorvátskej etnickej skupiny, dozviete 

--------------------------------------------------------------------------~-2 DEVEX 

plac 
i bezradnosť 
(Dokončenie z 1 strany} 

Teda príchod do školy znamená: 
abezpeči( doprovod dospelého a 

t žno aj službu polície na inkrimi
~:vaných križovatkách. Žiaci vy
šších ročníkov by zrejme obavy a 
tvÝšenú starostlivos( {často na úkor 
neskorých príchodov rodičov do 
zamestnania) asi nevyžadovali . 

Keď občas vidím z okna auto
busu starého muža, ako tlačí pred 
sebou vozík naplnený kartónom a 
vezie ho do zberných surovín, du
chu si poviem: "Za utŕžené penia
ze si u rč i te kúpi pivo alebo boro
vičku . " Aj napriek tomu si ho však 
určitým spôsobom vážim, lebo si 
dokáže vlastnými rukam i zarobiť 
na (pre neho) nevyhnutný alkohol. 

Nechápavo však krútim hlavou 
nad správami v novinách, že tam a 
tam zlodeji na železnici ukradli 
medený drôt, čím ohrozili bezpeč
nosť železničnej premávky. Všetci 
dobre vieme, že drôt odovzdali do 
zberu a dostali zaň nemalé penia
ze. Podobne je to s poklopmi na 
kanáloch, ktoré tiež dobre vy
nášajú. že chýbajúci poklop môže 
niekoho stáť aj život, nikoho akosi 
nezaujíma. V poslednom čase "le
ti" hliník. Poobzerajte sa okolo 
seba, či vám na bráne paneláku 
nechýbajú kľučky, kovanie, dvier
ka zakrývajúce elektrické vedenie 
či rámy dvier, do ktorých je zasa-

V 36. týždni sme náhodou zapli 
televízor, kde práve prebiehal roz
hovor so starostom Petržalky. 
Té.rnou boli služby a podpora drob
nyrn podnikatelom. Relácia bola 
~illloriadne podnetná a zaujíma
~· ~naha miestneho úradu zjavná. 
.a Jednej strane hovoril starosta o 

f~tllleroch, na druhej strane podni
elta o pomoci. 

l "kDevínska Nová Ves, malé "mes-
ec: 0 u • , 

ti • so 17. lis. obyvatelmi má 
tiez okruh problémov v tejto oblas
ni ~o l~ by vari vhodné hovori( o 
d c. 01 na stránkach nášho spravo
k~ l c_u . Na jednej strane občania, 
n~ryrn tie-ktoré služby chýbajú. Ich 
azory b hl" l'""' k d ~- N Y mo 1 s uz1t a o po ne-

a druhej strane Miestny úrad 

V DNY už dnes {v čase pred 
l. septembrom} evidovali viac ako 
80 žiadostí rodičov prváčikov o 
zmenu rozhodnutia s umiestnením. 
{Všetci by pochopitelne chceli navš
tevova( ZŠ na ulici P. Horova.) 

Zmenit' rozhodnutie však môže 
iba školská správa. Je možné roz
hodnutie zracionalizova( alebo, 
ako sme boli zvyknutí, občan zo
stane na ostatnom mieste a zostane 
iba plač a bezradnos(? 

dené sklo. Je to, žiaľ, bežný jav na 
našich sídliskách. Potulujúci sa 
mladiství urobia len pár pohybov 
skrutkovačom a majú peniaze na 
alkohol alebo drogy. Pritom bez 
práce, na úkor nás všetkých, ktorí 
v takto "ošklbaných" panelákoch 
bývame. 

A človek v zberných surovinách 
im bez mihnutia oka vyplatí penia
ze, hoci vie, že materiál je kradnu
tý. Napokon, bol by sám proti se
be, keby ho nevykúpil ... Nuž, ale 
máme strážcov zákona, ktorým by 
predsa nemalo byť ľahostajné, že 
sa im pred očami porušuje zákon. 
Za to sú platení (aj z našich daní). 
Ale zo zatvoreného auta toho vera 
neuvidia, a hlavne nepočujú. 
Treba z neho občas aj vystúpiť a 
počúvať aj hlasy občanov a doká
zať im, že sú pre obec užitoční a 
potrební. Že im nejde len o "veľké 
ryby" , ale hlavne bezpečnosť a 
spokojnosť obyvateľov tejto mest
skej časti. 

• aa-

by informoval o aktivitách v tejto 
oblasti a možno i podnecoval vznik 
nových ponúk. 

SLUŽBY 
K tejto úvahe nás inšpirovala 

nielen spomínaná relácia, ale aj 
listy čitatelov, z ktorých vyberáme 
zatial' absentujúce služby. 

Chýba špecializované detské a 
pánske kaderníctvo, fotoateliér 
{za port•étnymi fotografiami na 
preukazy a doklady l'udia putujú 
do mesta, automaty sú drahé, ale 
ateliér by mohol slúži( širším zábe

rom - svadby, spoločenské, rodinné 

VÝSTAVBA TELEVÍZNEHO KÁBLOVÉHO ROZVODU V INDIVIDUÁLNEJ 
BYTOVEJ VÝSTAVBE A PROBLEMATIKA ROZVOJA TKR V DNY 

Ďalšie 
~ .... ~ neuspesne 

Dňa 23.8.1995 sa uskutočnila 
na Radnici MČ DNY porada k 
problematike pokračovania výstav
by televízneho káblového rozvodu 
v individuálnej bytovej výstavbe 
DNY. Poradu zvolal starosta MČ 
Bratislava DNY Ing. Vladimír 
Mráz. Ďalšími jej účastníkmi bolo 
Stavebné bytové družstvo 
Bratislava IV zastúpené predsedom 
JUDr. Pavlom Zemanom a SATRO 
s.r.o. Bratislava, zastúpené riadi
telom p. Františkom Kadúchom. V 
úvode starosta MČ Bratislava DNY 
uviedol, že naša MČ chce pokračo
va( vo výstavbe TKR v individuálnej 
bytovej výstavbe a prvou ucelenou 
čas(ou by mali by( ulice Mlynská, 
Záveterná a Magnezitová. SATRO 
s.r.o. v súčasnosti pracuje na pro
jektovej dokumentácii nezapoje
ných objektov IBY v DNY. Predseda 
SBD Ba. IV JUDr. Pavol Zeman vy
hlásil, že nemôže v súčasnosti da( 
k výstavbe TKR žiadne stanovisko, 
nakol'ko ho predstavenstvo druž
stva zaviazalo nerobi( žiadne kro
ky voči MČ DNY až polial', pokial' 
sa nedorieši nový zmluvný vz(ah 
na napájanie TKR signálom z ich 
TKR. 

Niekedy so mi zdá, že sústavné poukazova

nie môže otravovať. Pri potulkách popri brehu 

rieky Moravy mi všok prívlastok chránená krajin

ná oblosť rezonuje akosi zvláštne. 

Odpadkov no brehu rieky Moravy skôr 

pribúda oko odbúda, rovnako je to i no 

Devínskej kobyle. 

V činnosti chýba akýsi systém. Ak existujú 

udalosti a pod.}, stolárstvo- najmä 
drobná opravárenská činnos(, ale 
aj zákazková, predajňa nábytku, 
oprava dáždnikov i brúsenie no· 
žov .. . , ale vyskytli sa názory aj na 
požičovne svadobných šiat. Ďalšie
mu chýba informácia, či sa nachá
dza v DNY notár, ktorý overuje 
dokumenty, ale tiež informácie v 
DEVEXE, o čerpaní dovoleniek 
{uzatvorení} v lekárni, ordináciach, 
obchodoch i v prevádzkach posky
tujúcich služby. 

Záujem je aj o informácii 
Klubu dôchodcov {kde sídli, kde sa 
možno prihlásiL}, tiež o poskyto· 
vaní stravovania pre dôchodcov 
{komu a za akých podmienok}. 

Problém tkvie v určení novej 
výšky poplatku za jednu účastnícku 
TKR v komunálnych bytoch. Toto 
rokovanie bolo zároveň jedným z 
dalších neúspešných rokovaní MČ 
DNY s SBD Bratislava IV aj v snahe 
MČ DNY o rozšírenie programovej 
ponuky a technického zdokonale
nia TKR v oblasti príjmu rozhlaso
vých staníc vysielaných v FM pás
me ako aj stereofónneho príjmu TV 
staníc. Táto snaha MČ nebola dote
raz úspešná aj napriek tomu, že po 
každý raz bolo z jej strany ponúk
nuté aj financovanie uvedených 
vecí. Zo záverov jedno~ivých roko
vaní v danej problematike, ktorých 
som sa zúčastnil, som nadobudol 
dojem, že niektorí predsedovia sa
mospráv SBD Ba IV z DNY, ktorí sú 
v predsedníctve, nie sú príliš naklo
není k takejto spolupráci s MČ 
DNY, čo je v konečnom dôsledku 
na škodu veci, lebo samotné SBD 
IV zatial' v tejto problematike ne
urobilo žiadne kroky. Snáď sa si 
tuácia zmení v druhej polovici sep
tembra 1995, kedy by sa malo 
uskutočni( dalšie rokovanie, ktoré 
zvolá predseda SBD Ba IV za účas
ti zainteresovaných strán, spolu aj 
s predsedami jednotlivých samo
správ SBD Ba IV v DNY. 

Alojz Moravec 

ľudia zodpovední zo čistotu o stav chránených 

území, treba zverejniť ich mená. Rovnako ok 

existujú skupiny ochranárov, krúžky žiakov ... aby 

občania vedeli, no koho so obracať s upozorne

niami, návrhmi, podnetmi .. . Do ochranárskych 

akcií (čistiacich, náučných . ..) zaviesť pravidelno

sť (kalendár stretnutí, vychádzok .. . ). 

rp 

Prirodzene, pre spotrebitel'a je 
dôležité, aby o existujúcich obcho
doch a službách vedel {vtedy, keď 
ich práve potrebuje}. Výbornou po
môckou je Katalóg obchodov a slu
žieb pre obyvatelov DNY, každo
ročne vydávaný Devexom, ale aj 
inzertná čas( nášho spravodajcu. 
Tí obchodníci, podnikatelia, ktorí 
zaváhali alebo váhajú, asi vedia, 
prečo sa tak rozhodli. Hoci sa nám 
niekedy zdá, že nahrádzame 
DISku {Devínskonovoveskú infor
mačnú službu}, nevieme mnohým 
volajúcim poradi(, ak sami podni
katelia sa snažia by( utajení. 

pk 

Ohlasy na tieto úvahy uverejní
me v najbližších číslach. 

DEVEX3 



· SPOLOČENSKÁ KR.ONIKA 

No Obvodnom úrode Bratislava IV. · 
matrika Devínska Nová Ves 

Peter MAQCU<l\ a Vlasta ZEMANOVA 

Ján PE'ľQÚŇ a Zuzana MBoclíOVA 

Natale BU&ATO a Andrea 

JAKOUBKOVA 

Stanislav GRUBJÁR 

70 rokov 

Eva KRié\TOVÁ. Ilermína 6Uľ>iNOVÁ 
l'ranliška VERNEROVÁ. ťranliška 

MCI1NOVÁ. Ľudovíl MAGYARIC6. 
Helena TÓľtiOVÁ 

'Z'5 rokov 

Aul)uslín DVORé\KÝ. Alžbela 
BELOOVÁ. Jozefina fAMIČOVÁ 

80 rokov 

Mária PIKIIARTOVÁ. PavelľJOll\Né\KÝ 

blahoželáme 

Mestská rodo Slovenského po ľovníckeh o zvii· 
zu Bratislava, Poľovn ícke zd ruženie "MORAVA" 
v Devínskej Nove j Vsi o Poľovn ícke zd ruženie 
"DEVÍN" organizujú 

"MEMORIÁL 
JOZEFA KADLECA" 

30. ročník 
s udeľovaním titulu "Všestranný víťaz 

SR 1995 CAO'' 

v dňoch 9.- l O. septembra 1995 

Otvorenie súťaže je v sobotu 9. septembra 
1995 o B.OO hod. vo VOTUM no lstrijskej ul. 
(kultúrno záhrado) v Devínskej Novej Vsi. 
Ukončenie súťaže s vyhlásením výsledkov o odo· 
vzdaním cien víťazom bude v nedeľu l O. septem· 
bro eco o 17 .OO hod. 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

9.·10.9.1995 - Memoriál Jozefa Kadleca - 30. ročník všestra n 
nej sMaže stavačov v SR - Kultúrna záhrada 

13.·21.9.1995 - sprievodná výstava celosvetového podu jatia 
čisten ia Zeme pod názvom Vyčistime Devínsku 
(detskou rukou) - Kultúrny dom IC 

16.9.1995 - Country bál hrá skupina Blue Gross Album -

19 .OO Vel'ká sála IC 
17.9.1995 - koncert Michaely Paštekovej a d ievčenskej 

tanečnej skupiny Home Girls - 17.00, 
Kultúrna záhrada 

(sprievodné podu ja tie pre deti a mládež v rámci dní či stenia , 
Devínskej , auto ri vííazných prác sprievodnej výstavy budú mat 
vstup zdarma) - Kultúrna záhrada 

22.9.1995 - predstavenie vlastivednej monografie o 
Devínskej Novej Vsi pod názvom "Poznáte svo
ju mestskú časí" za úča sti a utorov a hostí 
spojené s besedou s autormi a výstavkou 
archeologických nálezov z Devínskej Novej Vsi 
- Vel'ká sála IC 

Upozornenie: Istro Centrum upozorňu je na komplexnú údržbu par
ketovej dlažby vel'kej sály kultúrneho domu od 25.-29.9.1995, 
v tomto čase bude vel'ká sála, javisko, balkóny a foyer mimo 
prevádzky. 

Pravidelné záujmové aktivity lstra Centra: 

DF súbor Kobylka nácviky Po., St. o 17.00 
Štúdio divadelnej a tanečnej prípravy 

- dramatický odbor St.: o 14.00 
- tanečný odbor Po., St.: - 13.45 

Štúdio módy pre dievčatá od 12 rokov spojené s kurzom 
pre manekýnky Pia.: - 15.00 

Detský klub pri Istro centre 
-prírodovedné orientácia zápis: 19.9. o 16.00 
- spoločensko-vedná orientácia zápis: 19.9. o 16.00 

Kurz praktického šitia pre nezamestnané ženy a pre _mamičky 
na materskej dovolenke St.: - 9.00 

Kurz angličtiny pre deti a dospelých ~d októbra 
Krúžok paličkovania, pletenia a vyšívania pre ženySt.: - 17.00 
Klub dôchodcov pri Istro Centre Po., St., ~ia.: 14.00 
Chorvátsky etnický krúžok St.: - 18.00 
Spevácky zbor Rosica Pia.: - 19.00 
Miestna knižnica - výpožičný čas: Po.: 12.00 - 18.00 

Oslovenie 

St.: 12.00 - 18.00 
št.: 12.00 - 18.00 

Pia.: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 

Vážení zástupcovia miestnych kultúrno· spoločenských oktiv~. spolkov, organizácii, klubov v Devinskei Novei Vsi, 
Istro Centrum sa na Vás obracia s oslovením predloži( nám, v prípade Vášho záuimu, požiadavky na prená

jom priestorov Istro Centro za účelom poriodanio stretnuti, schôdzí o iných podobných Vami organizovaných akcii. 
Požiadavky zošlite, prípadne osobne prineste vedúcei organizácie. 

PhDr. Kataríno Bergerová Tel.: 770 033 

Nezaou~nite 
meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 
8.9.- Miriama, 9.9. -Martina, 

10.9.-0ieg, 11.9.-Bystrík, 12.9 .. 
Mária, 13.9. ·Ctibor, 14.9. ·(u

domil, 15.9. -Jolana, 16.9.· hd-
mila, 17.9. -0iympia, 18.9.· 

Eugénia, 19.9.- Konštantín, 20. 9_. 
(uboslav, (uboslava, 21.9 .. 

Matúš, 22.9 .- Móric 

blahoželáme 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota 19 .45, nedeľa 

17.15 a 19.45 hod. 

9.·1 O. SMRTIACA EPIDÉMIA USA MP 
čt 26,· 
Medicínsky thriller 

14. ŠTVANICA USA MP 
čt 25,· 
Dobrodružný film z 
japonského prostredia 

16.-17. ŠKAN DALÓZNE ODHALEN IE 
USA MN 
st 26,· 
Dráma o sexuálnom 
obťažovaní 

21. BYL JEDNOU JEDEN POLDA 
ČES. MP 
25-
Blá~n ivá komédia o českých 
policajtoch 

Mládežnícke predstavenia: 
vždy v SO a NE 

o 17.15 hod. 

9.-10. SMRTIACA EPIDÉMIA 
26,-

16.-17. PROBLÉMY DROBČE KA 
BINKA 
20,-

POZNÁMKA: st, čt sú slov., 
resp. české titulky 

Tel.: 775 104 

(Dokončenie z 2 strany) Celosvetové dni čistenia Zeme! 
p0 vzájomne j konzultácii pracovníkov DPB, o.s. o 
Magistrátu hlavného mesto SR Bratislavy so rozhod· 
Jo, že doprava vo Vašej mestskej časti bude od 4. 9. 
1995 zabezpečovaná nasledovne. Spojenie s 
Dúbravkou budú zabezpečovať linky č. 61, 63 o 64 
(bývalá linka č. 6l·S), ktoré v čase dopravnej špič· 
ky medzi 6,45 · 7,45 budú mol navzá jom prelože· 
ný intervol6 · 7 min. bez prestávky no konečnej zo· 
stávke. 

Zastávky expresných liniek č. 121 o 122 sú reo· 
lizovoné v zmysle vzá jomnej dohody tok, aby po 
trase zvýhodňovali pravidelných cestujúcich z Vašej 
mestskej časti . V súčasnom období so tiež v spolu· 
próci s dopravnou políciou h ľadá možnosť prelože
nie ich trasy cez diaľnicu D·2 v úseku križovatky pri 
Motorsporte · Lamačská . Tým by so výrazne skrátilo 
jazdná doba, zrých lilo prepravo medzi okra jom mes· 
to o centrom o tiež by mo lo úsporný efekt. 

Verim, že týmito krokmi aspoň čiastočne prispe· 
jeme k zlepšeniu dopravnej situácie vo Vašej mest· 
skej časti . 

S pozdravom primátor 

Ch cele sa zbavi( nepo

trebných vecí a pritom neza
(aži( Devínsku dalšími skládka
mi? V rámci celosvetového čis
tenia Zeme Vám O.L.O. a.s. 
dáva k dispozícii vel'kokapacit
né kontajnery na vytriedené su
roviny: papier, kovový šrot a 
na zmiešaný odpad. Kontaj
nery budú pri stavené 16. 9. 
1995 pri Zdravotnom stredis
ku na lstrijskej ul., na Kolónii 
pri hoteii Morava a na sídlisku 
Kostolné pri kotolni. Zberné 

suroviny š.p. budú odobera( 
staré handry, kovový šrot a pa
pier na sídlisku Kostolné a na 
lstrijskej ul. 15. - 17.9. Milí 
priatelia, nebudme lahostajní k 
svojmu okoliu a snažme sa ho 
skultúrni( aj vlastným pričine
ním - zdvihnutím papiera, po
liatím mladého stromčeka , vy
trhnutím buriny, výsadbou 
okrasných kvetov a kríkov - či 
už na vlastnom balkóne alebo 
pred domom či bytovkou . 
Robíme to v prvom rade pre 
seba - pre vlastný pocit uspo-

kojenia . Poupratujme a skrášli
me si našu Devínsku, aby sme 
sa v nej všetci cítili ako doma. 

Tých, ktorým leží na srdci 
krásne okolie našej mestskej 
časti, pozývame na čistenie 

územia nivy rieky Moravy od 
odpadkov a suchých drevín v 
sobotu 16.9.1995 (zraz je Na 
hriadkach o 9 .00 hod.) a na 
kosenie a čistenie lúky 
Podhorské (16.9. a 23.9.1995 
o 9.00 za školou P. Horova). 

MÚ 

šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • 

šk vozíčkarov MORAVA na priečky svet. rebríčka pomaly 

POSTUPUJE 
Chlapci zo Športového klubu vozíčkarov 

Morovo v Devínske j Novej Vsi majú už prvé kol· 
bištia no svetových turnajoch zo sebou. Teraz so 
usilujú obstáť čo najlepšie. Už dnes však v 
Rakúsku, Maďarsku, Belgicku, Holandsku ... hľa· 
dajú ľudia no mape Devínsku Novú Ves ! 

Vojto LED NÁR o Miro RYBÁR cez prázdniny 
veru neoddychovali. Budeme však struční. 

* No otvorených medzinárodných majstrovstvách 
vozíčkarov BELGIC KA BELGIA - open - JAM
BES 18.-23.7.1995 reprezentoval Vojto 
Lednár s trénerom P. Ondrisom. 

Okrem l. Giommortiniho (majster sveto 
1994 Fr.) sa tohto turnaja zúčastnilo takmer 
kompletná prvá svetová desiatka (majstri svojich 
krajín) . V A divízii so Vojtovi nedarilo, obsadil 
18. miesto. 

*V rakúskom Gross · Sieghortse na PHILIPS 
AUSTRIAN OPEN 2. - 6.8.1995 štartovali 

V. Lednár o M. Rybár v A divízii. Vo štvorhre ob
sadili 3. miesto, v súťa ž i jednotlivcov s končil i v 
druhej desiatke (výsledky ešte neprišli, chlapci 
odchádzali tesne pred koncom domov o do 
Holandska). 

* "Všetci urobili všetko, čo so dalo v dvojro čnej 
príprave no Majstrovstvá svela v tenise Vfl" 

zíčkorov v Roermonde v Holandsku", tok 
charakterizoval svoje dojmy Vojto Lednár po prí· 
chode domov. 

Účastn íci z 32 štátov (z každého dvoja najle
pšO ukázali, 7. - 13.8. 95 čo všetko dokážu 

vozíčkori no tenisových kurtoch. Slovensko repre
zentoval ŠK MORAVA - Vojto Lednár 

· a Miro Rybár. 

Iba víťazstvom v predkole so dostali do hlav· 
nej súťaže. Tom už obrovská snaha nestačila. No 
18: 19. miesto, ktoré chlapci z Devínskej Novej 
Vsi obsadili, bolo potrebných niekoľko litrov potu 
v príprave no tenisových kurtoch v Devínskej i v 
Stupave. 

pk 

FUTBAL 
z doteroiších výsledkov 

MUŽlA 
D. N. Ves· Trnávka 0:0 
Matador· D. N. Ves l: l 
Gól: Sith 
D. N. Ves· Slovan jun. 2:2 
Góly: Glosík, Petrík 
D. N. Ves ·Inter B 0:0 

STARš! DORAST 
Trnávka· D. N. Ves 
D. N. Ves · Matador 

1:1 
0:5 

D.N. Ves· BCT odložené 

MlADŠI DORAST 
Trnávka· D. N. Ves 
D. N. Ves· Matador 
D. N. Ves · BCT 

ŽIACI A 
D. N. Ves · Spoie 

Žiaci B 
D. N. Ves · Spoie 

ŠACH 

3:0 
0:8 

1:2 

8:0 

ms 

Individuálne výsledky hráčov SK STRELEC Devínska Nová 
Ves v oblostnei súfoži družsnev: 

Ján ANTAlA 8,5 Andrei LOBODA$ 6,5 Róbert VERNER 5,5 

TENIS 
Dorast· Ili. triedo: 

Motchbol Bratislava · 
TK LOB Dev. Nová Ves 
Jelínek· Jurčák B. 
Chynorodský · Žovič 

3:6 
2:6, 0:6 

3:6, 6:2, 6:3 
3:6, l :6 
0:6,3:6 

Zó horec· Majda 
Bučko· Soják l. 
Ďurjončíková · Jurčá ková 

6:0, 6:1 
Záhorec, Chynorodský · Soják 1., Žovič 

2:6, 0:6 

m.j. 

BILIARD 
BILIARDOVÝ TURNAJ 26.8.1995 -VÝSLEDKY 
l. J. BERTOVI( 2. V NÉMETH, 3. J. SUROVÝ, 4. P. 
HORVÁTH, 5. P. VICH, 6. B. KOTLEBA, 7. P. KUCHARIK, B. P. 
PAUL[ K 

Celkové poradie hráčov DNV po 8. kole 
l. J. BERTOVI( 66 b., 2. V NÉMETH 59 b., 3. L (IERNY 
26 b., 4. J. SUROVÝ 21 b., 5. K. (ERVEŇANSKÝ 12 b., J. 
DANIS 12 b., 7. P. PAULIK 9 b., B. D. KOVAROVI( 4 b., P. 

KUCHARIK 4 b., l O. L B EŇADI K 3 b., P. HORVÁTH 3 b. 

Ma rtin BALOG 5,5 Marián JU RÚÍK 4,5 
Ladislav JUR(ÁK 4,5 Jozef ZLOCHA 3,5 
Branislav JU RÚÍK 2,5 Karol HORVÁTH 0,5 

Bučko 

mj 

oPozvánka na MAJSTROVSTVÁ EURÓPYo 

15. - 17. september 
1995 

PEZINOK
horský hotel BABA 

(čítaj te na l strane) 
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®Volkswagen Bratislava 
hl"adá: 

a 

PONÚKAME: 

• stabilné pracovné miesto • výhodné platové podmienky • odborné zaškolenie na pracovné miesto • možnos( dalšieho 
vzdelávania sa • zaujímavú prácu v mladom tíme 

OČAKÁVAME: 

• prácu v 3-smennej prevádzke • vek do 35 rokov • absolvovanie NS • stredoškolské vzdelanie (SOU, SPŠ) 

Nástup je možný ihneď. Tešíme sa, že sa ohlásite! Uprednostňujeme uchádzačov z Bratislavy, Trnavy a okolia 
Písomné prihlášky so životopisom pošlite na adresu: Volkswagen Bratislava, spoL s r.o., personálny útvar 

Devínska Nová Ves, 841 08 Bratislava 

Prázdniny v detskom folklórnom súbore 

Grbor~;toč~p~~u ~od:~~:izb~~:~:~~~h~e~~o~~:! G RBARC~ l~~~~ 
čoli od B.-17. júla 1995 prázdninovať v moleb- Jl 
nom prostredí Chorvátsko v Pule. Tohto rekreačno 
-poznávacieho zájazdu so deti zúčastnili vďak o robilo spol očnosť celých l O dní. Bolo to rekreácia 
Chorvátskemu zväzu no Slovensku zo odmenu zo v peknom o prijemnom prostredí s ešte krajšími 
množstvo prekrásnych vystúpení, ktorými repre- zážitkami. 

zentovoli svoj región počas celého školského ro
ku. 

Bolo to naoza j prekrásna odmeno. 

Pekné prostredie, ďstučké o teplé Jadranské 
more, ktoré sme moli pod oknami ubytovne, nóm 

6 DEVEX 

Deti si prišli no svo je najmä v mori. Večerné 
prechádzky do blízkeho okolia nám sprijemňovolo 

hudba tomburášov, ozývo júco so od brehu 
Jadranu, s ktorými sme si i my zanôtili. 

J edinečnosťou pre všetkých účastnikov zájazdu 
bol celodenný výlet do Benátok. 

Samotná katedrálo, námestie Sv. Morka, gon
doly, benátske trhy o množstvo exkluzívnych ma
lých uliďek zostanú v pamäti nejedného z nás. 

Rekreácia so nám vydarilo vďaka prijemnej at
mosfére, dobrej organizácii o ochotným o obeta
vým vedúcim. 

Touto cestou chcem poďakovať Chorvátskemu 
zväzu no Slovensku, p. Hržičovej o p. Kocákovi z 
Chorvátskeho Grobu, oko oj obetavým rodičom: p. 
Zvarovej (p. Jeckovej o p. Krajčírovi oj zo sponzor
stvo). vďaka ktorým so nám podarilo všetko 
zvládnuť no výbornú . Z tohto rekreačno- poznáva
cieho zájazdu sme si neodniesli len množstvo 
mušlí, ktoré sme si nazbierali pri kúpaní v mori, 
ole hlavne veľmi vera zážitkov. 

Nadviazali sme nové priateľstvá o vrátili so do
mov oddýchnutí o spokojní. 

Upozornenie 

RYBÁROM 
Upozorňujeme miestnych 

rybárov, že podla Miestneho 
rybárskeho poriadku SRZ 
ZOO Bratislava (platného od 
l .l .1995) platí celoročný zá
kaz chytania rýb v lokalite 

Zážitky detí z tohto zájazdu by sme chceli uvt 

rejniť v budúcom čísle. 

vedúca súbo!U 

Mláky pred a za Marcheg· 
gskými železničnými mosta· 
mi v kat. úz. Devínskej Novej 
Vsi. Ide o oblasí hniezdenia 
ohrozených druhov vtákov, 
ktorých počet sa následkom 
masového rybolovu neúnos· 
ne znížil. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol - Kúpa 
02 - Predaj 
03 -Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

TeL: 770 078 

SkLENÁRSTVO 
110 dvore . 
~.lshijsk· • 5 0 c. 9, 841 07 Bratislava 

sk~enórske próce 
~usenie sklo 
~onie dier do sklo 
epenie zrkadiel 
lepe· 
róm nie molorozmerných akvárií 

ovome obrazov 

... C> ::c ....... 
Oo a-·>-

"" ........... ............. ........... ~ 
................. .......... ...: 
C> C> ... 
•••• >- . 
-:><z ....... ........... 

• Vodoinštalačné a kúrenárske 

práce. TeL: 776 888 
• TV servis Baláž - Oprava te
levízorov Na Grbe 43. 

TeL/zázn. 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.: 239 527 
220 005 

• Firma MEDIÁN oprava automa
tických práčiek. 

Tel.: 777095 

r.-------------
1 * Kúpim družstevný jedno,l 
l dvoj alebo trojizbový byt na 1 
1 sidlisku Podhorské alebo Ko- l 
L,stolné. Ponuky: Tel.: 776 970 l 
-------------~ 

• Vymením 2-izbový družstevný byt 
za 3-izbový väčší + doplatok. 

Tel.: 779457 

• Vymením 2-izbový družstevný byt 
za 3-izbový väčší + doplatok. 

Tel. : 779457 

• Predám peknú 3 á záhradu v 
záhr. osade v ONV. Voda, elek· 
trina. Tel.: 777 414 

• Predám starší rodinný dom v 
Zálesí + pozemok 16 x 125 m 
za 1,35 mil. Sk. 

lnf. Tel.: 775 501 večer 

Inzercia: Cenn ík: l znok = l Sk, 1/8 str. =527 Sk, lf 4 str. = 1 054 Sk, 1/2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4216 Sk. K cenám treba pripočíta( 25 % DPH. 

ZZľovy: pn thr~ cdh' uverein,enioc~ zo sebou S%, pri S o viacnásobnom uvereinení 1 O %, celoročné uvereiňovonie 25 %. Ponuka detských vecí_ bezplatne 
amestnome 10 om -50 %. Pnplotky: l. strano + l OO %, posledná strana+ SO %. · · 

1 Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná koncelário: Novoveská 14 z dvora (nod poštou). P~io: 15.00 _ 18.00 

DEVEX 7 



Občanov našej mestskej časti by 
sme chceli informova( že od 
1.9.1995 bola zriadená služba, kto
rá vykonáva odchyt túlavých 
psíkov. Odchyt je možné nehlási( 
no telefónnom čísle 376-134 od 
9.00 hod. 

V priestoroch veterinárnej polikli 
niky na Poliankach je od tohto dátu-

Kto je kto 
Nie vždy záujem občana o 

veci verejné býva pasívny, ako 
sme si zvykli často konštatova( 
Svedčí o tom aj list čerstvej oby
vatel'ky našej mestskej časti zo 
sídliska Kostolné (neželá si by( 
menovaná) . Okrem mnohých 
podnetov nám navrhla (a radi 
sme privítali) postupne obozna
mova( obyvatelov s osobnos(ami, 
podl'a ktorých sú v Devínskej 
Novej Vsi pomenované ulice. 

Takže od dnes pod hlavičkou 
"Kto je kto?" uvedieme stručnú 

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: A/ Otrova - závody ťažkého 
strojárstvo- jednotko hlasitosti zvuku.- B/ 
Produkt včiel - náš severný kro j - nočný pod-
nik. -C/ Citoslovce veselosti - domácky Jozef 
-šiesta časť tajničky.- D/ Hon-vytvára 
iskry - nová ekonomická politiko: - E/ 
Nená ročná obilovina -ŠPZ Prahy -slovenské 
mesto. -F / Zvratné zámeno -upovedom, vy-
rozumej - chemická značka hliníka. - G/ 
Temnoty - jasno - záporová spojka. - H/ 
Vlákno no šitie - začiatok tajničky - pov-
nášoj. - 1/ Lietadlo hovorove - mesto no 
Sumatre -ŠPZ Ostrovy. -Jj Koniec tajničky. 

Zvisle: l/ Druhá časť tajn i čky. - 2/ 
Starožidovský boh- značka /geolog./ - 3/ 
Patriace Edovi- zaplav vodou. - 4/ Tretia 
časť tajničky -vrchnák. - 5/ Skrop - suchý 
po latinsky. -6/ Piata časť tajničky- od-
pod pri ťažbe. - 7/ Jazva /zostar./- s uzna-
ním. -8/ Štvrtá časť tajničky - dotieravý 

mu zriadený útulok pre opustené a tý
rané zvieratá . Spolok s názvom 
"Sloboda zvierat" možno upozorni( aj 
telefonicky na čísle 765-176. 

Ďa lej by sme chceli rybárov opä
tovne upozorni( že od 1.1.1995 platí 
celoročný zákaz chytania rýb, klade
nia ohňa a táborenia v okolí mŕtvych 
ramien pri Marcheggských železnič
ných mostoch. Kontrolami sme zisti li, 
že rybári tento zákaz nerešpektuj ú. 
Mestskí polica jti budú te jto lokalite ve
nova( zvýšenú pozornos( 

Dňa 24.8.1995 na ulici J. 
Poničana v skorých ranných hodinách 
hliadka riešila prípad nemeckého štát
neho občana, ktorý so svojím terén 
nym vozidlom parkoval na trávniku. 

charakteri stiku osobnosti, ktorej 
meno ne~ú jednotlivé ulice. 

r- -, 
!Favol IHiorov 

l_ _A 

Občianskym menom Pavol 
Horovčák, nar. v r. 1914. 
Slovenský básnik a prekladatel'. 
Narodil sa v Bánovciach nad 
Ondavou. Publikova( začal ako 
symnazista v študentskom časopi
se SVOJEŤ a prispieval do po
predných literárnych časopisov
do Slovenských pohladov, Elánu o 
Slovenských smerov. 

hmyz. - 9/ Ochrnutie časti telo - opera J. 
Mosseneto. - l 0/ Konečne, napokon - nie 
starý. - l l/ Prehŕňol i so, rýponím rozrušoval i. 

2 3 4 5 
A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 
H 

l 

J 

Po zaplatení 500,- Sk blokovej pokuty 
mu hliadka odporučila vyskúša( si 
terénnos( aula no vhodnejšom mieste. 

30.8.1995 na ulici S. Králika bola 
hliadka upozornená na dvoch fetu jú
cich mladíkov. Vyznávači ružových 
snov boli predvedení na hraničné od
delenie policajného zboru. 

Dňa 31.8. 1995 na tej istej ulici 
krátko po polnoci hliadka našla otvo
rené osobné vozidlo značky Skade 
100. Vizuálnou kontrolou bolo zrejmé, 
že páchateľ si so sebou odniesol auto
rádio. 

MsP 

Jeho dalšie dielo sú Zradné 
vody spodné (1940), Nioba mat
ko našo ( 1942), Návraty ( 1944), 
Defilé {1947), Moje poludnie 
( 1952), Slnce nad nami ( 1954) o 
Vysoké letné nebo { 1960). 
Posledné zbierky Koráby z 
Janova {l 966) o Ponorná rieko 
( 1972) majú reflexívny o medido
tívny charakter. 

Poézia Pavla Horovo vyšla 
viackrát súborne, po prvý raz v r. 
1950 pod názvom Básne. 
Najnovšie vydania súborného 
dielo zahrňuje dva zväzky: Kruté 
prebudenie { 1972) o V čerení ča
su (1973) . 

Pomôcky: l. Kuolo. - 2/Miro. - 5/ 
Aridus. -7/ Svor. -9/ Mon on. 
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6 7 8 9 10 ll 

- Nie sú všetci šof • . en 
Niektorí sa zostavia zv . 
' fi' k ' e:zu la no oš u vína 0 ešte ( ' 
. ' a 

01 prespal . 

- Tebe so to už niekedy stalo~ 

- No, mne ešte nie ale rn .. 
• ' olel ono. 

- Občan, máte už tri deti a 
inou ženou. Ako si to vlastne 
stovujete s platením? 

- Ale pán sudca, veď ja :za lo 
nechcem, ja to robím pre 
nie. 

Sudca: - Moli ste pomer so zomrt! 
lou? 

-To nie, len pokiol' žila! 

Z jednej väzenskej cely sa zoČili 
ozýva( Pik, pik ... pik, pik ... pi~ 
pik ... 

Dozorca tom vtrhne a zareve: "äJ 
tu blbnete! " 

"Odpykávame si trest", odpovie jr 
den z väzňov. 

... 
Manželka vyčíta kaskadérovi: 
- Ty si len skáčeš z mrakodrapoV, 
demoluješ autá, rozdávaš autog~· 
my a ja aby som denne prala lv01

8 

patentované trenky ... 
---... 

čísle 

• Výsledky ankety 

o parkovaní 

• Šetrime 

si naše zdravie __.. 
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D EVínskonovoveskr_ 
J.nformacny 

EXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

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

22.9. 1995 

••• a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Rozpršané uplynulé týždne ne

naliali príli š velo optimizmu. 
Nielen preto, že velo l'udí stráca 
záujem o politiku o snaží so bori( s 
problémami svoj sky. Problémy tre
bo rieši(- nie ignorovo( 

Ak ktorýkolvek zákon žiada 
dodržiava( isté normy, možno ho
vori( že núti ludí? Státny jazyk vy
lvára podmienky no dorozumenie 
so všetkých občanov. Dobrovolnos( 
lmôžem, ale nemusím) v jeho po
užívaní vytvára konfliktné situácie. 
Nerozumiem preto polemikám. 
Komu o čo ide? 

Aj Večern ík čos i podcenil. 
Nebolo ho dosta( v Devínskej, bo 
oni v Bratislave v mnohých stán
koch. Vraj zmenil tvár i obsah ... 
~adície sa už osi nenosia. Nuž ... 

Podceňovanie so nevypláca -
hovorí l'udová múdros( Zaujímavá 
akcia koníčkorov Devínsky ranč 
Zostala utajená o tok len z auto-
busu b l ~ . .d. t' • o o mozne v1 1e zopor 
Záujemcov a .. . nuž, rodi by sme 
P<lvedali, len nevieme, čo so dialo. 

Aj další taja svoje aktivity. 
Možno na vlastnú škodu . Ktorási 
l ľudových múdrostí napovedá: 
M·d u rernu na povedz .. . 

O dva týždne so budeme opä( 
snaž it'. 

Váš vydovotel' 

Prvýkrát 
v histórii 
V nedeľu 17. 9. 1995 sa uskutočnili no trati 

Pezinok -horský hotel BABA medzinárodné auto
mobilové preteky do vrchu SLOVAKIA 95 -MATA
DOR. Prvý-krát v histórii Slovenske j republiky sú 
tieto preteky sú ča sťou seriálu MAJSROVSTIEV 
EURÓPY. Keďže preteky sa uskutočnili v čo se za
dávania Devexu do ~oče, fotoreportáž z tohoto 
podujatia Európskeho významu prinesieme v bu
dúcom čísle. 

Zatiaľ neoficiálne výsledky úosníkov z ONV: 
v kategórii l. skupino A 

v triede do 1300 cm' obsadil Žarko Š IMKOVIČ 
3. miesto 

Ospravedlnenie 
Súhrn drobných chýb 

všetkých , čo sa podiel'ali na 

tvorbe zoznamov objednáva

tel'ov Devexu spôsobil , že mi 

nulé čís lo 17 sa nedostalo k 
všetkým , čo si Devex ob-

oznamujeme občanom, že 

KLUB PRÁCE 

v triede do 1600 cm' obsadil Ján LUDVIG 

l. miesto 

jednali a podaktorí dostali 

dve čís l a . 

Všetkým sa ospravedlňuje
me a predpokladáme, že od 
tohto čísl a už uspokojíme 
všetkých objednávatel'ov. 

Redakcia 

sa schádza každý štvrtok od 9.00 
do 12.00 hod. v priestoroch 
učebne na lstri jskej ulici č. 6 
(vedlo sporitelne). 

Vodiči * Vodiči * Vodiči 

v triede do 2000 cm' obsadil Andrej 
STUDENIČ l. miesto 

pk 

V nedelu 17.9. 95 popolud

ní vzrušil obyvatelov DNY zvuk 

si rén aut policajtov, záchrannej 

služby i nalietavanie lietadiel 

nad Devínskou Kobylou. 
Ako sme sa, v čase zadáva

nia Devexu do tlače, dozvedel i, 

na Devínskej Kobyle so zrútilo 

rakúske lietadlo Cesna. Troj-

Nezabudnite, že sa blíži termín 30.9. 95, dokedy máte členná posádka výbuch po pá-

absolvovať emisnú kontrolu! de nepreži la. 

Na Vaše postrehy, názory, návrhy i informácie sa teší redakcia DEVEXU. 



UROBNIČKY 
L RADNICE 

Rokovanie miestnej rady 
5.9. 1995 a 12.9. 1995 

Miestna rada sa zaoberala na 

týchto rokovaniach hlavne prípra

vou rokovania miestneho zastupi

tel'stva, ktoré sa uskutočnilo 19.9. 
1995. 

Okrem zaujatia stanoviska k 

materiálom predloženým na roko

vanie miestneho zastupitel'stva 

miestna rada: 

Výsledky 
ankety 

S možnými alternatívami rieše

nia kritickej situácie s parkovaním 
na sídliskách boli obyvatelia sídlis
ka Podhorské informovaní okrem 

verejného zhromaždenia aj formou 

anketných lístkov. Z 2 tisíc roznese

ných anketných lístkov sa na 

Miestny úrad vrátilo 76. Na po
merne nízky počet odpovedí malo 

určite vplyv dovolenkové obdobie a 
aj vel'mi krátky termín na odovzda
nie lístkov. 

Takmer všetci odpovedajúci 
súhlasia s rozširovaním parkova

cej plochy na sídlisku. Názory na 

možné lokality sú nasledujúce. 

Obyvatelia ul. Š. Králika -
7 odpovedí, z nich: 

-všetci súhlasia s rozšírením chod
níka na tejto ulici pod hromadnými 

garážami s možnost'ou parkovania 
na ňom, 

- 2 súhlasia s parkoviskom nad 
CO-krytom so vstupom z ulice J. 
Smreka. 

Obyvatelia ul. J. Smreka -
48 odpovedí, z nich: 

- 34 súhlasí s vybúraním nefunkč
ných ostrovčekov zelene oddel'ujú

cich parkovacie stojiská na tejto 
ulici, 
- 17 súhlasí s parkoviskom pod 

hromadnými garážami na ul. Š. 
Králika, 

- 13 súhlasí s parkoviskom nad 

CO-krytom so vstupom z ulice J. 
Smreka, 

- 9 súhlasí s parkoviskom nad co
krytom bez ohl'adu na to, odkial' 
bude vstup, 

- 9 súhlasí s rozšírením parkoviska 
na tejto ulici pri materskej škole. 

2 DEVEX 

- schválila vypísanie súťaže na 

· odpredaj stavebného pozemku na 

Kolónii a prenájom troch vyhra

dených parkovacích miest pred 

VÚB na Eisnerovej ulici, 

- schválila uvolnenie 220 tisíc Sk 

z fondu rezerv na realizáciu tla

kovej kanalizácie na Vápencovej 

ulici, 

- doporučila starostovi súhlasi( so 

žiadosíou o zaujatie verejného 

priestranstva do 31 .1 O. 1995 
pred espressom na ul. J. Poničana 
13. 

-z-

Obyvatelia ul. P. Horova -
18 odpovedí, z nich: 

- 1 2 súhlasí s výstavbou nového 
parkoviska pri komunikácii k vodo
jemu, 
- 8 súhlasí s vybúraním nefunkč
ných ostrovčekov zelene oddel'ujú
cich parkovacie stojiská na tejto 
ulici. 

Na základe prieskumu názoru 

obyvatel'ov zisteného touto anke
tou, verejným zhromaždením aj 

osobnými pohovormi poslancov, 
zabezpečí Miestny úrad predpro
jektovú prípravu, aby sa čo najskôr 
mohlo rozšírenie parkovacích miest 
zrealizoval'. 

Zároveň s vyjadrením sa k mož
nej lokalizácii dalších parkovacích 

miest mali obyvatelia Podhorského 
možnosí vyjadrií sa aj k tomu, či 
by mali záujem za určitý ročný po
platok si zabezpeči( parkovacie 
miesto iba pre seba. S takouto po
žiadavkou sa občania opakovane 
obracajú na Miestny úrad a vyšli s 
ňou i na verejnom zhromaždení. Z 
celkového počtu 76 odpovedajú
cich malo 31 záujem o zabezpeče
nie takéhoto vyhradeného parko
vacieho miesta a priemerná suma, 
ktorú sú ochotní za takúto službu 

· zaplati(, je 1 300 Sk ročne. 
Vyhradením obmedzenej časti par
kovacích miest za poplatok by sa 
vyšlo v ústrety tým občanom, ktorí 

chcú maí aj pri neskoršom prícho
de zabezpečené parkovanie svojho 
vozidla na dohlad a zároveň by sa 

z vybratých poplatkov aspoň čias
točne mohla financova( výstavba 

dalších parkovacích plôch. O tom, 
či mestská čast' pristúpi k takémuto 
kroku, sa bude rokovaí na zasad
nutí Miestneho zastupitelstva v sep
tembri. 

-z-

Ad: 
Prisťahoval som sa do Devínskej 

Novej Vsi pred 7 rokmi na práve do
b~dovávané sídlisko a so mnou tisícky 
dalších rodín. Boli sme radi, že máme 
strechu nad hlavou, boli sme radi, že 
v okolí našich príbytkov je krásna 
príroda. A to, že široko-daleko bol 
iba jediný obchod sme už nejako pre
trpeli. 

Odvtedy prešlo 7 rokov a si
tuácia sa podstatne zmenila. Záslu
hou drobných súkromných podnika
telov vyrástlo v Devínskej Novej Vsi 
množstvo obchodov a ďalších prevá
dzok. Vznikli v rodinných domoch, na 
podnikatel'ské aktivity sa prerobilo 
nemálo predtým nevyužitých spoloč
ných priestorov v obytných domoch, 
niekde vyrástli nové objekty. Na 
Eisnerovej ulici bolo vybudované 
Líniové centrum obchodu a služieb a 
obyvatelia okolitých domov už určite 
zabudli na svoje protesty proti tejto 
stavbe. 

Situácia v ponuke obchodov a 
služieb sa naozaj podstatne zlepšila, 
to však neznamená, že je dobrá. Na 
sídlisku už niekol'ko rokov "straší" ro
zostavaný objekt nákupného strediska. 
Jeho dokončením by sa ponuka slu
žieb výrazne zlepšila. Žia!', objekt 
Magistrát mesta Bratislavy odpredal 
súkromnej firme, ktorá nie je z rôz
nych dôvodov schopná stavbu ukončiť 
a sprevádzkovať. Starosta mestskej 
časti práve v súčasnosti udelil tejto 
firme nemalú pokutu za neporiadok 
okolo stavby, to však predajné priesto

. ry nenahradí. 

V záujme toho, aby sa ponuka 
obchodu a hlavne služieb pre obča
nov rozšírila miestna čas( podnikla a 
aj podniká v rámci svojich možností 
viaceré kroky. Nemalým príspevkom 
v tomto smere bolo financovanie 
jedného objektu v Líniovom centre 
(ostatné sú v súkromnom vlastníctve). 
Tento objekt je vlastníctvom mestskej 
časti, ktorá ho za výhodných podmie
nok prenajíma na také druhy ob
chodných a iných služieb, ktoré sú v 
Devínskej Novej Vsi nedostatkové. V 
súčasnosti je v objekte umiestnená 
predajňa rýb, železiarstvo, predajňa 
tapiet a stavebných obkladov a 
zberňa šatstva. 

Ďalším krokom je diferencova
ný prístup k určovaniu výšky nájom
ného pre prevádzky, ktoré sú umiest
nené v objektoch v správe mestskej 
časti. Práve v tomto týždni boli na 
programe rokovania miestneho zastu
pitel'stva schvalavané minimálne 
sadzby nájomného za nebytové pries
tory a pozemky. Pri tomto návrhu sú 
výrazne oproti iným aktivitám zvýhod
nené hlavne služby. V návrhu sa ráta 
aj s možnosťou poskytnúť zl'avu na 
nájomnom začínajúcim podnika· 
telom počas prvých dvoch rokov ich 
činnosti. 

V záujme podpory rozv . 
nikatel'skej aktivity mestská č .~la 
l . . • a~ 
a a1 mamorozpoctový 
slúži na podporu hlavne 
~ic~ drobných podnikatelov. 
lial sa nepodarilo nájsť iné 
naplnenie tohto fondu oko s. 
mestskej časti a v súčasnosti ·eu 
de iba 60 tisíc Sk. Možno 

1 

námet pre prácu komisie 
žieb a podnikania, ktorá je 
orgánom miestneho 
Komisiu vedie skúsený 
Peter Ľubomír Ebringer a 
ho sú v nej aj další 
Devínskej Novej Vsi. To je 
aj práca tejto komisie pri 
pšeniu situácie v oblasti 
doterajším formám podpory 
podnikania zo strany mestske· 
pribudnú dalšie. l 

V minulom čísle Devexu sa 
mínali viaceré druhy služieb 
Devínskej Novej Vsi chýbajú. ' 
z nich naozaj. Vtedy je 
niektorý podnikatel' 
čnosť a zaplnil túto 
bude pritom potrebova!' 
miestneho úradu, určite ju 
Niektoré zo spomínaných 
však sú, iba zákazníci o 
A to je už hlavne chyba 
bo o svoju reklamu sa musia 
sami. Pri súčasnom náklade 
je určite zaujímavá reklama 
možno už v budúcom roku 
môct' podnikatelia informovať 
nov o svojich ponukách oj v 
nom vysielaní káblovej 
ie. Poslanci miestneho .<m;ru,mersrvr 

tiž v súčasnosti rozhodujú o 
zriadiť vlastné televízne štúdio. 
de zámer schválený, občania 
mat' možnosť dozvedieť sa aj 
dostupnou formou maximum 
mavých informácií o dianí vo 
mestskej časti a aj o ponuke 
a služieb. 

Miestny úrad mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

vyhlasuje súťaž 
no prenájom troch vvlltradeltÝCI 

parkovacích miest 

pre osobné vozidlá pred VÚB 
Eisnerovej ulici od 1.11. 1995 
mesiacov. Svoje cenové 
môžete zasielať v zapečatenej 
ke označenej heslom "Súťaž· 
kovacie miesta" no Miestny 
DNY, lstrijská 49 do 2.10. 
17.00 hod. Minimálna 
cena je 1.500 Sk zo 6 
vybraté budú tri ponuky s 
cenou. Verejné otvorenie 
ných obálok bude 2.1 O. 
o 17.00 hod. na miestnom 
výsledky budú účastníkom 
oznámené do 15 dní. 

Bližšie informácie - Ing. 
tel.: 777 250, 778 250 

žiadna kaša sa neje taká horú

oko prichádza zo sporáka. 
ie možno celkom nezod

so školami v 

Touto cestou chcem poprosiť 
úrad o sprevádzkovanie 

rozhlasu na ulici Na vy
Rozhlas už dlhšiu dobu ne

a nikdy nevieme, čo vyhla su-

Verejné osvetlenie v DNY je v po
čase žalostné. Mesto vraj ne

poplatky, Elektrárne vypínajú. 
sa to aj Devínskej Novej Vsi ale

je zádrhel inde? 

bk 

Toľko článkov preli psom a psíčka
Zaujíma ma, kde sa používajú 

_ sumy, čo majitelia psov 
Co sa pre nich urobilo? 

Prirodzene ma hnevá (sama mám 
keď majitelia psov ich nechajú 
pobehovať alebo inak oh roze

deti a spoluobčanov. 

DUCIUIE>m"' však pre autá garáže, 
pritom psíkovia nepotre
priestoru, neznečisťujú 

mb 

Nie som proti psom, ale voľne po
veľkých psov (dogy, vlčia
.) by som bez pardonu ne

. Mám rád psov, ale bez 
majiteľov zbytočne vyvolá
zvieratám averziu. Averziu 
nedisciplinovaní majitelia. 

zdôvodnením a vysvetlením. 

Sporné, vážne prípady sa snažili 

školy v DNY vyrieši( a dnes možno 

hovori( že situácia sa upokojila. 

Škola na lslrijskej vychádza v 

ústrety rodičom aj úpravou hodín v 

školskom klube (s dozorom vycho

vávatel'a). Ten je v prevádzke od 

6.00 do 17.30 hod. 

Riaditel' ZŠ Bukovčana 1 je 

ochotný zodpoveda( na dalšie 

otázky školy lstrijská ul. prípadným 
záujemcom. 

O lom, že situácia s vývojom 

nárastu prvých ročníkov v budúcich 

rokoch nie je ružová a možno očo
. káva( hl'adanie dalších riešení, sa 

budeme zaoberaí v niektorom z 

budúcich čísel Devexu. 

Prečo po vchodoch je tol'ko pona
lepovoných oznamov, inzerátov a 
všeličoho. Veď tí ludia lom majú svoje 
adresy a telefónne čísla. Robí ktosi čo
si proti tomuto? 

zn 

Dostat' sa dnes do práce mestskou 
hromadnou dopravou je nielen ná
kladné, ale aj obtiažne. 

Priam katastrofálna situácia je do
stať sa ráno do Technického skla na 
6.00 hod. Nech sa pokúsi ktosi zod
povedný za dôstojnú, !udskú prepravu 
dostať do Technického skla ráno. Kto 
pomôže občanom DNY v tejto situá
cii? 

mg 

Tak znie nadpis článku v minu

lom "Devínskom exprese". Isteže, je 
to velín i potrebná vec. Pamätám sa 

na to, keď gazdinky na dedinách 

vždy v sobotu poumývali celý dom, 
pozametal i dvor a chodník pred do
mom. Na nedel'u muselo byí všetko 
čisté. Ved' nedela bol deň sviatočný. 

V sobotu 9. septembra t.r. som 

vošla do paneláku č. 18-20 na ui.P. 
Horova. Zhrozila som sa ako vyze
rala miestnost' hnecl' za vchodom, 

č. lei. + fox: 499 377 

Ak Vás zaujíma otázka zabez
pečenia pohrebu pre seba alebo svo
jich b~ízkych, vedzte, že je tu družstvo 
JESEN. Vzniklo začiatkom tohto roku 
s úmyslom občanom vy
so•ui<Hlr•l' sa s otázkou zobe:zpe,če
nia už počas ich života. 
Záujemcovia ponúkajú členstvo v dru
žstve, ktoré svojim členom poskytuje 
možnost' zabezpečit' sa vopred na 
všetky výdavky spojené s usporiada
ním záležitostí okolo úmrtia - pohre
bu a tiež možnost' vybrať si najprija
lel'nejšiu formu poslednej rozlúčky. 

ka pokrytá pieskom, hlinou, papier

mi a rozličným iným odpadom. V 
tomto istom dome som bola asi pred 

dvoma mesiacmi a vyzeralo lo tam 
presne tak isto. O len dom sa zrej
me nik nestará, je to dom bez "pá-

na". Videla som mnoho panelákov, 
nie je všade dokonalá čistota, ale 
toľko špiny ako v tomto dome, som 
nikde ešte nevidela. Myslím, že ke
by som bola obyvatel'kou tohto do

mu, chytila by som metlu a pozame
tala lo sama, ako chodiť denne po 
takej špine. Aj som lo urobila v 

Ponúka aj zabezpečenie starostlivosti 
o samotné miesto odpočinku. 

Družstvo JESEŇ formou členstva v 
družstve a podla vlastného výberu 
predplácania si pohrebného zabez
pečenia formou ponúka služ
by pri priamom zabezpečení pohre
bu v hodnote l O 000,- až 35 000,
Sk. mesačného príspevku je 
odstupňovaná podla veku a typu po
hrebného zabezpečenia. Minimálny 
mesačný príspevok na pohrebné za
bezpečenie v sume 10 000,- Sk je 
JO,- Sk, maximálny od veku 67 rokov 
303,- Sk. Družstvo JESEŇ je otvorené 
každému bez obmedzenia veku a nie 
je podmienené lekárskou prehliad
kou. Sídli na hore uvedenej adrese, 
kde dostanete podrobnejšie informá
cie. 

čas bez upratovačky a dlážka v su

teréne bola pokrytá papiermi. U nás 
majú l'udia zas len "chvályhodný" 

zvyk, že reklamné a inzertné noviny 
a letáky vyhadzujú zo schránok rá
no na zem alebo do výťahu. 

Tak som si pomyslela, že keby 

do takého paneláku vošiel náhodou 
niekto z vyspelého štátu, kde je čis
tota samozrejmosťou, kde by nikto 

neodhodil na zem oni papierik, čo 
by si o nás pomyslel. Aj takýmito 
vecami reprezentujeme svoju kultú

ru. Ako som sa teda presvedčila, 
poupratovať treba nielen pred do

mami, ale aj vnútri. Aspoň raz do 
týždňa. Aj za upratovanie predsa 
platíme! 

MT 
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90 rokov 
sa dožíva 25.9. 1995 

Martina KRONAUEROVA 
rod. Hanny 

blahoželáme 

V Klube dôchodcov 
v 8. a 9. mesiaci oslávili 

narodeniny: 
Júlia DANIHELOVA 

Antónia SCHREKOVA 
Jozefína FABŠIČOVA 

Alžbeta ŠIMONIČOVA 
Kamila POLAKOVA 

Mária GROSCHMITOVA 
Štefan GROŽAJ 

blahoželáme 

Memoriál 
J. Kadleca 

Keď som so pýtal no zástupcov Devínskej, 
povedali mi, že nemá zástupcov. Je to vraj ce
loslovenská súťaž... 

Nuž, Devínska Nová Ves síce nemalo v 
súťaži psa oni vodiča, ole bolo hostiteľom. 
Podľa vyjadrenia vedúcich predstaviteľov 
Slovenského poľovníckeho zväzu pripravilo 
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centrum pre vol'ný čas, istrijská 2, 6 

1.10.1995 - 16.00 - detské divadelné predstavenie 
11Škaredé káčatko" 

vel'ká sála KD, vstupné 1 O Sk 

Tel.: 770 033 

ZDRUŽENIE YOTUM 
Vás pozýva na zápis do 

JAZYKOVÝCH KURZOV 

ANGLICKÝ JAZYK -dospelí· l. roč., 2. roč.,· deti· od 6 rokov 
· dospelí · v dopoludňajších hodinách 

NEMECKÝ JAZYK · dospelí - začiatočníci 
· pokročilí · konverzačný 

TALIANSKY JAZYK • dospelí ·predbežný zápis 
RUSKÝ JAZYK - dospelí · predbežný zápis, · deti 

Kurzy otvoríme v októbri 1995 v prípade dostatočného 
počtu záuiemcav. 

CENA: AJ, NJ, RJ · 3 mesiace 2x2 hod./týždenne· 1000.- Sk 
TJ · 3 mesiace lx2 hod./týždenne· 600.- S~ 

AJ ·deti· polrok l xl hod./týždenne· 400,· Sk 
ZÁPIS: 22., 25., 26., 27. septembra 1995 l 0·12 a 17·18 hod. 

V priestoroch VOTUMU no lstrijskej 4. 
Kurzy vedú lektori s vysokoškolským vzdelaním. 

ZDRUŽENIE VOTUM ZDRUŽENIE VOTUM 

Vós pozýva v rómci Diío duchovnej obnovy 
l. októbru 1995 no: 
·Prednášku Jána Sucháňa z R.-K.Fú v Krakovanoch 
o 14.30 hod. v priestoroch na lstri~kej 4 
·Koncert mládežníckeho zboru ECHO 
o 19 .OO hod. v miestnom chróme. 

súťažiacim skutočne výborné podmienky. Teda 
vďaka za reprezentáciu. 

V dňoch 9. ·10.9.1995 sa uskutočnil 
v DNV Memoriál Jozefa Kadleca (30. ročník) · 
vrcholová všestranná súťaž stavačov SR. 

Prvé miesto o titul Všestranný víťaz SR 

Vós pozýva no prednóšku EVY PLEŠKOVEJ: 
Žijeme na tomto svete len raz? 

(reinkornócio o prevteľovonie duší z 
kresfunského hľadisko). 

Prednóško so uskutoční diío 5.1 0.1995 · 
štvrtok· v priestoroch no lstrijskei 4 o 20.00 hod. 

CAQ (najlepšia práca v lese a vode) získal pes 
CARAN od ROMANA s vodičom L Dugovičom 
(Senec). Druhé miesto získal pes NINA z 
Fančali s vodičom M. RIGOM (Golonto) o tretie 
pes CARD z Podhorie s vodičom T. HAŠČANOM 
(N. Mesto n.V.l. 

pk 

eza~uanite 
meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

22.9. ·Móric, 23.9. ·Zdenko 
24.9 •• ruboš, rubor, 25.9.: 

Vladislav, 26.9. ·Edita, 27.9 •• 
Cyprián, 28.9. ·Václav, 29.9 •• 

Michal, Michaela, 30.9. ·Jarolím, 
1.1 O. - Arnold, 2.1 O. • Levoslav 
3.1 O. • Stela, 4.1 O. • František: 

5.1 O. • Viera, 
6.1 O. • Natália. 

blahoželáme 

Program 
kina 

DEVÍ 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota 19.45, nedeľa 
17.15 a 19.45 hod. 

21.9. BYLJEDNOU 
JEDEN POLDA 
ČES, 
MP 25,-

23.-24.9. 
HIGHLANDER 111. 
KAN., ANGL, 
FRAN. 
MP 12 čt 22, 24,· 

28. 9. TAKÍ NORMÁLNI 
ZABUACI 
USA 
MN 18 st 24,-

30. Cl 1.10. 
KÝMSI SPAL 
USA MP st 28,-

Mládežnícke predstavenia: 
vždy v SO a NE o 17.15 

hod. 

23.-24.9. 
HIGHLANDER 111. 
22,-

30.- 1.10. 
KÝMSI SPAL 
28,-

Poznámka: st, čt sú slov., 
resp. české titulky. 

Tel.: 775 104 

é potulky s lnkou 
DeiSkÝ folklórny súbor KlNKA pracuje pri 

kuiJúry Dúbravka. Tento osemnósťro
bor umožňuje aktívne využívať voľný 

iotim deťom vo veku od 5 do 17 
riníisť z nich spolu s vedúcou 
Ingrid Soňkovou o jej neúnavným 

nraCIOVniKorn o manželom Petrom 
dochádza minimálne 3-krát do 

no tréningy práve z Devínskej 
Vsi. KLNKA absolvovalo množstvo 

no domácej i zahraničnej scéne 
(Nemecko, Rakúsko, Konodo . ..) s bohatým 
repertoárom, v ktorom noči~ro do mnohých 
regiónov Slovensko, od My1ovy cez Tekov, 
Uptov ož po východné Slovensko. 

Svoje tohtoročné letné putovanie začalo 
KLNKA v Krakove no l. medzinárodnom 
televízno· rozhlasovom festivale detských o 
mliíd!!žnicKvcn folklórnych súborov KRAKO· 

(16. · 26.6.). No ústrednom festivo· 
pódiu no Rynku glownom (Hlavnom 

ndmestO so uskutočnilo väčšino vystúpení 

Životné prostredie by sme si 
malí dôkladne chránií. Nie je mo
je, nie je ani tvoje. Je naše. 

Len si predstavte, ako by to vy· 
zeralo, keby každý každulinký člo
vek, bez chladu na svoj vek, ničil 
vietko, čo by mu prišlo pod ruku. 
Moja predstava by bola asi dopre
du jasná. Pustatine ... 

Áno, výstižné slovo, ktoré by 
nejednému ochrancovi vyklzlo z úst 
a opät' sa stratilo. Ale nie tam, kde 
sa volo kedy slovo za slovom strá· 
calo v bujnej vegetácii, lež tam, 
kde by ho !udské ucho na balkóne 
zachytilo. 

Pýtate sa prečo? Ľudská hlúpo
st'! Jednoduchá odpoveď, však? Je 
lo niekomu do smiechu? 

Na tomto príklade vidie( dalšie 
lúdské zjednodušovanie a lahostaj
nost'. Totižto, na toto sa odpoveď 
nájst' nedá. Smiech z lohostajnosti 
u človeka by u druhého, inteligent
nejšieho alebo citovo založeného, 
stál aspoň za zamyslenie, ba nie· 

mladých Cyperčanov, Izraelčanov, 
Macedóncov, Poliakov, Španielov, Turkov, 
Ukrajincov. KLNKA opäť. vďoko vedúcej sú· 

. boru, reprezentovalo precíznym o tempera
mentným prejavom o fascinovalo množstvo 
divákov rôznorodosťou, svojráznosťou, no 
predovšetkým láskou o úctou k tradíciám 
predkov, no ktorých stavia i táto najmladšia 
generácia. Aj preto bol ohlas u publika o 
medzi súbormi zase veľmi veľký. 

Podnetný o bohatý pobyt v Krokove, od· 
kioľ si KLNKA odnieslo mnoho nových po· 
zvoní, vystriedal v polovici júla (15.7.) 
Svetový festival slovenskej mládeže v 
Martine. Radosť detí z očakávaného vy· 
stúpenio prekazil nemilosrdný dážď. A keď 
bolo jasné, že vládu no oblohe prevzal no 
celý deň, uchýlili so priamo do budovy 
Matice slovenskej, o by aspoň vo vestibule 
no improvizovanom pódiu medzi stfpmi 
ukázali, čo vedia. 

kedy by vyvolal aj plač. 
Vlastne, keď sa tak zamyslíme, 

zistíme, že životné prostredie ne· 
patrí iba nám, inteligentným bytos· 

· liam. Naplno ho využívajú aj živo· 
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číchy, nemé stvorenia, ktorých do· 
movom sú · lesy, polia, rybníky, 
rieky ... 

·No a čo? Rúbte dolej! -povie 
riaditel' drevárskeho podniku. 

· Sudov sa inak nezbavíme, do 
mora s nimi! ·prikáže vedúci che· 
mickej továrne. 

Živočíchy uhynú na otravu. 
Srnka so srnčekom uniká z teplého 
domova pred hrdlami nenásytných 
píl a kombajnov. Človek môže všet· 
ko. 

Zópodoslovenskó skupino spoločnosti pre ochra· 
nu vtóctva na Slovensku Vós srdečne pozýva no deň 
pozorovania vtáctvo. Je to už tradičné jesenné me
dzinárodné pozorovanie, ktoré u nós prebieha tretí 
rok. 

Stretneme so l. októbra od 9 .OO do 
15.00 hod. na hrádzi pri Čuňove. 

No stanovišti Vás privítajú noši odborníci o po
skytnú Vóm fundovaný výklad o ovifoune žijúcej no 
Čuňovskej zdrži. Ďalekohľady a odbornú literatúro 
Vóm budú k dispozícii. 

Tešíme so na Vós ! 

KLNKA má zo sebou veľa spoločných 
vystúpení, napr. s Lúčnicou, Upou, Čečín· 
kou, Lúčkou, Vienkom, Prešporskou kope· 
lou o ďalšími. Práve posledná z menovo· 
ných oslovilo súbor no spoločný zájazd do 
Francúzska, kde so začiatkom augusto 
(4. · 9.8.) v Digne les Boins konali 
Levandulová slávnosti. Toto malé kúpeľné 
mestečko s moderným funkčným centrom, 
do ktorého prichádza možno l O 000 kú· 
peľných hostí o botanickou záhradou s viac 
oko 350 druhmi voňavých druhov rastlín 
privítalo dychové súbory z Nemecko, 
Poľsko, Škótsko, Španielsko o Slovensko. 
levondulovým slávnostiam bolo možné doť 
ešte jeden prívlastok· festival improvizácie. 
Jeho scenár bol koncipovaný veľmi voľne o 
veľa záviselo od schopnosti súborov oka
mžite zoreogovoť. o samozrejme, upútať 
inak vďačné publikum. Klnkári so ukázali 
oko vynikajúci improvizátori. Stočil tichý po
vel, muzika o polkovoH, čordášovoli či inak 
cifrovali odušu. Ich bezprostredný prejav, 
keď po efektnom závere no Tancuj, tancuj, 

Kto ho zastaví a povie mu dos(? 
Veverička, ktorej prednedávnom 
odpílili domov s mládotami, či 
medveď, ktorý má silu aj za desia· 
tich, ale z klepcov nevyviazol? 

Čudujete sa? Prečo tu nežije ten 
a ten druh živočícha, ktorý sa v 
tomto prostredí pred rokmi mal ako 
v raji? 

Odpoveď som na to našiel. Je 
jednoduchá. Človek tomu stvoreniu 
berie aj to posledné, čo má. 
Domov. 

Páči sa nám to? Určite nie! No 
čo narobi(. keď je situácia taká, že 
závody nerešpektujú ochranárov a 
ich výstražné znamenia! 

Podnikatel' chce len penia· 
ze, peniaze, peniaze ... Nič ho ne· 
zastaví, ani študent štrajkujúci proti 
klčovaniu amazonských pralesov. 
človek si sám sebe ubližuje, lepšie 
povedané · ničí sa rôznymi prie· 
myselnými zásahmi. 

{Pokračovanie na 6 strane} 

Vystúpite no druhej zastávke a dalej 
pokračujete podľa šipiek. 

vykrúcaj brali do tonco oj divákov, nod· 
chýňol o vytlieskávol do ďalších prídavkov. 
So srdečnými Francúzmi so lúčili uťahaní, 
unavení, no s pocitom, že no folklórnej mo
pe sveto opäť mohli zakrúžkovať miesto, 
kde zasiali semienko lásky k slovenskému 
ľudovému umeniu. 

Po krátkom oddychu, doplnení o ďalších 
komorótov zo súboru, účinkovali no jubilej· 
nom 30. ročníku Slávností spevu, hudby a 
tonco v Červeníku (13.8.) v trnavskom 
okrese. Tieto slávnosti tradične prilákajú 
množstvo domácich i ľudí z okolia, o tok 
deti s vervou predviedli tance z Myjavy, spe
vy z liptova i tanec Bačovský, v ktorom vô· 
bec nevadilo, že dievčatká nahradili chý· 
bajúcich barančekov· chlapcov, veď otmos· 
féro bolo, oko so no poriadnu slávnosť pot· 
rí... 

Až potom so deti rozišli no zaslúžené 
prázdniny, aby načerpali dostatok sn pred 
začínajúcou náročnou sezónou, ktorú, 
okrem vystúpení v Bratislave o okolí o bo ho· 
tí už začiatkom októbra zájazd no veľký 
Medzinárodný folklórny festival do 
Macedónie. Ale o tom niekedy nabudúce. 

{pu) 
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TENIS 
Finálové výsledky miestneho 

tenisového turnaja, ktorý poriada! 
TK LOB Devínska Nová Ves 
9. septembra 1995: 

Muži: Fister • Pánik ml. 
6:3,6:3 

Ženy: Chovanová • Galovičová 
6:1,6:2 

Miešaná štvorhra: 
Chovanová, Pánik · 
Fi ster, Fisterová 6:2, 6:1 

mj 

ŠACH 
ŠK STRELEC Devínska Nová Ves 

oznamuje všetkým záujemcom o 
šach, že počnúc stredou 20. sep· 
tembra 1995 zahajuje sezónu 
1995 - 1996. Stretával' sa budeme 
pravidelne každú stredu a piatok 
vždy o 16.30 hod. na lstrijskej uli· 
ci č. 4 v priestoroch združenia VO· 
TUM. 

Srdečne medzi nami privítame 
všetkých záujemcov, vrátane detí, 
ktoré by sa chceli šach naučil' hrať. 

Výbor ŠK STRELEC 

DEVEX5 



Na území mestskej časti Devínska 
Nová Ves nachádzame pri miestnych 
obhliadkach mnohé nelegálne sklád
ky odpadu, na ktoré je neutešený po
hlad a ktoré sú zdrojom znečistenia 
vody a pôdy. Znamenajú pre nás 
všetkých nemalé nebezpečenstvo. ....., 

Vyskytujú sa Na Kaštieli, na 
Charkovskej ul. pri železnici, za že
lezničným viaduktom medzi 
Družstvom a Tehelňou, pred želez
ničným viaduktom pred Devínskym 
Jazerom, v nive rieky Moravy -
rybárske stanovištia, v záhradkár
skych osadách, atď. 

Neorganizované skladovanie od
padu predstavuje vážny zdroj ohro
zenia kvality povrchových a podzem
ných vôd, ovzdušia i pôdy. K znečis
teniu podzemných vôd dochádza 
vylúhovaním škodlivín zo skládok, a 
lo priamym stykom podzemných vôd 
so skladovaným materiálom. 
Následne sa kontaminujú aj povr
chové vody, prípadne celé okolie -
zápachom, rozkladom, dymom. 

Z uvedených dôvodov pracovníci 
MÚ musia sledova( živelne vznikajú
ce skládky, zis(ujú ich rozsah, obsah, 
definujú vlastníka alebo užívatela 
znečistených parciel a vyzývajú maji
teľa k náprave (pod hrozbou pokuty, 
vychádzajúc zo Všeobecne záväz
ných nariadení o čistote v MČ DNV). 

Ako môžeme zabráni( znečiste
niu nášho prostredia a pritom sa 
zbavi( nepotrebných vecí? V prvom 

J)@ @~~@ 
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Často sa to týka aj majitel'a 

psa. Díva sa na televíziu a uvidí 

choré deti trpiace na choroby, 

ktoré dostali z piesku. A ako sa 

na ňom radostne hrali! Napriek 

tomu si majitel' znova vyjde so 

psom von a zabočí do detského 

parku ... 

Pes pomaly vybehne z pies

ku a radostne sa obšmieta oko

lo pána, ktorý si pot'ahuje z fa

jočky a okolie si nevšíma. 
Na druhý deň prídu do par

ku učitel'ky s det'mi. Diet'a sa hrá 
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rade separáciou odpadu už v do
mácnostiach a na pracoviskách a vy
užívaním kontajnerov na sklo a pa
pier a kalendárneho zberu druhot
ných surovín (sklo, papier, kovový 
šrot), ktorý pravidelne zaloez:oe•cu 
firma O.l.O. a.s. v IBV. Stavebný a 

v 

iný odpad vám na objednanie odve
zie firma DENOVA m.p. na vyhrade
nú skládku, platí sa len za transport, 
uloženie na skládke v Tehelni je pre 
obyvatelov DNV gratis. V dňoch 
15.9.-17 9.1995 chystáme akciu v 
rámci celosvetových dní čistenia 

Zeme "Poupratujme si Devínsku", v 
rámci ktorej nám fi. O.l.O. a.s. pri
staví v sobotu 16.9.1995 vel'kokapa
citné kontajnery na separovaný od
pad (papier, kovový šrol) a zmiešaný 
odpad. Kontajnery budú pristavené: 
na sídlisku Kostolné (pri kotolni), na 
lstrijskej ul. pri Zdravotnom stredisku 
a na Kolónii pri hoteli Morava. 

Čo s biologickým odpadom? 
Obyvatelia v rodinných domoch a 
záhradkári si ho dajú na kompost, a 
lým získajú kvalitné hnojivo pre svoje 
záhradky. A čo s bioodpadom na 
sídliskách? Pripravuje sa projekt bio
komposlárne, ktorá bude možno lo
kalizovaná v kalaslrálnom území 
Devínskej N. Vsi, za účelom spraco
vania bioodpadu nielen z domácno
stí, ale aj bioodpadu z Družstva 
Devín a kalov z čistiarne odpado
vých vôd. Získaný humus si Družslvo 
a záhradkári budú môcť zakúpi( na 
hnojenie pozemkov. 

v piesku a na druhý deň ocho

rie. 

svojej činnosti. 

Kam s nepolrebnými plastami? V 
našej mestskej časti sa rozbieha pre
vádzka, ktorá bude recyklova( aj 
plasty. 

Takže máme nádej, že v blízkej 
budúcnosti sa v Devínskej objavia aj 
krm,lnir"''"" na plasty. 

hl. m. Bratislava 
sme v DNV zber suchých 
galvanických článkov a botérií (zber
né nádoby sú v predajniach: 
"Priemysel Katka" - na lstrijskej ul. 
49, "TAO" - pod terasou na ul. M. 
Marečka 8, "AVET"- Š. Králika 10). 

Na čerpacej slanici Slovnah a.s. v 
Devínskej Novej Vsi sa motoristi 
môžu zbavi!' olejových filtrov, odpa
dových olejov, obalov a nádob z 
plastov so zvyškami škodlivín, kalu z 
nádrží a sudov na uskladňovanie ro-
py ... 

Som si istý, že l'udia si lo 

ale až vtedy, keď 

zbadajú, že hociktorá atómová 

je väčšia než ama-

názor na tento 

Vel'ký problém sú v dnešne· 
~~ndr.y. V rámci celosveloVý!h 
C1slen1a Zeme Zberné surovín 

k l . ' .. b 'l pos y u1u nas1m o yvatelorn 
kapacitné kontajnery aj na z 
dier, papiera a kovového šr 
lstrijskej 4!. - pri ZS a 
Kostolné pri kotolni. 

mimovládnych organizácií 

TUM) zorganizujú zbierku 

né Červeným 

Kop!. Rašu č. 2 (!.č. 767 6.48). 

Som pevne 
sa už príroda zachráni( 

Dajú sa iba zmierni( 

ludskej činnosti na ňu. 

Mám pocit, že sa raz 
me a tá zdrvujúca katastrofa 

nie je daleko. 

Marek Matejka 
(riešite!' 

ZŠ P. Horov0 
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MUDr. Edmund ŠOÓŠ 

poskytuje celý rozsah stomatologických výkonov a služieb 
pre dospelých i deti 

Ordinačné hodiny: 

Tel.: 

É RUBRIKY 
-Kúpa 
-Predaj 
- Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
-Služby (ponúka) 
-Byty 
- Nehnutelnosli 

Objednajte: 

Lecitín, Juka, Zinok, 
~a~~nézium Ženšeň, Spal'. tukov, 

chrupavka) 

lnf. 775 427 poobede 

KLENÁRSTVO 
dvore 

lstrijskó č. 59, 841 07 Broffslovo 

po. a pia: 8.30 - 17.00 
ul. - štvr.: l 0.00- 18.00 
sobota: 9.00- 13.30 

• Elektroinštalácie, bleskozvody 
- montáž, oprava. 

Tel.: 770078 
• Vodoinštalačné a kúrenárske prá-
ce. Tel:: 776 888 
• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 
• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.: 239 527 
220 005 

• Firma MEDIÁN oprava áutoma
tických práčiek. 

Tel.: 777095 

r----------------------, 
: • Kúpim družstevný jedno, dvoj alebo l 

1 trojizbový byt na sídlisku Podhorské : 
: alebo Kostolné. Ponuky:Tel.: 776 970 : 

L----------------------J 
• Vymením 2-izbový družstevný byt 
za 3-izbový väčší+doplatok. 

Tel.: 779457 

Vydavatelstvo 

PREDÁM: 

INŽINIERSKO-REALITNÁ 
KANCELÁRIA 
Na Vyhliadke 23 
841 07 Bratislava 

tel./fax: 07/ 776 728 

- RD DNV pozemok 777 m2, 2,1 mil. Sk 
- RD DNV pozemok 349 m2, 1 ,5 mil. Sk 
- RD DNV pozemok 1826 m2, l ,3 mil. Sk 

vhodné na podnikatel'ské účely 
- RD DNV pozemok 400m2, 750 tis. Sk 
- Chata DNV +záhrada 485 m2, 550 tis. Sk 
- Chata DNV - Devín + záhrada, 400 tis. Sk 
- Chata + záhrada Stupava 400 m2, 17 5 tis. Sk 
-Pozemok na RD, 1455 m2/25 m x 60 m/DNV á 1000 Sk/m2 
-Pozemok na podnikatel'ské účely DNY- 4377 m2, á 600 Sk/m2 
- Pozemok na chatu nad Račou l 069 m2, á 250 Sk/ m2 
-Pozemok na chatu nad Račou 1165 m2, á 150 Sk/m2 
- Pozemok na chatu DNV - Devín 667 m2, á 250 tis. Sk 
-Pozemok na chatu Devínska kobyla 1154 m2, á 500 Sk/m2 
-Vinohrad medzi Račou a Vajnorami l 026 m2, 250 Sk/m2, 731 m2, 

á 500 Sk/m2 
- Pozemok na záhradu DNV 1250 m2, á 150 Sk/ m2 
-Pozemok na záhradu DNY pri JRD 800m2, á 150 Sk/m2 

900m2, á l OO Sk/m2 
366 m2, á 150 Sk/ m2 

- RD + pozemok 1 043 m2, Malacky, Nádražná ulica, 
vhodné na podnikatel'ské účely, l ,9 mil. Sk 

- Byty - l izbový Dúbravka, Drobného ul. 500 tis. Sk 
2 izbový, DNY, Kalištná ul. 500 tis. Sk 
4 izbový DNV, Buková ul., 850 tis. Sk 
3 izbový DNV, Eisnerová ul., 650 tis. Sk 

-Prenájom byt DNV, J. Smreka, 7000 Sk/ mesačne 

• Vymením 4-izb. št. byt Ostredky za 

byt v DNV. Tel.: 776 198 

841 07 Bratislava 

* Predám peknú 3 á záhradu v 

záhr. osade v DNY. Voda, 

elektrina. Tel.: 777 414 
• Predám starší rodinný dom v 

Zálesí+pozemok l 6x 125m za 

l ,35mil. Sk. 

lnf.Tel.: 775 501 večer 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
Vflnnie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
1:Penie molorozmerných akvárií 
romovonie obrazov 

Inzerciu: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. = 527 Sk, 1/4 str. = l 054 Sk, 1/2 str. = 21 08 Sk, l strano= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 25 % DPH. 

Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí. bezplatne. 
Zamestnanie hľadám · 50 %. l'ríplolky: l. strano + l OO%, posledná strano + 50 %. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertnú koncelório: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). 15.00. 18.00 
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Dňa 12.9.1995 o 5.15 mali 

obyvatelia bloku na ulici M. 
Ma rečka "hromadný budíček". 
Postaral sa oň štvornohý havkáč, 

Kto je kto 
V tejto rubrike čitatelov zo

znamujeme s osobnost'ami, po

dl'a ktorých sú v Devínskej 

Novej Vsi pomenované ulice. 

Dnes: 

r JJán §mrek -, 
L _"J 

vlastným menom Ján Čietek 
( 1898 - 1982), slovenský bás

nik. Narodil sa v Zemianskom 

Lieskovom. Do literatúry vstúpil 

počas prvej svetovej vojny. 

Básne i z frontu uverejňoval 
v novinách a časopisoch. 

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: A/ Stred tajničky. · B/ 
Postupne vypáral· český sochár so skratkou meno 
no konci. · C/ Mužské meno · vzťahujúci so no 
akt.· D/ Vyloďoval· turistický autobus.· E/ Obal 
po chorvátsky· zbor odborníkov (mn. č.) • solmi· 
zočná slobiko. · F /Ruské ukazovacie zámeno· 
skratka poručíko · postava z televízneho seriálu · 
pokus o prevrat.· G/ ŠPZ Ostrovy· horniny s gu· 
ličkovitou štruktúrou · hlovné mesto SRN. · F / 
Objavenia so · poschodie po česky. ·l/ Druh čis· 
tioceho prostriedku (mn. č.) · orobské jedlo z ba
raniny o zeleniny.· J/ Trhalo· koniec lajnilky. 
· K/ Prehľodolo.-
Zvisle: 1/ Polovýrobok. · 21 Športová ploche!· 
nico · motýľ po česky · výkupný podnik (s kr.). · 
31 Jednoklonný nerost · mužské meno. · 41 
Ryho no skrutke · popichá rohomi. · S l Ťožko ro
bil· polino. · 61 Orol po nemecky· horniny s neú
plnou gronitáciou ·stará čínsko miero.· 7 l ŠPZ 
Holandsko · kov no zhotovenie umelých zubov 
(mn. č.)· roh.· BI Ester hydroxykorbónových ky· 
selín (mn. č.) • púder po česky. · 9 l 
Nepochybnosť ·mesto v lroku. · l Ol Ústio rieky· 

ktorého necháva jeho majitel' prav
depodobne prespáva( na balkóne. 
Hliadke, ktorá bola po telefonic

kom upozornení vyslaná na miesto, 
sa nepodarilo presne urči( byt so 

"štekajúcim balkónom". 

Dňa 13.9.1995 hliadka MsP v 

spolupráci s pracovníkom HO PZ 
zabezpečovala miesto trestného či
nu v rodinnom dome na Vápenco

vej ulici. Podozrivý zo spáchania 
trestného činu krádeže vlámaním 

bol predvedený na HO PZ. 

Debutoval zbierkou bás

ní Odsúdený k večitej žízní 

(l 922), poplatnej dobovému 

symbolizmu a pesimistickým 

náladám. Už v dalšej zbierke 

Cválajúce dni (1925) prekonal 

toto literárne dedičstvo a na

hradil ho vitalizmom, senzua

lizmom a optimizmom. Jeho 

ďalšie diela sú: zbierka básní 

Božské uzly (1929), iba oči 
( 1933), Básnik a žena ( 1934), 
Zrno (1935), Hostina (1944) a 

Studňa (1945). 

Poézia Jána Smreka pat
rí k základným hodnotám 
modernej slovenskej literatú

ry. 

zokopnul. · ll l Fološný po modarsky · storoindic· 
ký boh vlohy· ryšavo.· 121 Začiatok tojnic· 
ky.-

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

2 3 4 5 6 

Za uplynulé obdobie pracovníci 
MsP venovali svoju pozornos( do
držiavaniu VZN 2/95 o zákaze 
konzumova( alkoholické nápoje na 

verejných priestranstvách. Počas 
kontrol bolo zistených 15 priestup
kov proti spomínanému VZN. Tí, 
ktorí nemali na zaplatenie pokuty 
na mieste, budú riešení na prie
stupkovom oddelení Miestneho 

úradu. 

MsP 

"Aktuality" 
Určili diagnózu: V našej 

mestskej časti sa v letnom ob

dobí objavila neznáma choro

ba - väčšina predajní zívala 

prázdnotou. Privolaný skúsený 

tím odborníkov zo Západu po 

troch dňoch vyšetrovania určil 
diagnózu - zívanie predajní 

spôsobuje vírus ZPP (zívanie 

peňaženiek prázdnotou). 

Signalizačná správa pre 
ochranárov prírody: Výskyt 

"tiežturistov" v regióne Devín

ska Nová Ves: nábrežie rieky 

Moravy 35 osôb/ha, Pieskovec 

28 osôb/á, Devínska Kobyla 

Pomôtky: B/ Asti V. ·l/ Kuskus.· 3/ 
Epidot. · 7/ Aurity. · ll/ Varun.· 

d 

7 8 9 10 11 12 

Ť 

!K®rt~ooil~ 
?law® (i~ 

V domácej vinárni 

- Skutočne dobré víno! Ako 50 

volá? 

- Nijako. Ja som ho nekrstil. 

*** 

60 osôb/ha. Prognóza na sep

tember: za predpokladu daždi

vého počasia počty osôb kles

nú o dve tretiny. 

Miss ONV: Regionálny úrad 

práce organizuje v sobotu 

9.9.1995 v miestnom hoteli re

gionálnu sút'až o titul "Miss ne

zamestnaná DNV 95". Pri· 

hlášky s fotografiami a potvr· 

dením o nezamestnanosti treba 

doručit' organizátorom do 

8. 9.1995. Vít'azku čaká stále 

pracovné miesto s nestálym 

platom. 

*** 
· Je to hrôza, kol'ko sa teraz 
dáva rôznych krémov, líčidiel, 
ka pov ... 
· Veru áno. Potom sú tie naše 

čím dalej mazanejšie. 

- Prosím, ostrihal'. 

-Na krátko? 
- Nie, nech mi to vydrží aspoň 

siac. 

- Teta, ako je to možné, že 

vašich manželov zomrelo na 
hubami a ten šiesty na 

lebečnej kosti? 
- Čo som mala robi(, keď 
jes( huby? 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vydavatelských ná; 
kladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novovesko 
14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90 • R. 
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s 

res 
Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r. 

6.10. 1995 

a teraz máš šancu 1 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Meteorológovia nie, tí nepred

povedali horúcu jeseň. Večerný 
chlad, teraz začiatkom októbra, 
chvíla mi skôr mrazí. A predsa ... 

Poniektorým by bolo načim na
ordinova( týždenný pobyt na od· 
delení intenzívnej starostlivosti ale
bo v ústavoch pre zdravotne 
postihnutých občanov. 

Možno by nadobudli inú rov
nováhu, inak by vážili slová, inak 
by si vážili partnerov a vari aj 
seba. 

Nie, nechce to by( bezduché 
mentorovanie. Myslenie predsa 
nebolí a zamýšlanie neubližuje. 

Bombastické slová, vyslovované 
však vedia zviest'. 

uponáhlaný človek často berie 
prvej ruky. Hladiny sa potom 

rýchlo rozkolíšu a kým sa človek 
zbadá ... 

Iba preto mi, hádam príliš čas· 
fo, pri týchto príhovoroch prichá· 
d~: ., 

Oju na um dobre mienené rady · 
meraL. 

A že odporúčam podaktorým 
miesta, kde si človek do

uvedomí(? Nuž, mnohých 
až priamy dotyk ako 

Tomáša. 

Váš vydavatel' 

Monografia lleuínsl<a Nouá !Jes 

ala chý ať 
v žiadnej rodine, v žiadnej knižnici 

Ako poznávať a chápať súčas
nosť, budúcnosť, keď nepoznáme 
minulosť? 

Odpoveď na túto otázku nám -
obyvatel'om Devínskej Novej Vsi 
ponúka Vlastivedná monografia 
Devínska Nová Ves, ktorú v týchto 
dňoch predstavili spoluobčanom 
zostavovatel', spoluautor a editor 
PhDr. Viliam POKORNÝ s ko
lektívom spoluautorov. 

Na 293 stranách (a prílohe 24 
farebných strán) zachytáva obdo
bie od najstaršieho osídlenia 
Devínskej po súčasnosť. 

Príroda, Náčrt dejín Devínskej 
Novej Vsi, Tradičná hmotná kultú
ra, Tradičná duchovná kultúra, 
Priemysel, obchod, infraštruktúra, 
Obyvatel'-stvo, domový a bytový 
fond, Šľ:olstvo, kultúrny a spolo-

čenský život, telovýchova, zdra
votníctvo, Nárečia, Miestne názvy 
ONV- sú názvy kapitol, ktoré čita
telovi priblížia a pomôžu v orientá
cii o mieste bydliska. 

Rozsiahly súbor poznatkov se
demnástich autorov môže poslúžiť 
obyvatel'om Devínskej Novej Vsi 
nielen ako spomienka alebo púta
vé čítanie, predovšetkým je vhod
ným zdrojom poznania deťom, 

p. d' ·k·.·.·· ..... •·. .. ·o a. ovan1e 
Ďakujeme všetkým obyvotel'om MČ ONV, 

ktorí v rámci celosvetovej akcie "Vyčistime 
svet · pouprotujme si nošu Devínsku" 
16.9.199 S prispeli svojou aktivitou k oz drave· 
niu životného prostredia našej mestskej časti. 
Vďaka patrí oj obetovcom z mimovládnych or· 
gonizácií: SZOPK · Františkovi Polákovi, 

es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

o., Devínska Nová Ves 

PhDr. Viliam POKORNÝ 
študentom, dospelým, ale aj ako 
vdačný reprezentačný dar. 

Pre značný rozsah monografie 
sme sa rozhodli priblížiť čitatelom 
Devexu jej obsah, autorov i ďalšie 
cesty postupne v nasledujúcich 
číslach po jednotlivých kapitolách. 

Už dnes však môžete 
Monografiu Devínska Nová Ves 
získať v miestnej knižnici a v 
l stra centre. 

Nenechajte si ujsť jedinečnú 
prnežitosť. 

(Pokračovanie na 3 strane) 

Dr. Ivanovi Ondráškovi, SOVS · M. KOrthyovej, 
M. Nogovi o M. Brinzíkovi, ktorí pomohli oj pri 
organizovaní akcie. 

Sponzormi danej aktivity boli firmy: O.l.O. 
o.s., Zberné suroviny š.p., GREEN PLAST s.r.o., 
ktoré nám poskytli kontajnery o sáčiky no po· 
zbieraný odpad · srdečná vdoko! 

Mú 



JI)ROBNIČKY 
L RADNICE 

z uznesení miestneho zastupi
telstva 19.9.1995 

Miestne zostupitelstvo 
MČDNV 

berie no vedomie návrh Mandátnej zmluvy 
na správu bytov 

ukladá prerokovať obsah zmluvy na spoloč
nom rokovaní komisií ekonomickej, legislatív
nej, bytovej a Mú 

schvoluje rozpočet Správy bytov pre rak 
1995 s výnimkou bodu č. l O a ll v časti ná
kladov, v hodnote výnosov 21 264 000.- Sk, 
v hodnote nákladov 25 l 59 ODO.- Sk a hospo
dárskym výsledkom -3 895 000.- Sk 

V máji tohto roku sa uvol'nila funk-
cia architekta mestskej časti 

Devínska Nová Ves. Miestne zastupi
tel'stvo rozhodlo a vypísalo konkurz, 
do ktorého sa prihlásilo 9 uchádza
čov. Poslancom Miestneho zastupi
teľstva sa na ich rokovaní dňa 
19.9.1995 predstavili traja najlepší z 
nich. Po tajných vol'bách bol meno
vaný za architekta mestskej časti Ing. 
arch. Milan Beláček. 

Pán architekt, dovol'te, aby som 
vám poblahoželal k menovaniu 
do tejto funkcie. Čaká vás nároč
ná, ale určite zaujímavá práca. 
Môžete obyvatel'om Devínskej 
Novej Vsi povedať niečo bližšie o 
sebe? 

Mám 39 rokov, som ženatý, má
me 3 deti, najmladšia dcérka má tri 
mesiace. Od roku 1989 bývame na 
sídlisku Podhorské. Po absolvovaní 
fakulty architektúry som pracoval ako 
projektant v Stavoprojekte a v 
lnžinierskoprojektovej organizácii 
školských stavieb. Pomáhal som pri 
vzniku úradov životného prostredia 
a niekoľko rokov som pracoval ako 
vedúci oddelenia štátnej stavebnej 
správy a územného rozvoja. V 
súčasnosti mám vlastnú prax ako au
torizovaný architekt. 

S akými predstavami a zámermi 
prichádzate na radnicu v Devín
skej Novej Vsi? 

Devínska Nová Ves, ako aj celá 
Bratislava, zaznamenala hlavne vo 
výstavbe nových bytov v posled
nom čase obrovský rozvoj. Tento 
rozvoj však bol orientovaný vel'mi 
jednostranne a nevyvážene a bola 
ním narušená prirodzená štruktúra 
obyvateľstva. V súčasnosti sú po
trebné veľké investície nadobudo
vanie sociálnej a technickej infraš
truktúry. Na to bude potrebná práca 

2 DEVEX 

žiada (-TERM doplniť rozpočet a predpoklad 
zmeny stavu pohľadávok o záväzkov voči stavu 
k 31.12.1994 za rok 1995 

schvoluje Domový poriadok pre byty a nebytové 
priestory zverené do správy ML ONV so zapraco
vaním pripomienok 

schval'uje Dodatok č. 3 Zásad hospodárenia 
s majetkom ML ONV a s majetkom zvereným 
do jej správy 

schvoluje zámer vytvorenia obmedzeného poč
tu vyhradených parkovacích miest v MČ ONV pre 
osobné automobily a obytné prívesy 

berie no vedomie návrh nákladov na zriade
nie a prevádzku miestneho štúdio TKR 

ukladá MR pripraviť na základe ponuky MS Štú
dio nový návrh na zabezpečenie vysielania v sieti 
TKR na najbližšie riadne zasadnutie MZ 

niekoľkých generácií. Pre ďalší rozvoj 
Devínskej Novej Vsi bude okrem fi
nančných zdrojov potrebný ľudský 
potenciál, rozvíjanie harmonických 
medzil'udských a susedských vzťa
hov. Nie vystupňovanie konfrontá
cie, ale hl'adanie dohody jednotli
vých občanov, spoločná podpora 
dohodnutých rozvojových progra
mov. 

V Devínskej Novej Vsi to hl'adanie 
dohody má ešte jedno zvláštne 
špecifikum. Žijú tu totiž dve výraz-

schval'uje definitívny rozpočet VOPZ na rak 
1995 vo výške 249 299,05 Sk 

schvaluje prevod sumy 15 000.- Sk z Fondu re
zerv MČ ONV do Fondu mládeže, vzdelávania 
a športu 

menuje do funkcie architekta mestskej časti Ing. 
arch. Milono Beláčka 

schvaluje mzdové tarify pracovníkov Miestneho 
úradu pre obdobie od 1.10.1995 do 31.3.1996 

schvaluje odmeny poslancov pre obdobie od 
1.10.1995 do 31.3.1996 

schvoluje výšku odmeny nezamestnaných a sa
mostatne zárobkovo činných poslancov ad 
1.10.1995 do 31.3.1996 

schvol'uje plat starostu pre obdobie od 
1.10.1995 do 31.3.1996 v rozsahu platnosti 
v ll. polroku 1994 

torových, ekologických, estetických, 
technických i ekonomických súvislo
stí jednotlivých stavieb a ich častí. 
Tak, aby vzhľadom na hustotu 
zástavby nedochádzalo k zhoršeniu 
súčasného stavu. 

To znie príliš učene. Môžete byť 
trochu konkrétnejší? 

Mali by sme sa napríklad sústrediť 
na lepšie zhodnotenie vybudova
ných ihrísk použitím univerzálnych 
kvalitných športových povrchov ap-

o 
LPr@@ ~~WMjeiTffiJ ~ VJ~ 
Ing~ arc.h. MILANA BELÁČKA 

nového architekta mestskej časti Devínska Nová Ves 

ne odlišné komunity, obyvatelia 
pôvodnej Devínskej Novej Vsi a 
"prišelci" na sídliskách. Je možné 
nájsť dohodu aj medzi nimi? 

Nielen možné, ale aj nutné. Preto 
je potrebné pri úvahách o ďalšom 
rozvoji Devínskej Novej Vsi postu
povať vel'mi citlivo a snažiť sa aspoň 
zmierniť dôsledky megalomanských 
ambícií bývalého režimu. V súčasnej 
dobe dochádza k zmene priorít, no
vý rozvoj sa orientuje skôr na údržbu 
a obnovu a vychádza i z hľadiska 
efektívneho zhodnocovania investí
cií. 

V starej časti Devínskej Novej Vsi 
je potrebný návrat k tradičnej kon
cepcii priestorov, ulíc, námestí a 
parkov. Musíme presadzovať kvalit
né riešenia, motivovať stavebníkov 
pre vznik dobrej architektúry a efek
tívnej prevádzky stavieb. 

Na sídliskách je potrebné venovať 
dôraz na rešpektovanie širších pries-

li kovaných na liaty asfalt. Doplniť be
tónové ihriská drevom, ocel'ové pre
liezačky postupne nahradiť lanovými 
konštrukciami. V doprave sa viac za
merať na ekologické dopady, do
p[ňať postupne statickú dopravu -
garáže a parkoviská, pokračovať v 
dobudovaní peších vzťahov a cyklis
tických trás. Veľké nedostatky sú v 
bezbariérových úpravách verejných 
priestorov. 

Nehovorili ste zatiaľ o službách. 
tudia pociťujú ich nedostatok. 

Najdôležitejšie pre zlepšenie po
nuky v obchode a službách je vytvá
rať a podporovať podnikateľské pro
stredie. To isté platí aj pre oblasť vý
roby. Pri rozvíjaní ekonomickej štruk
túry je potrebné rešpektovať špeci
fické podmienky mestskej časti, je 
potrebné rešpektovať sociálne, kul
túrne a ekologické hľadiská. Za veľmi 
dôležitú skutočnosť považujem pri 
hl'adaní nových zdrojov rozvoja pre-

schvaluje mesačný plat miestneho 
od 1.10.1995 do 31.3.1996 

schvol'uje VZN č. 3/1995 Mestskej 
Devínska Nová Ves, ktorým sa mení 
VZN č. 6/1992 MČ ONV o predaji a 
vej dobe v živnostenskom podnikaní 

schvaluje Zásady poskytovania priestorov lstr 
centra s účinnosťou od l.l O .199 5 so zaprac: 
vaním pripomienok 

schvol'uje udelenie odmien ďenom komisii. 
neposlancom z knižného reprezentačného fondu 
MC ONV 

ukladá predsedom jednotlivých komisií nn. 
najbližšie zasadnutie MZ predložiť správu o prúd 
komisii za uplynulé obdobie a prehodnotiť zúu
jem ďenov o prácu v komisiách 

ferovať investície, ktoré zvýšia 
pracovných miest v Devínskej 
Vsi. 

Vraveli ste, že máte 
prax, predpokladám, že 
čo vás viedlo k tomu, že 
strácať pre podnikatel'a 
cenný čas prácou pre 
časť? A dajú sa vôbec tieto 
činnosti skfbiť? 

Dvaja zajace sa naraz naozaj 
dajú chytiť. Preto pre mňa bude 
oritnou práca architekta 
časti. Aktivity v súkromnej sfére 
medzím na minimum, iba tak, 
som ako autorizovaný 
stratil kontakt s komorou ~rrloít<>~t"v 

ku ako člen komisie 
tektúry pri Miestnom 
ale z pozície architekta 
časti na to budem mať ove!' a 
možnosti. Verím, že sa mi to 
Okrem tohto dôvodu je tu 
den osobný. Som rodinne 
typ, a tak je pre mňa hlavne 
keď sa nám narodila dcérka, 
té pracovať blízko rodiny. 
bola totiž moja súkromná 
jená s častým cestovaním. 
tomu, že sa novej funkcii 
musieť často venovať viac ako 
hodiny denne, večer sa vždy 
domov. To je pre mňa dosť 
té. 

Ďakujem vám za rozhovor a 
jem vám, aby sa vám vaše 
podarili k prospechu -""""'te•''" 
Devínskej Novej Vsi. 

J,koudržať 
poriadok? 

Je tomu takmer 3/4 storočia, čo 
bola postavená základná škola (l.č. 
už Stará škola) pre prváčikov a dru
háčikov na Charkovskej ulici. Prvý 
riaditel' tejto školy, vášnivý lo záhrad
kár a polovník, vysadil školskú záhra
du kvalitnými, vel'mi dobre rodiacimi 
ovocnými stromami (marhule, slivky a 
pod.). Dnes sú tam len pahýle. Pred 
školu a školskú záhradu dal vysadiť 
stromy nejedlých gaštanov pre účely 
zimného zásobovania divej zveriny. 
renta účel aj plody gaštanov spl'iíali. 
polovníci v čase dozrievania jednora
zovo zberali, sušili a uskladňovali pre 
zverinu na zimu. Odvtedy sa koruny 
stromov rozrástli do obrovských ro z-

merov a visiace konáre nad cestou 
vyššie vozidlá zachytávajú a vetvy
vetvičky berú so sebou. 

Obyvatelia Charkovskej ulice 
(zväčša prestarlí) sú zvyknutí pred 
svojimi domami udržiavať poriadok, 
boja sa však podzimných mesiacov. 
Miesto letnej okrasy podzimná spúš(, 
trvajúca takmer 2 mesiace. 

Rodičia, ktorí si svoje ratolesti vo
dia do školy, sú svedkami, ako to 
pred školskou záhradou vyzerá. 
Lístie, haluze, šupiny, laty, kamene sú 
po celej šírke asfaltovej cesty. 
Došliapané trávniky, pred domami 
dolámané šípové kry a pod. 

Uznávam. Zábava, vášeň v prete
kaní vyhadzovania lát a iných pred
metov, aby nazrážali čo najviac gaš-

Vlastivedná monografia Devínska Nová 

N 
V piatok 22.9.1995 

predstavili spoluobčanom 
prvý rozsiahly súbor po
znatkov o Devínskej Novej 
Vsi - Monografiu Devínska 
Nová Ves vydavatelia 
Miestny úrad ONV (pred
chádzajúce i sucasné 
Miestne zastupiteľstvo), zo
stavovateľ, spoluautor a 
editor PhDr. Viliam Pokor
ný s kolektívom spoluau
torov. 

stnom pred
stavení sa zúčastnil aj ge
nerálny riaditeľ sekcie 
Ministerstva kultúry SR 
PhDr. P. Števček, riaditeľ
ka oddelenia miestnej kul
túry MR SR Dr. Z. Burda
nová, veľvyslanec Chor
vátskej republiky v SR pán 
Dr. Ivica Tomié, predchá
dzajúci starosta Ing. M. 
Jurčák, časť spoluautorov 
a ďalší hostia. 

pk 

Spoluautorka PhDr. Z. Skovierová CSc 

ta nov do vrecúšok. Nestačí 5 - l O ku
sov na hranie, resp. modelovanie. 
Zvyšok nájdeme v kontajneroch. Kto 
tieto deti má napomína( aj pre prí
padné poranenia, keď to robia i nie
ktorí rodičia? 

S dobrým slovom som ponúkla 
delom metlu, aby po sebe upratali ten 
"svinčík". Čuduj sa svete! Odpoveď 
asi 9 ročného dievčatka od bytoviek 
znela "DENOVA to odprace". Ale 
Denova to neurobila - namietam. 
Dievčatko však trúfalo odpovedá; na 
čo ju máme? Čo robi(? Účelné by bo
lo spodné konáre stromov zrezal', 
ako to urobila v minulom roku škol
ská správa pred samotnou budovou 
školy, odkedy je tam aký - taký poria
dok a pokoj. Túto službu by mohla 
vykona( naozaj DENOVA. Ďalej pre 
budúce roky navrhnú!' polovníckemu 
zväzu akciu jednorazového zberu a 
tak pokračova( v tradícii. 

Tým, ktorí prispeli k vydaniu monografie odovzdal knihu starosta 
Mč DNV Ing. Vladimír MRÁZ 

Spoluautori: PhDr. J. Hamš~ová a Ing. arch A. NÉMETH 

DEVEX3 



( ____ Z_o_so_b_a_'š_i_li_s_a~~) 
Na Obvodnom úrade Bratislava IV. 

matrika Devínska Nová Ves 

Dušan BIHARI a 
Margita HORVÁTHOVÁ 

Tibor HEGEDUS a 
Zdenka WELWARDOVÁ 

v kostole 

Ing. Ľubomír DI}NČK9 o 
Milada CVECKOVA 

Ing. Stanislav TINKA o • 
Ing. Dagmar MARKECHOVA 

Jaroslav POUAK o 
Lívia LANCZOVÁ 

Ján ČAPČÍKa 
Ing. Hermína EBRINGEROVÁ 

'ZO rokov 
Mária DVORéiKA 
JozefMAŽIČ 

'Z5 rokov 
Anlon MIKULA& 
Jozef BALÁŽ 

Mária MA11JLOVA 

85 rokov 
Terézia NEKLAPIIDVÁ 

Mária P6ENICOVÁ 
Katarína PAVLOVé\KÁ 

90 rokov 
Martina KRONAUEROVÁ 

96 rokov 
františka BEé\EDOVA - najstaršia občianka 

blahoželáme 

l Uvítali sme do života l 
Michaela ĎUR!A&OVA 

blahoželáme 

Peter 
Františka BACHANOVÁ 

Alojz KUBÍČEK 
Mikuláš MARKOVIČ 

František HATAŠ 

V klube dôchodcov 
oslávili narodeniny: 

Júlia DANJID:LOVÁ 
Anlónia TOLLOVA 

Viern ,f;ci:ImacovA 
Belka BELErovA 

Jozefina lWICOVA 
Kanúla POLÁKOVÁ 

Mária' CI200CIIMITOVÁ 
&lefan CI20ZAJ 

blahoželáme 

4 DEVEX 

centrum pre voľný čas, lstrijská 2, 6 
1.10.1995- ŠKAREDÉ KÁČATKO 

Detské divadelné predstavenie o 16. OO hod. 
9.·13.10.1995- SLNEČNÁ ENERGIA- FOTOVOLTAIKA 

Putovná výstava so. spr~vod._ slovom 
15.10.1995- ROZPRAVKOVE VSELICO 

Detské divadelné predstavenie o 16.00 hod. 
21.10.1995- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Slávnostný program, účinkujú žiaci ZUŠ v ONV o 15.00 hod. 

Pravidelné aktivity, súbory, kluby, krúžky, kurzy, prenájmy, knižnica Tel.: 770 033 

Detský klub 
Koncom septembra bol 

otvorený v priestoroch Istro 
Centra detský klub. Jeho orien

tácia pozostáva z dvoch záuj
mových oblastí: prírodovednej 
a esteticko • výtvarnej. 

Hlavná náplň prírodoved

nej záujmovej činnosti spočíva 
v organizovaní vychádzok, 
náučných exkurzií do blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia, zame
raných na poznávanie a pozo

rovanie fauny a flóry. 

Je to jedinečná príležitost 
oboznámi( sa s prácou ornito

lógov, ochrancov prírody, spo
znaí chránené územie Devín
skej Novej Vsi, pomôcÍ pri 
tvorbe náučného chodníka, vi

diet' diapozitívy a videoprojek
ciu s prírodnou tematikou, pre

verit' si teoretické vedomosti 

súťažnou formou. 

Náplň esteticko • výtvarnej 
činnosti má univerzálny cha

rakter. 

Obsah tvoria viaceré aktív
ne výtvarné činnosti ako je 

Súťažili pivári 
Reštaurácia u Mithala Devínska Novó Ves o Pivovar 
Stein Brotislava usporiadali v dňoch 15. o 16.9.1995 
l. ročník súlože v pi~ l litra pivo no čos o v držaní l litro
vého pohóro s pivom na čas. 

Výsledky: 

Pitie l litra piva čas: 
l. miesto Tibor BAAN 9,17 

malovanie, modelovanie, prá
ca s textilom, odpadovým ma
teriálom, dotváranie prírodnín. 

Zároveň je tu možnost zo
známi( sa s vývinom výtvar
ného umenia, s tvorbou sveto

vých a domácich osobností 
prostredníctvom priameho sty
ku najmä návštevou galérií 

a ateliérov. 

Pozornost' sa sústreduje i na 
kultúrno - historické pamiatky 
a l'udové umenie Devínskej 

Novej Vsi. 

Poslaním je prehlbovanie 

záujmu nielen o výtvarné ume
nie, ale i o literatúru, hudbu, 

divadlo. 

Klub navštevujú 8 až 14 ro
čné deti raz v týždni. Deti zau
jímavo využívajú vol'ný čas, 
rozvíjajú si rozumové a tvorivé 

schopnosti pre vlastné poteše
nie, obohacujú si svoje estetic
ké cítenie a myslenie. 

Janáková Ladislava 
/STRA CENTRUM 

2. miesto štefan BACKA 
3. miesto· Štefan IMPENS 

10,27 
12,90 

Držanie l litrového pohóro s pivom. 

l. miesto- tuboš TARČÁK 
2. miesto· Jozef ZEMAN 
3. miesto· Pavol MASAROVIC 

čas: 

4,11,89 
3,07,46 
2,40,93 

M.G. 

meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 
7 .l O. • Eliška, 8.1 O. - Brigita, 

9.1 O.- Dionýz, l 0.1 O.· Slavomíra, 
11.1 O. -Valentína, 12.1 O.

Maximilián, 13.1 O. • Koloman, 
14.1 O. • Boris, 15.1 O. - Teréziu, 

16.10.-VIadimíro, 17.10.-
Hedviga, 18.10.- Lukáš, 19.10.

Kristián, 20.1 O. -Vendelín 

blahoželáme 

Program 
kina 

DEVÍ 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota a nedeľa 
o19.45hod. 

5. až 8. KONGO 
USA MP st30; 

Podľa románu Michaela Crichtona, v ktorom 
so z fantázie stáva skutočnosť 

12. VLÁDCA BÁBOK 
USA MP st25; 
Sci·fi thriller 

14.·15. KARMÍNOVÝ PRÍLIV 
USA MP st 28; 

Dvojo muži súperia o vládu nad atómovou 
ponorkou, o tým i o osud ľudstva 

19. ŽIVOT A NEOBYČAJNÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ VOJAKA 
IVANA ČONKINA 
MP čd 22; 24; 

Komédia o nezmyselnosti vojny 

Mládežnícke predstavenia: v SO, NE (mimO" 
riadne oj vo ŠTV) o 17.15 hod. 

5. ai 8. KONGO 
30; 

12. VLÁDCA BÁBOK 
25; 

14.·1 S. KARMÍNOVÝ PRÍLIV 
28; 

19. ŽIVOT A NEOBYČAJNÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ VOJAKA 
IVANA ČONKINA 
22; 

Poznámka: st, čt sú slov., resp. české titulky 

9.kolo 
MUŽlA 
DNVes -Vinohrady 1:1 (Horváth) 
sTARŠÍ DORAST 

- D.N.Ves 
MLADŠÍ DORAST 

- D.N.Ves 
STARŠÍ ŽIACI 
D.N.Ves- Matador 2:1 
MLADŠÍ ŽIACI 
D.N.Ves- Matador 6:1 

ŠACH 
št 

V ročníku 1995 · 1996 majstrovských súťaží 
družstiev budú ŠK STRELEC ONV reprezentovať: 

"A" družstvo v oblastnej súťaži: l. Andrej 
LOBODÁŠ, 2. Marián JURČÁK, 3. Ján ANTALA, 
4. Róbert VERNER, 5. Ladislav JURČÁK, 6. 

Karol HORVÁTH, 7. Martin BALOG, 8. Peter 
KOVÁ( 9. Stanislav JURČÁK, 10. Jozef ZLO
CHA, ll. Branislav JURČÁK, 12. Peter STEFA
N l, 13. Nikoleta JURČÁKOVÁ 

Ich budú družstvá: Faust A, 
Plavecký Štvrtok, Krasňany B, Modra B, Spoje 
B, Svätý Jur B, Apollo, Dunaj O, DoprastavE, 
Spoje C. Slovan F. 

V dňoch 16.-17. septembra 1995 poriada! 

TK LOB ONV 

mužov a 9 žien z oddielov: LOB Devínska 

Nová Ves, Salus Bratislava, Ekonóm 

Bratislava, Strojár Bratislava, TK Zohor, Strojár 

Malacky, Slávia Právnik Bratislava a TK 

v pretekoch automobilov do vrchu SlOVAKIA 
15.-17.9. 95 PEZINOK- BABA 

AlPSKO - DUNAJSKÝ POHÁR, MAJSTROVSTVÁ SR a 
RAKÚSKA, PEUGEOT CUP, SUNNY CUP, FIESTA CUP. 
Prvý krát v histórii Slovenskej republiky mohli usporiadatelia: 

MOTORSPORT RACING TEAM ÓMV STUAD, ZÁCHRANNÝ 

SYSTÉM SLOVAKIA SR, riaditel' pretekov majster športu Jozef 

STUDENIČ z DNY predstavií 76 pretekárov na takomto vel'kole

pom podujatí. 

Úvod a výsledky sme uviedli v minulom čísle. Dnes prinášame 

fotoreportáž, pre tých čo zaváhali, ako inšpiráciu pre budúci rok. 

HU BEK (Zohor)- JURČÁK B. (ONV) 6:2, 6:3 
TRGAlA (Solus) ·JURČÁK S. (ONV) 6:2, 6:4 
KURINA (ONV) · VERUZÁB (Malacky) 0:6, 0:6 
PALENČÁR, VYKUKEL (Salus) -BESEDA, JURČÁK B. 
(ONV) 6: l, 6:3 
JURČÁK S., KURINA (ONV)- JANKO (Malacky), GE
DEl (Ekonóm) l :6, 2:6 
HARAMIOVÁ (Zohor) · PAVLICOVÁ (ONV) 

4:6, 5:7 
MASARYKOVÁ (Právnik) - CHOVANOVÁ (ONV) 

6:0,6:0 
KLÍMOVÁ (Stupava)· GALOVIČOVÁ (ONV) 6:2, 6:2 
KARELOVÁ (ONV) -ČIRKOVÁ (Stupava) l :6, 2:6 
MASARYKOV Á (Právnik), KARÁČOVÁ (Ekonóm) -
PAVLICOVÁ, KARELOVÁ (ONV) 6:0, 6:2 
CHOVANOVÁ, GALOVIČOVÁ (ONV) · ČIRKOVÁ, 
KLÍMOVÁ (Stupava) l :6, 0:6 

Semifinále: 

KORBEl (Strojár) ·JANKO (Malacky) 6:3, 6: l 
VERUZÁB, GHINGER (Malacky)- JANKO (Malacky), 
GEDEI (Ekonóm) 6:2, 6:3 
IMSARYKOVÁ (Právnik) -KLÍMOVÁ (Stupovo) 

6:2, 6:2 
IMSARYKOVÁ (Právnik), KARÁČOVÁ (Ekonóm) -
ČIRKOVÁ, KLÍMO VÁ (Stupava) 6: l, 6:0 

mj. 

BILIARD 
Biliardový oddiel SANDBERG 
DNY, 841 07 Bratislava 

Dňa 23.9.1995 zví(azil BC 
SANDBERG DNY v prvom kole 
ll. slovenskej biliardovej lige nad 
l. BC PREŠOV l 0:2. 



Kosatcova 24 (pri Mestskej polícii - vchod z ul. i. Bukovčana) 

VETL.ÍN 
RIZLING 
ČERVENÉ 

Vetlín do 10 l á 32Sk/1- 10-20 l á 31Skll nad 20 l á 30Skll 

Rizling do 1 O l á 32Skll - 10-20 l á 31 Sk/l nad 20 l á 30Skll 

červené do 10 l á 35Skll- 10-20 l á 33Skll nad 20 l á 32Skll 

IJ ABAKOVÉ VÝROBKY 
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY 

\Y/EGETARIÁNOM 
Pestrý výber potravín od sójových produktov áž po ... 

príďte si vybrať a presvedčiť sa 

lstrijs{tti 68 

ponúka 

* karosárske náhradné die(IJ. 

* sf/etfomety, smerorlkiJ. 

* brzdof/é pfatničklJ 

* f/zduchof/é a olejof/é filtre 

* autopríslušenstf/o (nosiče I1Jží, bictJklofl .•. ) 

*autokozmetiku 

po- pia: 8.00- 16.00 

Tel.: 175 191 
ObiednárlkiJ (111Jhalfíme do 24 hodín- lf malom i lfeľkom) 8.00- 16.00 

6 DEVEX 

Ak si z nášho sortimentu nič nevyberiete, 
skúste šťastie s lósom Niké 

(zľava na lósy neplatí) 

Vážení páni, 
hľadáte možnosť perspektívneho zamestnania? 
Trávite veľa času cestovaním do práce a chcete to zmeniť? 
V tom prípade sme tu pre Vás! 
Najväčší výrobca plechových výliskov pre automobilový priemysel 
fy PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava 
(zástavka na znamenie pred D.N.V.) 
prijme -lisárov -požiadavka- úplné základné vzdelanie- po ZVS 

-zváračov C02 - po zvs 
Informácie na tel. č.: 769 604, 769 340 

PRESSKAM, s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava 
prijme 

2 pracovníkov technickej kontroly 
požiadavka: SPŠS, ÚSO stroj. s maturitou, po ZVS 

l upratovačku 

Bližšie informácie: Tel.: 07/769 590, 769 604, 769 340 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol· Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

ul.lstrijská č. 59, 841 07 Brotislovo 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vŕtanie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie molorozmemých akvárií 
rámovanie obrazov 

• Vodoinštalačné a kúrenárske prá-
ce. Tel:: 776 888 
• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

Eisnerova 46 - tel.: 770 006 

• ÚŽITKOVÉ SKLO A PORCELÁN 
•PRÍBORY 

*VYBRANÉ DRUHY TOVAROV PRE 
DOMÁCNOSŤ 

"' SEZÓNNY TOVAR 
*LÓSY 

* Predám plynový kotol 

DESTILA 25. 
Tel.: 779 265 

* Predám svadobné krajko

vé šaty + doplnky. 

Tel.: 850 142 
• Montáž, oprava a predaj elek-
trických bojlerov. Tel.: 239 527 

220 005 
• Firma MEDIÁN oprava automa-
ticl<ých práčiek. Tel.: 777 095 

• Vymením 4 izb. byt na 
Ostredkoch za byt v DNY. 

Tel.: 776 198 

* Darujem psíkov. Na hriad
kach 35. 

Tel.: 778 698 

• Hl'adám učitel'a nemeckého 
jazyka pre siedmačku. 

Tel.: 775 485 

NEZABUDNITE 
ešte je čas urobiť niečo 
s Vaším účtovníctvom 

jednoduché a podvojné 
účtovníctvo 

mzdy, DPH, kontakt s úradmi 

4216 Sk. K cenám trebo pripočítať 25% DPH. 

Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejň ovo nie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
Zomestnonie hlodám -50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strano + 50 %. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvom (nod poštou). Po·pio: 15.00- 18.00 
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Dňo 14.9.1995 o 22 .50 hod . 
hliadka MsP vykonávalo kontrolu 
dodržiavania záverečných hodín v 
miestnom zariadení. Troch návštev· 
níkov no mieste riešilo dohovára-

Kto je kto 
V tejto rubrike čitatelov zozna

mujeme s osobnos(ami, podla 

ktorých sú v Devínskej Novej 

Vsi pomenované ulice. 

r -.., 
JJán IPoničan 

~ 
(pseudonym Ján Rob Poničon), 

1902- 1978 

Slovenský básnik, prozaik a 

dramatik. Poničan bol rodák z 

Očovej. Skoro osirel a vyrastal u 

svojej rodiny v Banskej Bystrici. 

Po maturite v Lučenci začal štu

dova( v Prahe elektrotechniku, 

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: A/ Koniec tajničky.- B/ Sar ky
seliny dusičnej- arzén po chorvátsky· Reonultové 
závody v skr.- Cl Mesto v Taliansku· ústia rieky
ktorý.- Dl Doby -podliehalo hnilobe- nemecký te
nista. -Ej Lyže po anglicky -úbožiak, bedár : vyvrr 
lávo l bolesť. -F l Mesto i rieko vo Francúzsku -klrr 
koty (básn.) -motky. · GI Hnuterná (pozostolost) -
ryha no skrutke - milijoule (skr.l. - Hl Mesto v 
Nomíbii -ničil ohňom -vlastníš. -l/ Citoslovce noprr 
dobňujúce zvuk spiežovcov- zvrocol -francúzsky krr 
mik.- Jl Interná ekonomická komisia (skr.) -vy· 
mieňoč iónov- svojvôle, násilia.- K/ Druhá čas( 
tajničky.-

• • • 
Zvisle: l l Začiatok tajničky. - 21 Územné 
jednotky v Mongolsku- políC vápnom.- 3/ Dakto
z vonkajšej strany.- 41 Parížske leHsko- zrúconiny 
-choó. ·51 Skratka komisie OSN pre výživu a por
nohospodál51vo- hrmoty, lomozy (hovor.) · budova. 
-61 Kód HoiH- preniká niekom· muži.- 7 l OsH
múčnik zvinutý do volco. -BI Sláčikový nástroj 
zmenšujete. -9 l Písmeno "A" -zabával- základná 
škola (skr.). - l Ol Americký maliar o fotograf- dr· 

ním. Po kontrole pokračovalo v 
hliadkovej činnosti. O 23.40 hod . 
no Eisnerovej ulici bolo zostavená 
o napadnutá tromi už spomínaný
mi návštevníkmi kontrolovaného 
zariadenia. Dvojo z útočníkov boli, 
zo spolupráce pracovníkov z HO 
PZ, predvedení no oddelenie. 

Dňo 20.9.1995 sme boli telefo
nicky požiadaní pracovníkom 
Miestneho úrodu o vykonávanie 
kontrol v objekte futbalového što· 
diónu, odkiol' boli odcudzené me
dené drôty. Prípad bude doriešený 
príslušnými orgánmi . 

potom prešiel no právo a v roku 

1927 získal doktorát. 

Od vstupu do literatúry za

čiatkom 20. rokov (ažisko jeho 

tvorivej aktivity bolo v poézii, de

butoval zbierkou básní SOM 

(1923) . Po dlhšej prestávke vydal 

druhú básnickú zbierku 
DEMONTÁŽ (1929). Zbierka 

básní VEČERNÉ SVETLÁ ( 1932) 

znamená objavovanie vlastného 

vnútra, cíti( v nej vplyv českého 

poetizmu. 

Jeho dalšie básnické zbierky

ANGARA (1934), SEN NA ME

DZI (1942), DIVNÝ JANKO 

{1941), POVSTANIE (1946), 

MESTO (1947), RIAVA NEU-

gol, štuchol- tvoji po česky. - ll l ŠPZ Komárno -
športovec - proobyvoter Nového Zélandu. - 121 
Uzavretá časť vyčnievojúco z priečelia -mýlili po 
česky. · 131 Tretia čast' tajničky.-
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Dňo 21.9.1995 o 21.00 hod . 
hliadka zasahovalo no železničnej 
stanici Devínske jazero, kde podlo 
oznámenia bezvládne ležal no ze
mi neznámy muž. Privolaná 
záchranná služba prišlo už nesko
ro, neznámy medzitým zomrel. 

Dňo 22.9.1995 o 15.35 hod. 
bolo telefonicky no stanicu MsP no
hlásené, že no ulici J. Jonáša so 
bijú dvojo občania . Vyslaná hliad
ka rozhnevaných mužov upokojilo 
o zjednalo nápravu. 

MsP 

TÍCHA (1958), HLBKY A DIAĽ
KY (1973) a mnoho dalších. 

V 30. rokoch zasiahol 

Poničan do literárneho vývinu 

aj prozaickými prácami . Bol 

tiež autorom viacerých divadel

ných a rozhlasových hier. 

Uviedol sa aj ako prekladatel' 

poez1e a drám Moliéra, 

Schillera, Puškina a iných . 

Významná je Poničanova 

aktivita publicistická a kritická, 

ktorou sa sústavne zúčastňoval 
na formovaní podôb slovenskej 

literatúry. 

jka. 

Pomôcky: BI Sičon. ·Cl lmolo. -Dl Stich.- 51 
OM.- lO l Roy. 

d 

8 9 10 ll 12 13 

-
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!law® a~ 
Dlhý rad v Moskve. Na koniec 

sa postaví další potenciálny zá

kazník a pýta sa toho pred se
bou: 
-Čo dávajú? 

- Hemingwaya. 

- A to je lepšie ako krimplen? 

- Neviem. Ja beriem dve flaše. 

... 
Z televízneho prejavu ministra 
financií: 

- Drahé dámy, drahí páni, dra· 
hé všetko ... 

••• 

- Mne sa ten Miško naozaj 

páči. Taký je pohotový a bys
trý ... Minule si prečítal, že je 

možné kúpi( Eurotel za facku. 

Nemeškal, zašiel do najbl ižšej 

elektropredajne a vyfackal ve· 
dúceho. 

••• 

- Môj syn vôbec ne1e mäso, 
maslo, sladkosti . 

Lekár pozrel na chlapca. 

- Veď je to celkom normálny 

chlapec. Prečo potom neje? 
-Nemá. 

••• 

Objektívny výskum dokázal, že 

ak sú muži proti manželstvu, 

tak iba proti vlastnému. 

••• 
Dežo píše z vojny list: 
- Žena moja, posielam ti dva 

listy, prvý a posledný. 

························ 
Modré písmeno D na 

Vašej schránke zna· 

mená pre doručova· 

tela - dodat' !Ql~'0'~~. 
Neocllepujte ho· 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vydovotelských ná· 
kladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kolištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 
14 (z dvora) . Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil : ROWACO spol. sr. o., Kočánkovo 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/ 90 • R. 
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D EVínskonovove~k~ 
wformacny 

EXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

44.-45. týždeň 20.1 O. 1995 Ročník: V. Číslo: 20 Cena: 2,50 Sk 

. . . a teraz máš šancu 1 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Prenádherná jeseň nám hlad

ká boliestky, študentov láka skôr 
von než do školských lavíc, oj 
ostatní využívame hojnos( slneč
ných lúčov... Slnce nám žičí. 

A osviežuje nás . 

Nie všetkým o všetkých. 

Len čo sme predstavili mono
grafiu o Devínskej, kde čestné 
miesto medzi ži júcimi zaujal aj 
spisovotel' Rudo Sloboda, už 
sme so s ním v polovici októbra 
lúčili . 

Čas, ten neúprosný pohonič 
dejov, prináša prirýchlo stále no
vé o nové. A predošlému uberá 
priestor stále nástojčivejšie . 

Možno preto ho volajú najlepším 
lekárom no bolesti . 

Začiatkom novembra sme mu 
však nedopriali preletie( 
Pamiatke našich blízkych sme 
Venovali aspoň jeden deň, kedy, 
ak nie iné, patrí so zastavi( spo· 
ITlenM.. Navštívi( tých, ktorí 
odišli, poteši( tých, čo zostali. 

A. .. 

A hádam ži( tok, aby aj nás 
spomínali . 

Tak, ako si zaslúžime. 

Váš vydavotel' 

V piatok 13.1 O. 95 sme sa rozlúčili so spisovotelom Rudolfom Slobodom (4) 

Dnes hovoríme so starostom 
~@@o %7~@@lOITi1iJO[ľ@ITi1il skej časti 

mest-

~!W@~ pre spoločné prerokovanie proble
matiky, povedal by som, k hlada
niu konsenzu, tzv. brúsenia trecích, 
teda problémových názorov. 

(Pokračovanie no 5 strane) 

Uzávierka dnešného 
čísla bola - • 

12.10.1995. 
Uzávierka nasledujú

ceho čísla bude 
26. 1 O. 1995. Číslo 
vyjde 3. 11. 1995. 

Kam 
so stavebným o<lfpadom 

Stavebný odpad a výkopová 

zemina, odpad, ktorý vznikne pri 

stavebných prácach povolených 

stavebným úradom, resp. Miest· 

nym úradom na objektoch obča
nov v MČ DNV, na povolenie 

Miestneho úradu je možné po 

dohode s riaditel'om Tehelne 

a starostom MČ uloži( bezplatne 

v Tehelni Devínska Nová Ves. 
(Stavebný odpad musí by( zba

vený dreva a nebezpečného ma

teriálu - bez ropných látok, asfal

tu, azbestu, farbív . .. , nesmie ob
sahova( zelený odpad - ten treba 

kompostova() 

Vážený pán starosta, v júli toh
ta roku rozhodlo Miestne zastupi
telstvo mestskej časti Devínska 
Nová Ves o vstupe mestskej časti 
do Regionálneho združenia mest
ských častí hl. m. SR Bratislavy. Čo 
si od vstupu do tohto združenia 
slubujete? 

Monografia Oeuínslca Nouá Ues 

V zmysle stonov vytvoreného 
Regionálneho združenia mestských 
čas tí hl. m. SR Bratislavy je jeho 
cielom obhajovanie záujmov mest
ských ča stí pri rešpektovaní ich sa
mostatnosti v systéme samospráv
nych orgánov hl.m. SR Bratislavy, 
oko i napomáhanie rozvoju samo· 
správy v celom jej komplexe. 

Regionálne združenie dávo mo
žnos( pri riešení najzávažnejších 
úloh celomestského charakteru zvo
láva( spoločné zosadnutia miest
nych zostupitel'stiev mestských častí 

Nemala by chýbať 
v žiadnej rodine, v žiadnej knižnici 

Ako posudzova( a chápa( 
súčosnos( budúcnos( keď nepo
známe minulos(? 

Odpoveď na túto otázku nám, 
obyvatelom Devínskej Novej Vsi, 
ponúka Vlastivedná monografia 
Devínska Nová Ves, ktorú v októbri 
predstavil zostavovotel', spoluautor 
a editor PhDr. V. Pokorný s kolektí
vom. 

Dnes vám predstavíme prvé dve 
kapitoly. 

Príroda 

Neopokovatel'ný charakter dá
va Devínske j Novej Vsi jej poloha 
v priestore, ktorým prebieha hustá 
sie( neviditelných hraničných línií. 

(Pokračovanie na 8strane) 



UROBNIČKY 
L RADNICE 

z uznesení Miestneho zastupitelstva 

mestskej časti Devínska Nová Ves 

10.10.1995 

Miestne zastupitelstvo MČ DNY 

schvaľuje Záverečný účet správy by
tového hospodárstvo MČ DNY zo 
r. 1994 

schval'uje Mandátnu zmluvu č. 
200/1995 o poskytovaní služieb, 
výkonu povinností správcu domo
vého a bytového fondu s firmou C -
realitná agentúra s.r.o. na obdobie 
do 31.12.2000 

schvaluje Zmluvu o dielo č. 
202/1995 na zabezpečenie činno
stí súvisiacich so sledovaním, odpo-

čtom a rozúčtovaním platieb na vy
kurovanie, TÚV a SV v komunálnych 
bytoch a nebytových priestoroch 
v správe MČ DNY s firmou C-TERM 
s.r.o. na obdobie do 31.12.2000 

schval'uje Zmluvu o nájme č. 

201/1995 na prenájom tepelno -
energetických zariadení v správe 
MČ DNY s firmou C-TERM s.r.o. na 
obdobie do 31.12.2000 

berie na vedomie informáciu o sta
ve spracovania Programu rozvoja 
MČDNV 

ukladá architektovi MČ predložiť 
na nasledujúce MZ MČ DNY 
Program rozvoja MČ DNY 

ukladá kontrolórovi predloži( na 
nasledujúce zasadnutie MZ prehlad 
o stave vymáhania pohladávok MČ 
a stanovenie dalšieho postupu 

z 

®ostal sa mi do poštovej schránky list, reagujúci na periodikum 
"Informácie z radnice", ktoré pravidelne vydávajú tri poslanecké kluby 
Miestneho zastupitel'stva. List nebol podpísaný, napriek tomu som sa roz
hodol odpovedať naň prostredníctvom Devexu, pretože uvádza problémy, 
ktoré určite trápia aj viacerých obyvatel'ov. Vzhl'adom na značný rozsah 
nastolenej problematiky budem reagovať zatial' iba na jednu otázku, na 
nasledujúce sa pokúsim zodpovedať v niektorom z ďalších čísel Devexu. 

Hovorí, píše sa, diskutuje 
o výstavbe športového centra na 
ul. Š. Králika. Považujem to za 
povinnos( Miestneho úradu za 
obchody, ktoré boli vybudované 
tam, kde si hrali deti. Dnes už ani 
nie je miesto pre deti, lebo chodia 
domov s "osralými" topánkami 
od výkalov psov, ktorí behajú stá
le bez náhubkov, bez vodítok 
a niekedy aj bez pánov, ktorí "dá
vajú" na nich pozor z okien. 

A školské ihrisko na ul. P. 
Horova? Basketbalové dosky bez 
košov, futbalové ihrisko tak aku
rát na zlomenie nôh na drnoch. 
Nebolo by lacnejšie stávajúce 
športoviská da( do poriadku a 
zisti( vinníkov preberacieho kona· 
ni a? 

O výstavbe Líniového centro so 
toho už povedalo oj popísalo velmi 
vel'o. Mňa osobne so to dotýka, 
pretože bývam práve v tejto lokali
te. Bol som proti výstavbe jediného 
objektu, ktorý vyrástol no detskom 
ihrisku, bohužial', nepodarilo so mi 
tento názor presadiť. Ďalšie štyri 
objekty sú postavené v tesnej blíz
kosti frekventovanej komunikácie -
Eisnerovej ulice o myslím si, že to 
by bolo vel'mi nevhodné miesto na 
detské hry. Naopak, po otvorení 
týchto prevádzok so ponuka ob
chodu a služieb v Devínskej Novej 
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• anonymovi 
Vsi vel'mi zlepšila o nepociťujeme 
už tak kriticky absenciu nedoko
nčeného obchodného centro no 
Nám. J. Kostru. Ostatne, vidno to 
aj podla návštevnosti týchto prevá
dzok. 

O psoch no sídlisku so píše už 
skoro v každom Devexe, žiol', si
tuácia sa nezlepšuje. Že to nie je 
iba problém Devínskej Novej Vsi, 
ba dokonca oni Bratislavy, o tom 
svedčí napríklad celostranový ma
teriál v denníku Sme zo dňa 
9.1 0.1995. Z prehlad u o priestup
koch občanov v súvislosti s cho
vom psov riešených príslušníkmi 
mestskej polície v jednotlivých 
mestských častiach, ktorý je uvede
ný v priloženej tobul'ke, vyplýva, 
že s výnimkou mestskej časti 
Petržalka so policajti snažia prie
stupky rieš it' hlavne pohovormi. 
Možno oj to je príčinou neuteše
ného stavu o malo by so pristúpiť k 
tvrdším postihom nezodpovedných 
mojitelov psov. 

Okrem toho, že majitelia často 
púšt'ajú psov vol'ne pobehovať po 
sídlisku o ešte k tomu bez náhubku, 

potrebné no vysporiodonie nepo\'nohospodárskej činnosti no pôdnom fonde v zmysle zákono č. 307/1992 Zb. 
o ochrone pol'nohospodárskeho pôdneho fondu (PPF). 

l. V zostovonom území kotostro (intravilán): 
·list vlastníctvo (plotný pre právne úkony nie starší oko 3 mesiace*,**) 
-Kópio z kotostrálnej mopy (nie storšio oko l rok) 
· Stonovisko Miestneho úrodu 
. Osadenie stovby no pozemku (z projektovej dokumentácie- kótovaním o celkovým pohl'odom) 
. Kolok v hodnote 100; Sk (správny poplatok podla zák. 145/1995 Zb. NR SR v správnych poplatkoch) 

ll. Mimo zostovoné územie kotostro (extravilán): 
-list vlastníctvo (platný pre právne úkony nie starší oko 3 mesiace*,**) 
-Kópio z kotostrúlnej mopy (nie staršia oko l rok) 
. Stonovisko Miestneho úrodu (prípadne iných zainteresovaných, záujmy kto~ch môžu byť tokouto činnosrou 

dotknuté) 
·Určenie BPEJ (bonitovaná pôdno· ekologickú jednotko) 
·Projektová dokumentácio 
-Kolok v hodnote 300,- Sk (správny poplatok podla zák. 145/1995 Zb. NR SR v správnych poplatkoch) 

Vysvetlivky: • • 
* V prípade spoluvlastníctvo pozemku- súhlas všetkých spoluvlastníkov, písomny, overeny. 
** V prípade nájomcu pozemku· súhlas vlastníko. 

je problémom ich množstvo. 
Sídliská Kostolné o Podhorské sú 
tesné aj pre l'udí o množstvo psov 
túto situáciu ešte zhoršuje. Jednou 
z ciest, ako je možné počet psov 
regulova(, je zvýšenie poplatku zo 
chov psa. Prevažná väčšino miest 
no Slovensku a mestských častí 
v Bratislave určilo poplatok zo chov 
psa v paneláku vo výške l 000,
Sk, v Devínskej Novej Vsi je to iba 
700,- Sk. Táto regulácio bude však 
účinná iba vtedy, keď skutočne 
všetci majitelia psov budú tento po
platok platit'. To so dá dosiahnuť 
iba spoluprácou s občanmi. Nie je 
totiž celkom v poriadku, keď so 
niekto sťažuje no množstvo psov no 
sídlisku a no druhej strane vie, že 
jeho susedia poplatok zo psa ne
platia o nič s tým neurobí. Možno 
keby museli zaplatiť, tak by tých 
psov nechovali. 

S množstvom psov súvisí oj zne
čisťovanie trávnikov trusom. O tom 
by najlepšie mohli rozprávať pra
covníci Denovy, ktorí musia takéto 
trávniky kosiť, ale aj mamičky, kto
ré so už pomaly boja svoje deti 
pustií hrat' so no trávnik. Pravdou 

Obvodný úrod BA IV 
Referát regionálneho rozvojo o informonky 

(Ochrono po\'nohospodárskeho pôdneho fondu) 

je, že každý mojitel' psa je povinný 
odstráni( znečistenie verejného 
priestranstvo spôsobené jeho 
psom. Pravdou je, že to nikto nero
bí. Priznám sa, že neviem, ako to 
dosiahnuť. Privítame každý dobrý 
nápad v tomto smere o ak so bude 
dať zrealizova(, tak to urobíme. 

No záver ešte niekol'ko slov 
k športoviskám. Športoviská v škol
ských areáloch patria školskej 
správe a tá zabezpečuje ich údrž
bu. Je pravdou, že školská správa 
má obmedzené finančné prostried
ky, tok isto je však no tom oj mest· 
ská časí. Aj napriek tomu si však 
myslím,že by poslanci Miestneh~ 
zostupitel'stvo boli ochotní prispie~ 
no opravu týchto športovísk, ved 
so tom hrajú noše deti. Okrem 
týchto športovísk a ihrísk, ktoré siÍ 

no sídlisku, je však podla mňa po
trebné vybudovať aj dalšie priesto: 
ry no športové vyžitie. Podhorské~ 
Kostolné sú sídliskami malých deli. 
Je vždy výhodnejšie, keď tieto 
teraz, alebo oj o pár rokov, 
čas no ihriskách, ako -•~--~nom· 

po uliciach o reštauráciách. 

Prehľad o priestupkoch súvisiacich s porušovaním VZN o chove 

mestská čas počet priestupkov počet pokút suma vybraných 

Petržalka 788 616 35.220 Sk 

Lamač 391 119 7.920 Sk 

Ružinov 382 50 4.850 Sk 

Dúbravka 364 8 800 Sk 

Dev. Nová Ves 260 78 7.150 Sk 

Karlova Ves 196 16 1.600 Sk 

Rača 193 26 1.650 Sk 

Nové Mesto 62 45 3.600 Sk 

Ján žatko, zástupca 

Jeseň býva očarujúco krásna ... Kto 
by netúžil pokochať sa prírodou práve 
v toto ročné obdobie? Ustie býva sfar
bené do tých najteplejších farebných 
odtienkov - je to doslova pastva pre 
oči alebo balzam na dušu - skrátka, 
únik pred všetkou realitou. 

Za tou všednou, šedivou realitou 
pokrivkáva aj tá naša, devínskonovo
veská, hlavne v Chránenej krajinnej 
oblasti pod Devínskou Novou Vsou. 
Kedysi zelené húštiny prirodzeným 
spôsobom zhnedli, sklonili sa k zemi a 
odhalili všetko, čo sme sem v priebehu 

Mnohým negatívnym civilizač
ným faktorom nie je možné so vy
hnú!'. Mnohé so však dajú výrazne 
ovplyvniť žiaducim smerom. Môj 
podnet so zaoberá lokalitou parko
viska no ul. J. Poničono o jeho blíz
keho okolia. 

Parkovisko na ul. J. Poničana 

No parkovisku pre osobné mo
torové vozidlá zrejme svojvol'ne 
parkujú nákladné vozidlá, autobu
sy o niekedy i t'ohače. Bežný pra
covný deň týchto vozidiel je nepre
tržitý o podobne i prevádzka po
čas sobôt či nediel. Neviem, nakol'
ko sú šoférom predmetných vozi
diel povdační obyvatelia nižších o 
bližších bytov zo zvukové efekty pri 
štartovaní o zohrievaní studených 
motorov, !lakovaní pomocných sys
témov o mraky emisií. Počet 8 - l O 
nákladných áut o l · 2 autobusy 
tvorí už celkom slušný dopravný 
podnik, ktorý, pravdepodobne 
protiprávne, nám sídli, hučí o dymí 
rovno pod oknami. 

V tesnej blízkosti parkovisko 
žijú tehotné ženy, novonarodenci, 
nnalé deti mnohokrát trpiace no 
alergie, liečia so chorí l'udio, "uží· 
vajú" zaslúžený dôchodok dôchod
covia a dalšie skupiny obyvotel'
stva, ktoré so trebárs domo chcú 
len pokojne a zdravo vyspaí. Žia!', 
títo všetci a najmä malé deti tu od 
llojútlejšieho veku alebo dokonca 

pred narodením dostávajú do 
organizmu solídne dávky karcino
génnych látok. Isté je, že tieto látky 
rozhodne nebudú pozitívne ovply
Vňoval' ich vlastný život, nehl'adioc 
no genetické zaíaženie takto od 
narodenia morenej generácie. 

Z uvedených dôvodov apelujem 
no príslušné orgány, aby z pred
metného parkovisko o jeho blízke-

rokov nanosili. Nie je to práve málo, a 
tak si tu človek veľmi neoddýchne, ale
bo - keď už nič - tak sa aspoň zbaví 
starého haraburdia. Alebo nie? ... ale
bo snáď áno? Alebo ... čo ... 

Aj hubárom žičila tohtoročná jeseň. 
Najmä zo Záhoria nosili plné košíky. l 
na trhoviskách ponúkali nebývalé 
množstvá húb, tohto daru našich le
sov. 

Len Devínska Kobyla akoby nechce
la dať. Okrem bedlí a pečiarok ostatné 
huby absentujú. Vraj pred rokmi rástli. 

ho okolia všetky motorové vozidlá 
okrem osobných: 

o} boli vykázané, 

b) bol zakázaný ich vjazd, 

c) rozhodnutie so dôsledne kontra· 
lovalo o sankcionovalo {trebárs po
líciou, ktorej stanovište so nachá
dza vo vzdialenosti cca 50 met
rov). 

Ak rušňovodič, hoci by 
meškal, zbadá na trati 
človeka, nepokračuje, 

zastaví 

Zastavme sa 
v záujme 

životného 
prostredia 

Vel'kogaráž 

Je jasné, že podobný objekt je 
nanajvýš žiaduci. Prečo ho však SÚ 
umiestnil do obytnej zóny, je už 
menej jasné. Mimoriadne negatív
ny faktor bude dalšie zvýšenie hlu
kovej hladiny. V súvislosti s exploa
táciou kancelárskych priestorov 
opä( narastie hustoto premávky v 
obytnej zóne, dalej so zhorší i zo
morenie emisiami. 

Domnievam so, že so nevyko
nala žiadna hl u ková štúdia vplyvu 
výstavby o exploatácie predmet
ného objektu no dotknuté okolie o 
že SÚ pristupoval k rozhodnutiu o 
umiestnení stavby vel'mi laxne a 
schematicky, lebo v blízkom okolí 
existujú najmenej dve vhodnejšie 
plochy. 

Potom ich rast zastavila chemizácia 
proti komárom v povodí rieky Moravy. 
Alebo bude príčina v zložení horniny? 
Ktovie? Odpovie? 

rp 

Vážená redakcia DEVEX-u! 

My, obyvatelia sídliska Kostolné, 
dávame do vašej ctenej pozornosti ne
odkanalizovanú mláku za terajším síd
lom DENOVY (za kotolňou), ktorá je 
liahňou komárov a hanbou sídliska. 

Možnosť vyfotografovania je za
ručená. 

Občania sídl. Kostolné ONV 

Hlavné stabilné zdroje hluku 

Domnievam so, že je všeobecne 
známe, že hluk so stáva jedným 
z najvýraznejších negatívnych fak
torov našej technickej civilizácie. 
Dnes v takej miere, že možno bez 
nadsádzky hovoriť o faktore riziko
vom. 

V predmetnej lokalite so jedná 
najmä o nežiaduce rozširovanie 
neopodstatneného dopravného za
loženia o jeho sprievodných jovov: 

o) Maximálny podiel no hlukovom 
založení má železnica. 

b) V normálnej spoločnosti nie je 
prípustné, aby cez obytnú zónu 
jazdili bez akéhokolvek obmedze
nia nákladné autá, autobusy, bielo
rusy, traktory no jarnú orbu, sta
vebné stroje a dokonca už oj ka
mióny o íahače. A to počas celej 
noci o navyše okolo stanovišta ab
solútne netečnej polície. 

c) Sklad Slovenských telekomuniká
cií, ktorý sa nachádza v tesnej blíz
kosti obytnej zóny, je tiež zdrojom 
neprimeroného hluku. Pracovníci 
ST zhadzujú kovové vel'korozmer
né cievky z nákladných áut priamo 
no betónovú dlažbu. Vysokozdviž
ný vozík ich ukladá v rámci areálu 
jednoduchým tlačením po betóno
vej dlažbe zo výrazných zvukových 
efektov. Okrem toho so domnie
vam, že vysokozdvižný vozík by 
mal byt akumulátorový, nakol'ko 
emisie o hluk permanentne pracu
júceho v tejto oblasti neprimerane 
znehodnocujú životné prostredie 
dotknutej obytnej zóny. 

d) Ďalším významným zdrojom 
hluku bude výstavba o exploatácia 
objektu vel'kogoráže. 

KedZe doposia!' neexistuje vhod
ná legislatívo, zostáva ochrana 
záujmov občanov no miestnych or
gánoch. Stavebné povolenia by 
mali obsahovať podmienky výstav
by v obytnej zóne o ich nedodržia
vanie by malo byt' patrične, ne· 
kompromisne o verejne kontrolovo
tel'né, sankcionované. 

Medzitým, čo som dopísal po
sledné riadky tohto podnetu, so 
vel'mi nástojčivo prejavuje požeh
nanie "starostlivosti" o trávniky 
v MČ. Kosačková čata celé dni zo
hltávo otravným o intenzívnym hlu
kom široké okolie. Zaručene znivo
čí pohodu stovkám ludí. Nehladiac 
no problematický výkon o celkové 
náklady. 

Týchto niekol'ko riadkov je iba 
výber z podnetu k prehodnoteniu 
skutočností spôsobujúcich výrazné 
zhoršovanie životného prostredia 
v obytnej zóne okolia ulice 
J. Poničono, ktorý bol adresovaný 
Miestnemu zostupitelstvu. 

Hoci som dostal odpoveď od 
starostu MČ DNY podporenú sta
noviskami útvaru kontroly o odde
lenia výstavby o životného prostre
dia s vysvetleniami a zdôvodnenia
mi · nedostatky v legislatíve o fina· 
nčné bariéry neumožňujú v súčas
nosti rieši( tieto problémy, domnie
vam so vzhladom no posudok ge· 
nerácií, ktoré prídu po nás o pre 
ktoré dnes vytvárame životné pro· 
stredie, že by sa mali vyjadri( aj 
ostatní obyvatelia dotknutých loka
lít o svoje názory, návrhy o podne
ty adresovaí nielen Devexu, ale 
predovšetkým Miestnemu zostupi
telstvu. 

VS 

DEVEX3 
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70 ro/isw 
Katarína ~TE FE KOVÁ 

75ro/isw 
Terézia MENYHARTOVÁ, Dezider ~(EPÁN, 

Mária ULRICHOVÁ 
80 ro/isw 

Mária STAN KOVÁ 
85 ro/isw 

Agnesa MICHALIKOVÁ 
92 rof(Ofl 

Jolana KRALOVI(OVÁ 
6fafwiMárn< 

Ján ENCINGER, Rudolf SLOBODA, 
Marianna ~PÁNIKOVÁ 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 
21.10.1995· MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Slávnostný progmm, účinkujú žiaci ZUŠ v ONV o 15.00 hod. 

28.1 0.1995 o BM COMPANY 
Tanečná show pre mládež nad 15 rokov o 19 .OO hod. 

29.10.1995 o O ZlATEJ RYBKE A O KOZLIATKACH 

Detské divadelné predstavenie o 16.00 hod. 
Pravidelné aktivity, súbory, kluby, krúžky, kurzy, prenájmy, knižnica 

Tel.: 770 ,033 

Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu - Kant 

Odišiel spisovateľ 
V piatok 6. októbra 1995 

tragicky zomrel spisovatel', 
dramatik a scenárista 

!l{_udolf S.L0130'1J5l 
z Devínskej Novej Vsi. 

Po štúdiách pracoval ako 
baník, stavebný robotník ... re· 
doktor, dramaturg. V roku 
1965 mu vyšiel prvý román 

Narcis. Potom ďalšie diela: 
Britva, Uhorský rok, Šedé 
ruže, Romaneto Don Juan, 
Hlboký mier, Hudba, Vernos(, 
Večerná otázka vtákovi, 
Druhý človek, Rozum, Strate· 
ný raj, Pánsky flám, Jeseň, 
divadelná hra Armageton na 
Grbe. 

Vari pred polrokom sme si 
dohovárali stretnutie na rozho· 

4 DEVEX 

vor. Bol zavalený prácou, čosi 
dopisoval, chystal sa na da
lšie ... 

- Mám vela roboty, nehnevajte 
sa, ozvem sa neskôr. 

Ceruzou napísaný odkaz 
na kuse papiera som našiel v 
schránke. Podpísaný Rudo 
Sloboda. 

Listujem v jeho románe 
Narcis: 

- Len tak si pocítil, že tvoj ná
pad bola chvíl'ková rezignácia, 
ktorá by sa dala prekonať. 
Ako? 

A kúsok dalej: 

- Sadol si si na lavičku v parku 
a všetko naokolo ti prichodilo 
načisto zbytočné, .D§Jl)uselo 

byť, ani ty si nemusel byt. 
Dostal si strach z budúcnosti. 
Nebolo výhladov. Nemal si ná· 
dej, že by sa tvoje pocity mohli 
zmeniť. 

Alebo: 

· Vdaka ti, smrť, že nevieme, 
čo sa bude diať nad našim 
hrobom. Si krajšia od všetkého, 
si dobrá, a kto by vymyslel 
viac? 

Rudo bol osobitý, svojský, 
možno zvláštny. 

Rozhodol sa písať a písal, 
rozhodol sa odísť a odišiel. 
V piatok 13. októbra 1995 
sme sa s ním rozlúčili na cinto· 
ríne v Devínskej Novej Vsi. 

pk 

® 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Pozvánka 
V nedel'u 12.11.1995 o 15.00 hodi

ne bude v lstracentre 
slávnostné posedenie pri prlležitosti 

meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

21.1 O. • Uršula, 22.1 O. • Serge~ 
23.1 0.· Alojzia, 24.1 O. • 

Kvet os lova, 25.1 O. • Aurel, 26.1 O •• 
Demeter, 27.10. ·Sabíno, 28.10 •• 
Kevin, Dobromila, 29.10. ·Klára, 
30.1 0.· Šimon, Sim ono, 1.11. • 

Denisa, Sviatok všetkých svätých, 
2.11. • Pamiatka zosnulých, 3.11 .• 

Hubert 

blahoželáme 

Program 
kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota a nedela 
o19.45hod. 

21.·22. VODNÝ SVET 
USA MP 
st 30,· 

Mimoriadne nákladný film 

Kevino Costnero. 

26. MIAMI RHAPSODY 
USA MN 
st 28,· 

28.·29. NOVÁ KNIHA DŽUNGLE 
USA MP 
čd 24,· 

Film oo motívy dobrodružného príbehu o 

Mouglim. 

Mládežnícke predstavenia: v SO, NE (mimo
riadne oj vo ŠTV) o 17.15 hod. 

21.·22. VODNÝ SVET 
30,· 

28.·29. NOVÁ KNIHA DŽUNGLE 
24,· 

Tel. : 775 104 

60. výro~ia založenia Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Devlnskej Novej Vsi, 
pre ~lenov i priaznivcov Matice sloven· 

skej . . .. k 
V programe vystúpia súbor Matrt lan 

- spevácky súbor vedený p. J. Zúbkovou, 
tane~ný súbor vedený p. V. Ovetkovou. 
dramatické pásmo v réžii F. Granca. 

Srde~ne Vás pozývame. 

Dnes hovoríme 
s Ing. Vladimírom Mrázom 
starostom mestskej časti 

(Dokončenie z 1 strany) 

Táto štruktúra naviac nadväzuje na 
Združenie miest a obcí SR, ako i rea
guje na pripravované zmeny v územ
no- správnom členení SR. 

Občanov asi bude zaujímať, čo 
Im konkrétne Rrinesle členstvo 
Devlnskej Novej Vsi v tomto 
zdrulenl. 

Mnoho kandidujúcich subjektov 
vo vol'bach do organov samospráv 
deklarovalo svoju vôl'u dosiahnuť 
dobré, susedské vzťahy s okolitými 
mestskými časťami, resp. obcami. 

Práve vstup do tohto združenia 
prejavil i naplnenie tohto bodu voleb
ného programu a určite prinesie i po
zitívne výsledky. 

Pre nás má určit~ nemalý význam 
vzájomné sprostredkovanie informá
cii, rôzne formy vzdelávania a výmena 
skúseností medzi mestskými časťami 
za účelom ich zbližovania, zovšeo
becňovania názorov, zjednocovania 
postupov a formovania spoločných 
stratég if. 

Navyše zapája odborníkov mest
ských častí do riešenia spoločných 
problémov, vypracovávania zásad
ných dokumentov, analýz a návrhov. 
Nemalý význam pre nás má i poslanie 
tohto združenia podporovať aktivity a 
spoluprácu s našimi a zahraničnými 
subjektmi. V tejto oblasti je potom 
možné využívať pomoc a skúsenosti 
kongresu miestnych a regionálnych 
samospráv Rady Európy. 

Taktiež veľakrát je podmienkou 
pre podporu našich samospráv zo za
hraničia (Phare, Overtoure) existen
cia, resp. členstvo samosprávy v regi
onálnom združení. Po rokovaní 
1. konferencie tohto združenia napo
kon už prebehlo vytváranie odbor
ných orgánov združenia - tzv. sekci L 

Naša mestská časť má zastúpenie 
v sekcii zástupcov starostov, sekcii 
kontrolórov, sekcii prednostov a v 
sekcii podnikateľských činností. 

Do zdrulenla vstllpllo do dnel· 
ného dňa 14 mestských east!, 
okr m P trla lky, Rullnova 
a Dllbravky. M dzl argumentmi 
proti zdrulenlu stl aj také: netre· 
ba vytvárať nové štruktúry, ale 
radšej plne využívať doterajšie. 
Vyskytli sa aj názory, že združe· 
nie je namierené proti samo· 
správe mesta Bratislavy. Aký je 
váš názor? 

Nemyslím si, že vytvorenie 
Regionálneho združenia je namierené 
proti samospráve mesta Bratislavy. 

Samosprávu Br,atislavy predsa re
prezentuje nielen mestské zastupiteľ
stvo, primátor hl. m. SR Bratislavy, ale 
i miestne zastupiteľstvá a starostovia 
mestských častí. Keďže žijeme v de
mokratickej spoločnosti, v tejto konš
trukcii samospráv hl. m. SR neexistuje 
systém nadradenosti, resp .. centralis
tického riadenia . 

Samozrejme, pri riešení celomest
ských problémov môže niekedy prísť k 
situácii, že stanovisko príslušnej 
mestskej časti (dotknutej riešením 
problémom) je rozdielne, ale napokon 
prijatie rozdielneho uznesenia mest
ského zastupiteľstva je vyjadrené hla
sovaním a kvalifikovanou väčšinou. 

Ďalej chcem uviesť, že väčšina mest
ských častí hl. m. SR vstúpila i do 
Združenia miest a obcí SR, ktoré je 
partnerom pre rokovania s.vládou SR 
vo veciach týkajúcich sa obcí SR. 
Vytvorenie Regionálneho združenia 
má i v tomto smere logiku, pretože 
toto je napokon partnerom k rokova
niu so ZMOS-om vo veciach týkajú
cich sa Bratislavy. 

Mesto ako celok napokon dopo
siaľ nevstúpila do žiadneho takéhoto 
združenia . 

J dným z clerov zdruhnla je aj 
zleplenle flnanen j situácie 
Bratislavy v budtlcnostl. V tejto 
stlvlslostl bola vytvorená komi· 
sla pri parlamentnom vybore pre 
verejnú správu a samosprávu, 
členmi ktorej ste sa stali vy 
a primátor hl. m. SR, starosta N. 
Mesta. Aké kroky ste zatiaľ v 
rámci činnosti komisie podnikli? 

Už vami položená otázka deklaru
je to, že Regionálne združenie nemá 
namierené voči samospráve mesta 
Bratislavy. Regionálnemu združeniu 
sa podarilo spoločným úsilím s primá
torom hl. m. SR vyvolať rokovania s 
NR SR k riešeniu súčasnej vel'mi zloži
tej finančnej situácie v Bratislave, kto
rá sa odráža v každodennom živote 
jeho občanov (doprava, osvetlenie, 
čistota, komunikácie, bezpečnosť a 
iné). 

Rokovaním s predsedom NR SR p. 
Gašparovičom, predsedom výboru NR 
SR pre verejnú správu a samosprávu 
sa dosiahlo, že boli vytvorené 2 komi
sie pri NR SR. Prvá komisia v zložení 
primátor hl. m. SR p. Kresáne~, sta
rosta N. Mesta a ja sme boli zvolení 
do komisie, ktorá mala rokovať so zá
stupcami ministerstva financií k rieše
niu k~fzového postavenia Bratislavy, 
ako hl. m. SR z pohľadu financi í. 

Toto rokovanie už prebehlo, 
zúčastnili sa ho predseda parlament
ného výboru pre verejnú správu a sa
mosprávy, štátni tajomníci - minister
stva financií a vnútra, ako i odborní 
pracovníci týchto ministerstiev. 

Na rokovaní sa dosiahla dohoda v 
tom smere, že MF SR navrhne v návr
hu rozpočtu pre r. 1996 iný spôsob 
deľby najsilnejšieho zdroja príjmov 
obcí a miest - podielovej dane z príj
mov právnických osôb. Doterajší spô
sob deľby vychádzal z podielu na 
1 obyvatera. Navrhovaný spOsob 
predpokladá túto deľbu v 60 % na 
obyvateľa a v 40 % podl'a miesta 
vzniku tohto prljrnového zdroja. Oalej 
bolo dohodnuté, že dotaen~ml trans
férmi zo SR SR by sa dala kryť činnosť 
mestského požiarneho zboru, ako 
i prevádzka domovov dôchodcov 
(penzióny atď.) 

Pokiaľ by s týmito návrhmi súhlasil 
ZMOS, pre hl. m. SR by sa získalo cca 
250 - 300 mil. Sk . Druhá vytvorená 
komisia bude pracovať pri parlament
ných výboroch NR SR a bude zastu
povať hl. m. SR Bratislavu pri prero
kúvaní legislatívnych návrhov záko
nov, ktoré majú dopad na hl. m. 
Slovenskej republiky. Napokon bolo 
dohodnuté, že tieto stretnutia sa bu
dú uskutočňovať minimálne 2x do ro
ka. 

Na záver by som snáď povedal, že 
i keď niektoré miestne zastupiteľstvá 
so vstupom do združenia váhali, resp. 
váhajú, už tie kroky, ktoré združenie 
podniklo a dosiahlo, svedčia o tom, 
že jeho vytvorenie bude a je prínosom 
pre všetkých občanov hlavného mes
ta SR Bratislavy, vrátane mestských 
častí, ktoré ho tvoria . 
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FUTBAL 
MUli A 

D.N. Ves - $KP jun. 1:1 (Horváth) 
STAR$[ DORAST 

D.N. Ves. $KP 0:2 
MLAD$[ DORAST 

D.N. Ves· $KP 0:2 
STAR$[ liACI 

D.N. Ves - Rapid 2:1 
MLAD$1 liACI A 

D.N. Ves- Rapid 3:1 
MLAD$[ liACI B 

D.N. Ves- Lama~ 0:2 
Prlpravka 

D.N.Ves · Rapid 3:2 

št 

ŠACH 
V ro~nlku 1995- 1996 budú ŠK STRELEC 

DNv "B" ·v 11. triede reprezentovať: 

1. Stanislav JUR(ÁK 
2. Jozef ZLOCHA 
3. Branislav JUR(ÁK 
4. Peter STEFAN l 
S. Nikoleta JUR(ÁKOVÁ 
6. Lukg $!MON 
7. Miroslav JUR(ÁK 
8. Barbora ZLOCHOVÁ 
9. Zuzana HORVÁTHOVÁ 

1 O. Milan MIKU$1K 
11. Metod GLATZ 
12. Jakub SAVKA 

Ich súpermi budú družstvá: Faust C, Spoje 
D, ELAI Hotel Kyjev D, Lokomotlva Caissa, $a
chová škola B, Strelec Dev. Nová Ves B, 
Kras~any D. 

TENIS 
ll. trieda -MUli 

Matchball - LOB ONV 
LOB ONV - Medik 

mj 

3:2 
1:4 

V$ Ekonóm B - LOB ONV 1 :4 

Mladosť· LOB ONV 0:5 
Tenis Aréna - LOB ONV 0:5 
LOB ONV- Tesla 5:0 

mj 

STOLNÝ TENIS 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

l. kolo 
TTC ONV "A"· TTC ONV "B" 9:9 

ll. TRIEDA 

· l. kolo 
RAČA "E"- TTC ONV "O" 10:3 

Bodovacieho turnaja mladstch žiakov, 
ktorý sa uskutotnil 7.10.1995 v Rati, sa z 
TTC ONV zú~astnili 4 chlapci a 4 dievtatá. 

Najlepšie sa umiestnil Tibor ZEMAN, ktorý 
skon~il na 5. mieste. 

G.F. 

DEVEXS 



Spolupráca na rozvoji TKR v DNY medzi MČ DNY a SBD Bratislava IV 

Zatia na m' 
Dňa 27.9.1995 sa uskutočnila 

na SBD Bratislava IV porada 
k problematike súčasného stavu uží
vania TKR a perspektívy jeho dalšie
ho rozvoja. Porada so uskutočnila 
na základe vzájomnej dohody zain
teresovaných strán. Zo strany SBD 
Ba. IV boli na nej účastní predsedo 
JUDr. Pavol Zeman so svojimi n,á
mestníkmi a predsedami domových 
samospráv z DNY. Za MČ DNY sa 
zúčastnil starosta MČ DNY Ing. 
Vladimír Mráz, poslanec MZ MČ 
DNY Ing. Vladimír Jediný CSc. a z 
MÚ DNY bol prítomný p. Alojz 
Moravec. Za firmu SATRO s.r.o. bol 
prítomný riaditel' p. František 
Kadúch. V úvode predseda SBD Ba. 
IV konštatoval, že zo strany predse
dov samospráv nie je prítomná nad
polovičná väčšino, a preto nie je 

al s 
Táto často spomínaná formulácia 

je prevzatá z rímskeho práva. V ča· 
soch rímskej ríše poznal zákony 
každý vzdelaný človek. Dnešnou 
modernou terminológiou povieme, 
že ich mohol pozna( preto, lebo mu 
nepreplnili kapacitu pamäti, mal eš· 
te vol'né miesto na iné vedomosti. 
Odvtedy sa však počet a rozsah zó· 
konov zvýšil tak výrazne, že dnes 
nepozná všetky zákony ani skúsený 
právnik. A popri zákonoch máme 
ešte vyhlášky, nariadenia, zákazy ... 
Ako sa v tom všetkom má vyznať 

možné z ich strany prijat žiadne 
platné uznesenie. Napriek tomu sa 
zúčastnení dohodli aspoň rozdisku
tovoí danú problematiku. V úvode 
technický námestník SBD Ba. IV Ing. 
Mensátor v krátkosti uviedol, že 
v tomto roku SBD Ba. IV prevzalo 
oficiálne TKR do užívania od dodá
vatela firmy SATRO. Zároveň bolo 
vystavené povolenie Telekomunikač
ného úradu na jeho prevádzkovanie 
na dobu 1 O rokov. Ďalej bola uza· 
vrelá zmluva o prevádzke a údržbe 
TKR s firmou SATRO s.r.o. Po tomto 
úvode starosta MČ DNY Ing. 
Vladimír Mráz oboznámil prítom
ných so slovom TKR, ktorý je v ma
jetku MČ a s perspektívami jeho 
rozvoja. Zo strany MČ DNY bolo 
v tejto diskusii jasne povedané, že 
MČ má záujem oko o rozšírenie 

obyčajný človek? Čo všetko smie, čo 
nesmie, čo musí robi( aby neporušil 
platné predpisy? Ktoré predpisy je 
povinný rešpektovať? Kde môže zís
kať znenie všetkých týchto predpi· 
sov? (A kedy ich má študova(?) 

Väčšina l'udí nechce zákony a 
predpisy porušovať. Preto Miestne 
zostupitel'slvo mestskej časti Devín
ska Nová Ves uložilo komisii pre 
ochranu verejného poriadku úlohu 

programovej ponuky, tok oj o jeho 
technickú modernizáciu a dalšie vy
užitie. Zároveň bola avizovaná sna
ho MČ nielen o spoluprácu v danej 
problematike, ale aj možnost vylvo· 
renia spoločnosti vlastníkov TKR 
z MČ DNY o SBD Ba. IV, ktorá by 
mohlo pomôct prelomit' ekonomické 
bariéry, ktoré sú v jej riešení. 
Reakcie zúčastnených predsedov 
samospráv neboli príliš konštruktív
ne, skôr boli zamerané no rozobe
ranie financovania výstavby TKR v 
komunálnych bytoch oproti financo
vaniu v družstevných bytoch vo 
vztahu k účastníkom TKR. K tejto té
me dodám, že financovanie TKR 
v komunálnych bytoch bolo od
súhlasené MZ MČ DNY, kde moli 
SBD IV v tom čase dos( svojich zá
stupcov - poslancov, ktorí v danej 
veci rozhodovali tak isto, ako po
slanci z komunálnych bytov alebo 
poslanci bývajúci v rodinných do
moch. Ďalej so nedá dôjsí k jednot
nému názoru obidvoch strán v otáz-

vypracovať zoznam priestupkov, zo 
ktoré môže by( občanovi uložená 
peňažná pokuta. Podla súčasných 
právnych úprav môže Mestská polí
cia a Policajný zbor SR uloži( fyzic· 
kej osobe v blokovom konaní poku
tu do výšky 500,- Sk. V prípade, 
že policajt nepovažuje túto pokutu 
za dostatočnú, môže priestupok 
predloži( na vyriešenie inému 
príslušnému orgánu. V takom prípa· 

PREHJ:AD PRIESTUPKOV, ZA KTORÉ MÔŽE BYŤ OBČANOM._.._.._.,.._,."., ... v 
Zákon č. 372/1990 Zb. 

o eriestupkoch: 

§ 21 Priestupky proti poriadku 
v štátnej správe: 

a) zhotovenie reprodukcie ceniny 
alebo pečiatky štátneho orgánu bez 
úmyslu obohatií sa alebo sfalšovať 
verejnú listinu 

b) uvedenie nesprávneho alebo ne
úplného údaja orgánu štátnej sprá
vy alebo zatajenie údaja, ktorý je 
občan povinný uvies( 

d) úmyselné zničenie, poškodenie, 
neoprávnené odstránenie úradnej 
uzávery alebo úradnej značky ale· 
bo úradnej vyhlášky 

g) neoprávnené vydávanie sa za ve· 
rejného činitela 
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§ 22 Priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky: 

a) porušenie predpisov o bezpeč· 
nosti a plynulosti cestnej premávky 

b) spôsobenie dopravnej nehody 

§ 23 Iné priestupky na úseku do
pravy a cestného hospodárstva: 

a) zničenie, poškodenie, znečistenie 
alebo neoprávnené odstránenie, za
krytie, premiestnenie, pozmenenie 
dopravnej značky, návestia, signali
začného alebo informačného zoria· 
denia, vývesného cestovného po· 
riadku, označenia zastávky verejnej 
dopravy alebo dopravného zoria· 
denia alebo neoprávnené užívanie 
takéhoto zariadenia 

b) uzavretie pozemnej komunikácie 
bez povolenia 

c) vykonávanie nepovolenej činnosti 
v ochrannom pásme dráhy alebo 

pozemnej komunikácie 

e) neplnenie povinnosti uloženej štá· 

lom na prekonanie mimoriadnych 
naliehavých dopravných potrieb 

f) vykonávanie cestnej dopravy bez 

povolenia 

g) ohrozenie bezpečnosti alebo ply· 
nulosti železničnej dopravy 

h) porušenie predpisu na dopravu 
alebo prepravu nebezpečných vecí 

ch) znečistenie alebo poškodenie 

pozemnej komunikácie 

i) poškodenie dopravnej stavby, na
rušenie činnosti oznamovacieho ale
bo zabezpečovacieho zariadenia 

ke mesačných poplatkov, SBD 
IV navrhuje, aby účastníci, ktorí , 

. . d k . su napo1en1 na rozvo , tory je v 111 
jetku MČ, platili vyšší poplatok ak. 
účastníci TKR napojení z rozvodo 

- u 
SBD IV. MC DNY zastáva názo 
rovnakého mesačného poplatku pr r 
všetkých účastníkov TKR. e 

Čo sa týka vylvorenia spoločnos
li vlastníkov TKR, zo strany predse
dov samospráv bol skôr záujern na 
komerčnom prínose jej vzniku pre 
SBD IV. Ba, ako čo by to prinieslo 
účastníkom TKR, t.j. už dlhšiu dobu 
občanmi požadované rozšírenie 
programovej ponuky, slereofónny 
príjem TV sloníc a v neposlednom 
rade technické zdokonalenie príjrnu 
rozhlasových staníc v FM pásme. 
V závere tejto diskusie so zúčastnení 
dohodli na ďalšom pokračovaní 
v rokovaní k danej téme. Uskutoční 
sa 18.10.1995 v priestoroch 
Radnice MČ DNY. 

Alojz Moravec 

de závisí výška pokuty od tohto or
gánu, maximálnu výšku pokuty však 
stanovuje príslušný právny predpis. 
Zoznam priestupkov uvedených 
v tomto článku nemožno považovať 
za akýsi cenník. 

V nasledujúcich častiach uvedie
me aktuálny výber zo Zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch a 
platných Všeobecne záväzných na: 

riadení mestskej časti Devínska 
Nová Ves (dalej len VZN MČ 
Porušenie citovaných 
nariadení, príkazov o zákazov 
posudzuje ako priestupok proti 
rejnému poriadku. 

na zistenie požitie alkoholu 
inej návykovej látky 

§ 24 Priestupky na úseku 
podnikania: 

a) poškodenie iného na cene, 
a množslve tovaru pri predaji 
poskytovaní služieb 

d) neoprávnené vykonávanie 
chodnej, výrobnej alebo inej 

kovej činnosti 

§ 26 Priestupky na úseku 
dárenia s bytmi a s 

priestormi: 

a) protiprávne získanie, 
alebo užívanie bytu alebo 
vého priestoru 

(Pokračovanie v budúc. 

echajte 
V nedávno minulých rokoch si 

socialistický štát uzurpoval od ro· 
dičov právo rozhodova( o výchove 

detí. 

Jedným z mocenských nástrojov 
ako stotalizovaí výchovu v jedno!· 
nej ateisticko · materialistickej po· 

dobe bola aj inak chvályhodná ak
tivita štátu, a to výstavba školských 
budov. My, obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi, máme smolu v tom, že 
sídliská vznikali v čase, keď socio· 
lizmus mlel z posledného. Stihol 
nám postavi( iba dve kvalitné bu
dovy základných škôl. 

Osobitne Íaživá je situácia na 

sídlisku Podhorské, kde ZŠ Pavla 

Detský folklórny súbor 

®~~~~~u@~~ 
V dňoch 20. a 21. septem· 

bra 1995 usporiadala nadá
cia Centrum Bjornstjerne 
Bjč:irnsona medzinárodný det
ský festival pod názvom "Zem 
detí" v Devíne, Bratislave a 
Modre. Spolu s detíni z celého 
Slovenska, vrátane zástupcov 
jednotlivých národnostných 
menšín žijúcich na území 
našej republiky, sa zúčastnili 
oj deti z DFS Grbarčieta so 

mladou vedúcou 

Štát chráni kultúrne pamiatky ako ne
rOzlučnú súčasť kultúrneho dedičstva ru
du· Významného činiteľa životného pro
stredia, svedectva jeho dejín a nenahradi
teľné bohatstvo štátu. 

Podl'a zákona SNR číslo 27/1987 Zb. o 
štátnej pamiatkovej starostlivosti zo dňa 

· 1987 za kultúrne pamiatky vyhlasu
Ministerstvo kultúry SR nehnutel'né a 

ľné veci, ktoré sú významnými do
historického Vývoja, spôsobu živo-

a životného prostredia spoločnosti od 
· čias po súčasnosť, ako prejavy 

schopností človeka, pre ich his
umelecké, vedecké a technické 
alebo pre ich priamy vzťah k 

" 'Y<:n~rnn<,~ osobnostiam a historickým 

ali č 'ch 
Horova kapacitne zdaleko nepo

stačuje. V 26-triednej budove sa v 

iba doobedňojšej 
smene tiesni 36 

triednych učitelov so 

svojimi deími. (Klo

búk dole nad ocho

tou vedenia a peda

gogického zboru 

školy pracova( v tak 

stiesnených pod

mienkach.) Takéto 

pomery nemôžu nemaí dopad na 

kvalitu výučby o hlavne výchovy. 

Na škole takmer nepoznajú kabi

nety, bifurgovanie, špeciálne učeb
ne, velmi Íažká je organizácia pre

stávok vo vyučovaní, obedného 

Nikoletou Krajčírovou. Na fes· 
tival boli pozvané aj slovenské 
deti žijúce v okolitých kraji· 
nách. Z Nórska prišli členovia 
detského súboru spolu so spe· 
váčkou Tone Hulbaekmo a hu
dobníkom Hansom Frederikom 
Jacobsenom, ktorý v tomto ro· 
ku zvíťazil vo finále medziná· 
rodnej súťaže Grand Prix v 
Dubline. Nadácia CBB pozva· 
la na festival "Zem detí" aj 
DFS Grbarčieta. Prezentoval 
sa svojím programom a krojmi 
reprezentujúc mensmu 
Chorvátov žijúcich na Sloven· 
s ku. 

stravovania, činnosti školského klu

bu,atď. 

Ešte hrozivejšia z hladiska ve

kovej skladby detí na sídlisku je 

najbližšia budúcnost. 

Prehlad paraleliek 

je nasledovný: VIli. 

roč. - 2 triedy, VIl. 

roč. - 2 triedy, Vl. roč. 

- 3 triedy, V. roč. - 4 
triedy, IV. roč. • 6 

tried, Ili. roč. • 7 tried, 

ll. roč. 9 tried, l. roč. 
• 3 triedy. V tomto školskom roku 

muselo byt šesí tried l. ročníka ne· 

dobrovolne odsunutých do, na po· 

slednú chvíl'u, zrekonštruovaných 

tried materskej škôlky na lstrijskej 
ulici. 

V stredu 20. septembra po 
privítacom prejave prezidenta 
CBB Egila Lejona pozdravil 
všetkých účastníkov festivalu 
starosta Devína Ján Novotný. 
V tento deň v DK Devín sa svo· 
jím programom prezentovali 
všetky pozvané deti. Vo štvrtok 
21. septembra prebiehala do
obeda exkurzia po Dunaji 
smerom do Gabčíkova v sprie· 
vode Ing. Júliusa Bindera, pod 
názvom "Voda je život". Deti 
sa oboznámili s vel'kou stav· 
bou, ale najviac ich zaujala 
krásna príroda bohatá na 
vtáctvo. 

Ak si v minulosti no kysuckých 
lazo.ch postavili naši dedovia jed
notnedku, neposadili do nej sied

makov ani ôsmakov. Škola urobili 
pre prvákov, prípadne druhákov. 
Starší museli pešo do dedinskej 
školy. 

Podobne žiaci V. až VIli. roč. zo 
"starej" Devínskej Novej Vsi, žial', 
už roky cestujú do školy v Devíne, 
lebo budovy na Charkovskej a 
Bukovčana sú schopné prichýli( iba 

menších žiakov. O tom, prečo 
väčšina prvákov z Podhorského 
nechodí do tej "svojej" školy na 
P. Horova, kde boli vo februári na 

zápise, ale aj o tom, ako prípadne 
riešiÍ Íaživú situáciu v najbližších 
rokoch, nabudúce. 

J. TURZA 

Poobede vystúpili deti na 
Námestí SNP v Bratislave a 
vystúpenia účastníkov festivalu 
pokračovali počas plavby po 
Dunaji na dvoch spojených lo
diach Čadca a Martin. 
Tancovalo a spievalo sa celé 
dva dni. Z tejto krásnej akcie 
si deti odniesli vela zážitkov 
a nadviazali nové kontakty 
a priatelstvá. Veríme, že na ta· 
kýchto podujatiach bude DFS 
Grbarčieta prezentovať m!'lnši· 
nu Chorvátov žijúcich na 
Slovensku ešte mnohokrát. 

nk 
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K oznámeniu o návrhu ria vyhlásenie veci ľa kultúrnu 'pamiatku hnutel'nosti v znení neskorších predpisov: 

Podľa § 3 odst. 3 vyššie uvedeného V prípade záujmu o osobnú konzultá-
zákona je vám doručené oznámenie o po- eiu sa môžete obrátiť na orgány štátnej 
daní návrhu na vyhlásenie veci za kultúr- pamiatkovej starostlivosti, ktorými sú 
nu pamiatku, na základe ktorého až do okresné a obvodné úrady a na odbornú 
rozhodnutia MK SR ste povinný: organizáciu pamiatkovej starostlivosti, 

1. Chrániť vec, ktorej vyhlásenie za kul
túrnu pamiatku je predmetom návrhu, 
pred poškodením, zničením, znehodnote
ním a odcudzením. 

2. Oznámiť každú zamýšľanú zmenu jej 
vlastníctva (správy, užívania) alebo jej 
premiestnenie. 

Oznámenie tohto druhu adresuje rov
nako ako svoje vyjadrenie k návrhu na vy
hlásenie veci za kultúrnu pamiatku 
Pamiatkovému ústavu so sídlom v 
Bratislave, ktorý z poverenia Ministerstva 
kultúry SR pripravuje doklady k rozhod
nutiu v uvedenej veci. 

ktorou je Pamiatkový ústav so sídlom v 
Bratislave, Cesta na červený most 6, 811 
04 Bratislava so strediskami a pracovis
kami: 

Bratislava, Hviezdoslavovo nám. č. 5 

alebo na 

Mestský ústav ochrany pamiatok, 
Uršulínska č. 9, 814 44 Bratislava (pre 
pamiatky nachádzajúce sa na území mes
ta Bratislavy). 

Upozorňujeme Vás, že vlastník kultúr
nej pamiatky má právo uplatniť oslobo-

a) podl'a § 4 ods. 1 ch) - Od dane z po
zemkov sú oslobodené: 

pozemky v chránených územiach a chrá
nených prírodných výtvoroch a pamiatok, 

b) podl'a § 9 ods. 1 j) - Od dane zo sta
vieb sú oslobodené: na 15 rokov pamiat
kovo chránené domy, domy v mestských 
pamiatkových rezerváciách, rezerváciách 
l'udovej architektúry a v pamiatkových zó
nach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví 
alebo rozšíri bytový fond. 

Pozemky a stavby sú oslobodené od dane 
len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú 
alebo inú zárobkovú činnosť alebo prená
jom. Ak sa podmienky na oslobodenie od 
dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, 
od dane je oslobodená iba táto časť. 

DEVEX 7 



Monografia De u ínska Nou á U es 

Nemala by chýbať 
v žiadnej rodine, v žiadnej knižnici 
(Dokončenie z 1 strany} 

Chotárom Devínskej Novej Vsi 
prechádza oj výrazná klimatická 
hranico oddel'ujúca teplejšiu južnú 
oblasí od chladnejšej severnej, čo 
sa výrazne prejavuje v rastlinných 
aj živočíšnych spoločenstvách. Jej 
flóro je teplomilná a suchomilná. 
Vyskytujú sa tu mnohé vzácne rast

linné druhy. No juhozápadných 
svahoch je rozšírená trávnatá step 
a vyskytujú so tu oj zvyšky býva
lých porastov drevín. Na piesoč
ných lokalitách v okolí Pieskovca 
(Sandberg) rastú mnohé teplomilné 

druhy. Vel'mi pestrá je i fauna 
Devínskej Kobyly: bohato sú tu za
stúpené ulitníky o hmyz, osem dru
hov plazov, bežné druhy vtákov i 

väčšie cicavce (srnec hôrny, jeleň 
obyčajný, sviňa divá, líška obyčaj-

Stolný tenis 
$portová komisia pri Miestnom 

zastupitel'stve a lstracentrum v 
Devínskej Novej Vsi usporiadajú dňa 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpo 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

• Elektroinštalácie, bleskozvody 
- montáž, oprava. Tel. : 770 078 

• Vodoinštolačné o kúrenárske prá-
ce. Tel :: 776 888 
• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov No Grbe 43. 

Tel./zázn . 776 963 
• Ponúkam výhodný splátkový sys
tém nákupu auto. 

Tel.: 778 663 

ná) . V katastrálnom území 
Devínskej Novej Vsi sú alebo doň 
zasahujú oj chránené územia . Sú 
to Chránená krajinná oblasí Malé 
Karpaty, dalej Štátno prírodná re
zervácia Devínska Kobyla, ktorej 
severná časí Pieskovec (Sandberg) 
je bezprostredne nad južným okra
jom mestskej časti o napokon Štát
no prírodná rezervácia Štokerous
ká vápenka. Pieskovec predstavuje 
svetoznámu lokalitu skamenelín 
najmä morskej fauny z mladších 
treíohôr, kým Štokerouská vápenka 
je miestom unikátnych nálezov zvy
škov suchozemských stovovéov o 
tiež miestom s výskytom vzácnych 
teplomilných o suchomilných 
rastlín. Lokalito je oj biotopom s vý

skytom plazov. 

4.11. 1995 turnaj v stolnom te
nise pre deti základných škôl 
v Devínskej Novej Vsi. 

Začiatok o 9.00 hod. v !STRA

CENTRE. 

• Montáž, oprava o predaj elek-
trických bojlerov. Tel.: 239 527 

220 005 
• Firma MEDIÁN oprava automa-
tických práčiek . Tel. : 777 095 

• Vymením l - izb. družst. byt v ll. 
obvode, prízemie, tehla - za väčší. 

Tel.: 766448 

Eisnerova 46- tel.: 770 006 

pollll.ldlka 

• ÚŽITKOVÉ SKLO A PORCELÁN 
•PRÍBORY 

• VYBRANÉ DRUHY TOVAROV PRE 
DOMÁCNOSŤ 

• SEZÓNNY TOVAR 
•LóSY 

8 DEVEX 

Monografia nám priblíži 

Devínsku Kobylu, Záhorskú nížinu, 
vyhlásené chránené územia, pri 
náša zoznamy chránených rastlín, 

chránených druhov hmyzu, druhy 
vtákov vyskytujúcich so v chotári 

DNY. 

Náčrt dejín Devínskej 
Novej Vsi 

Nálezy pracovných nástrojov z 
okolia Devínskej Novej Vsi dokazu

jú, že v týchto miestach žil pred 35 
000 rokmi i skôr Homo sopiens, 

vystriedaný v dal šom období popu
láciou l'udí súčasného typu (Home 
sopiens sopiens) . Pod Devínskou 

Kobylou zanechali stopy oj Kelti, 

ktorí tu moli sídlisko (450- 375 r. 
pred n.l.) . Slovania začali do stred

nej Európy prenikoí koncom 5 . sto
ročia n.l. Aj no území Devínskej 

Novej Vsi si založili prvú vel'kú 
osadu v polohe Ďalšie Topolite. V 
9. storočí sa juhozápadné 

Slovensko stalo súčosíou Vel'komo-

$portová komisia pri Miestnom 
zastupitel'stve a lstracentrum v 
Devínskej Novej Vsi usporiadajú dňa 
18.1 1. 1995 turnaj v stolnom te
nise pre neregistrovaných (ktorí 

ravskej ríše. Dominantou noše[ kra

jiny o symbolom mocenských 
zmien so tu stali hradiská. Z obdo

bia Vel'kej Moravy sú v Devínske· 
Novej Vsi známe tri pohrebiská! 

Prvá písomná zmienka o Devínske: 
Novej Vsi (Wyfalw) je z l O. októb~ 
ra 1451 . Po bitke pri Moháči prišla 
na Slovensko chorvátsko šlochta 
ktorá postupne sprostredkúvala aÍ 
príchod rol'níkov z Chorvátska 

V prvej vel'kej vlne chorvátskej ko: 
Ionizácie so Chorváti usadili aj 
v Devínskej Novej Vsi. 

V tejto kapitole so dozvieme 
históriu od najstaršieho osídlenia 
územia DNY cez dobu rímsku, slo
vanskú, vznik Devínskej až pa 
súčosnosí o zmienka o naj starších 

rodoch v obci . 

V bohatej fotodokumentácii 
mnohí môžu nájsí svojich prí

buz ných, ostatní zdroj poznania 

vývinu. 

(Dostanete ju v lstrocentre o knižnici) 

nehrajú súťažne) občanov Devínskej 
Novej Vsi. 

Začiatok o 9.00 hod . v !STRA-

CENTRE. 

Ak si z nášho sortimentu nič nevyberiete, 
skúste šťastie s lósom Niké 

(zl'ava na lósy neplatf) 

Potrebujete fotografiu na doklady? 

f. IVA ponúka vyhotovenie fotografií 
u vás doma 

Vhoclnf clarfek nájdete v DEVEXe 
foto IPO lAIRO n:ll na počkanie, 4 ks fotografie za 99,- Sk 
foto no doklady: občiansky, 
vodičský preukaz, pas ... 

Novoveská 14 (z dvora nad poštou) po- pia: 15.30 -18.00 
so: 8.00 - 11.00 

Zároveň poskytne aj príslušné kolky. N E z AB U D N l TE 
Objednávky: Tel.: 775 429 

SKLENÁRSTVO 
'lo dvore 
Ul.lstrijská č. 59, 841 07 Bro~slovo 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
v~onie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie molorozmerných akvárií 
rómovonie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpelujeme 

... C> :z: ..,.".._, 
"""o.·>-::.:: ........ ,_ ............. 
...... ...... ·~ ,, ... 
.......... ..: 
C> C> .... 
•••• >-
-=><z ........ ,_ .... v 

Vydavatelstvo 

ešte je čas urobit' niečo 
s Vaším účtovníctvom 

jednoduché a podvojné 
účtovníctvo 

mzdy, DPH, kontakt s úradmi 

tel.: 07- 777 957 
Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. =527 Sk, l l 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4216 Sk. K cenám treba pripočítal 25 % DPH. 

Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou S %, pri S o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uvere jňo~oni e 25 %. Ponuka detských vecí. bezplatne. 
Zamestnanie hradám · 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strano + 50 %. 

Inzercia tel./fox: 71S 275, inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 
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Dňa 4.1 0 .1995 o 23.00 hod. 

hliadka mestskej polície v súčin
nosti s pracovníkmi HO PZ pred

viedla na h raničné oddelenie 

občana z ulice M. Marečka za 

fyzické napadnutie svojej ma

nželky. Doriešenie prípadu pre

vzalo HO PZ. 

Kto je kto 
V tejto rubrike čitatelov zozna

mujeme s osobnost'ami, podla 

ktorých sú v Devínskej Novej 

Vsi pomenované ulice. 

r §te fan JKrálik--, 
l_ , v -dl! 

KRIZOVKA 
Vodorovne: A/ Poznám, viem -
druhá čast' tajničky. - B/ Méty -
mesto v Rakúsku - mys v Chile. -
C/ Zápal slizníc - útok - druh vtá
ka. - D/ Ocel' po česky - druh bla
nokrídleho hmyzu - základná myš
lienka . - E/ Cin, konanie - kliat', 
hreši( po česky - mesto v Ango
le. - F / Chumáč trávy - mesto 
v Sudáne - pilo - škandinávska dlž
ková miera. - G/ Akosi - klesne, 
ubudne - nôtilo. - H/ Stá čast' plu
hu - pret'ahoval hráčov. - 1/ Starí 
po nemecky - citoslovce odporu -
okresná vojenská správa- pozdra
vuje príchodzieho. - J/ Ostrov v 
Indonézii - silí - záhradná besied
ka. - K/ Druh paliva - najmenší 
druh buvola -vlhčí, rob mokrým. -
L/ Začiatok tajn ičky. -

Dňa 5.10.1995 o 16.20 hod. 

v potravinách MPK na Kosatec

vej ulici bola personálom predaj

ne pristihnutá "straka z lodejka", 

trvalo "hniezdiaca" v DNV. 

Privolaná hliadka záležitost' vy

riešila blokovou pokutou . 

Toho istého dňa o 23.45 hod. 

bolo hliadkou na lstrijskej ulici 

spozorované neosvetlené osobné 

motorové vozidlo Š 125 L, pohy

bujúce sa v protismere na 

Mlynskú ulicu, pričom ohrozova

lo cestnú premávku. Po zastavení 

vozidla na Opletalovej ulici 

hliadka pri kontrole zistila, že 

- MUDr. - spisovatel' 

Narodil sa 8.4.1909 v Závodí 

pri Žiline. Študoval v rokoch 1927 
- 1933 na LFUK v Bratislave. Po 

skončení štúdia začal pracova( ako 

lekár ( 1933 - 1935) na Nervovej 

klinike v Bratislave. Neskôr pôsobil 

ako lekár vo Važci, Kojetíne, Detve, 

Zvolene a od roku 1945 - 1952 
ako revízny lekár v Bratislave. 

mové programovanie - patriaci 
Otovi .- 9/ Spôsob zist'ovania mien
ky verejnosti -viazaním nehotov. -
l O/ Štvrtá čast' tajn ičky- osamelí. 
- ll/ Telo (hovor., pejor.) - ruský 
fyziológ. - 12/ strpová sála v apa
dane- meradlo (zastar. z češtiny) . -
13/ Zabávali - mesto v SRN . -

A 

B 

c 

D 

E 

F 

2 3 4 5 6 7 

Zvisle: l/ Tatko- a tak dál (str.) - G 
horúci vietor v púšti . - 2/ Tretia ča
st' tajn ičky - háje pri vode. - 3/ 
Pilot - poskytoval si (básn.) . - 4/ 
Nemota -praním očistí . - 5/ Krycí 
krém - líč vápnom. - 6/ Príslušníč
ka turko - tatarských kmeňov - sta
rogrécke sídlo mú z .- 7/ Vrhal, roz
hadzoval - koniec ta jn ičky - chod
níček vo vinohrade . - 8/ Ukoná, 
vyčerpe - skratka jazyka na systé-

H 

J 

K 

L 

vodič nemá pri sebe žiadny do

klad totožnosti a javí známky 

opilost i. Bol predvedený na HO 

PZ. 

Dňa 7.1 0 .1995 o 17.00 hod. 

sme boli požiadaní operačným 
pracovníkom HO PZ o pomoc pri 

predvádzaní občianky z Mala

ciek. Svojej hostitel'ke na ulici 

J. Jonáša sa na záver svojej ná

vštevy snažila zapáli( koberec . 

Požiar bol na mieste uhasený 

a "podpalačka" bola odovzdaná 

hraničnému oddeleniu . 

Jeho dramatická lvorba: 

Mozolovci (1942), 
Posledná prekážka, 

Hra bez lásky (1946), 
Hra o slobode (1948), 
Buky podpolianske (1949), 

Svätá Barbora ( 1953), 

MsP 

Bohovia nemilujú pravdu (1966) 
a dalšie, divadelné hry. 

14/ Severan - meno herca 
Romančíka - vzt'ahujúce sa na laň. 

Pomôcky: B/ Reper. - E/ Evale. -
J/ Mauri . - 13/ Tort.-

d 

8 9 10 ll 12 13 14 

s 

[f{®~oonre 

ilďw®[~ 
- Čím je tvoj otec? 

-Normálne príborom. 

*** 
Malý Jožko stál pred pomní

kom Neznámeho vojaka a 

usedavo plakal . 

- Prečo plačeš, chlapče? - pý

ta sa ho strýko Rudo. 

-Ale strýko, tu je pochovaný 

môj otec. 

- Kde si na to prišiel, veď tu 

je pochovaný neznámy vo

jaL 

-Veď práve, matka mi hovo

rí, že ma má s neznámym vo

jakom. 

*** 
Hos( p r i odchode sa pýta 

malého Maroško: 

- Nemáte tu lyžice na topán-

ky? 

- Nie, my topánky nejeme. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vydavatel'ských nt 
kladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoves 0 
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][)~~ínskonovove!~~ 
spravodajca 

~x občanov 

Pres mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

46.-47. týždeň 3.11. 1995 Ročník: V. Čís lo: 21 bezplatne 

. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Za nami je mesiac úcty k 

starším, v tieto dni si spomína

me na našich blízkych, pomaly 

' sa chystáme na Vianoce ... 

Zo všetkých rezonuje tole

rancra. 

Tol'ko o nej hovoríme, počú

vame, zdá sa, že by sa mohla 

udomácni!'. 

Nie však vždy a u každého 

presvedčivo , tak aby sme ju 

mohli dalej rozvíjať na zákla

doch , ktoré by nám mali byt' 

vlastné. Ba stretnúť sa, pomaly 

už ani nie s extrémom: Je de-

mokracia, tak ma (nás) rešpek

tujte, lebo ... ! 

Žial', hlúpemu netreba pri

pomína(, tomu treba jednodu

cho prikáza(, vymysliet' zákon, 

nariadenie ... 

Pochopi( mnohé veci i súvis

losti žiada trochu ponamáhat' 

hlavu. Pravda, každý používa 

takú, akú má . Potrebuje silne

jšie osobnosti , návod, radu, 

:zákon. 

A, hoci čas by sa dal využit' 

Produktívnejšie, budme tole

rantní a venujme jeho čast' 

tým, ktorí to potrebujú . (Alebo, 

ktorým nič iné nepomôže) . 

Váš vydavatel' 

Po roku 
Fa rnosť Devfnska Nová Ves si prvýkrát 

v tomto roku pripomfna výročie posviac
ky farského kostola Svatého Ducha, kto
rá sa po š tvo rročnej oprave konala 
30.10.1994. 

Touto posviackou sa dátum 30. októ
ber pre našu mestskú ča sť stal dňom tak 
významným ako d eň naš ich hodov t.j. 
sviatok patróna nášho chrámu Svatého 
Ducha, ktorý ka ždoročne slávime spra
vidla v polovici mája resp. za čiatkom jú
na na Tu rf ce. 

Aj dnes, po roku plnej prevádzky ob
noveného chrámu, je t reba poďa kovať 
všetkým ktorr sa akoukoľvek formou po
dieľa li na jeho obnove. V prvom rade 
správcovi farnosti Devfnska Nová Ves p. 
Karolovi Moravčfkovi , ktorý bol ihneď po 
svojom prfchode do Devfnskej Novej Vsi 
v roku 1990 in iciátorom obnovy, zna čne 
opotrebovaného kostola. 
Za roky činn os ti v našej fa rnosti, popri 
náročnej duchovnej činnosti , v špecifickej 
mestskej časti , akou je nepochybne naša 
Devfnska Nová Ves, organizoval i n á roč
nú opravu kostola. Vari najviac sa poda
ril o pok roč iť v spolužit f starej a novej 
časti Devfnskej Novej Vsi práve v duchov
nej činnosti pod vedenfm Karola 
Mo ravčfka . Táto pri aznivá atmosféra sa 
postupne stá le z ret eľn ejš ie prenáša do 
života celej mestskej ča s ti , napriek ne
smiernej hore problémov, s ktorými všet
ci Novovešťa n ia denne zápasfme. Dnes 

možno považovať farn osť Devfnska Nová 
Ves za ta kú v ktorej, predovšetkým 
zásluhou jej duchovného správcu, pre
važuje moderný, úprimný duch neformál
neho porozumenia, ktorý nám môžu zá
vidieť aj v okolitých farnostiach. Bohaté 
návštevy veriacich aj zo susedných mest
ských ča s tr na bohoslužbách v našom 
kostole o tom svedčia. 

Verfme, že pri ďa ľš fch výročiach po
sviacky nášho chrámu budeme všetci 
Novovešťan i a m ôcť konštatova ť, že duch 
porozumen ia, s polupatr ičnost i a úprim
nej ľudskost i našiel v našej mestskej časti 
trva lé široké zázemie. 

Veriaci farnosti Devfnska Nová Ves 

Vyjadrite sa 
k rozpočtu MČ DNV 

na rok 1996 
Na tohtoročnom decembro

vom zasadnutí Miestneho za

stupitelstva MČ Devínska Nová 

Ves bude prejednávaný rozpo

čet mestskej časti Devínska 

Nová Ves na rok 1996. 

Z toho dôvodu upozorňuje
me všetky záujmové združe-

Uzávierka dnešného 
čísla bola 

26.10.1995. 
Uzávierka nasledujú

ceho čísla bude 
9.11.7995. Číslo 

vyjde 17.11. 7995. 

Nedostali ste 
Devex? 

Ešte stále sa stáva (zatia l' nevie
me zistiť príči nu), že máte objedna
ný Devínskonovoveský Expres a 
v schránke ho nenájdete (nie je do
ručený, je vybratý cudzím ... ). 

V prfpade, že vám chýba, ešte je 
možnosť ho získať bezplatne : 
v stánkoch PNS, v obchodoch, ale 
najspol'ahlivejšie v inzertnej kancelá
rii DEVEX na Novoveskej 14 (z dvo
ra) po - pia: 15.30 - 18.00, v sobotu 
8.00 - 11 .00 hod. Aj predchádzajú
ce č ís la . 

n ia občanov pôsobiacich 

v našej MČ, aby svoje požia 

davky na poskytnutie príspev 

ku z rozpočtu predložili na 

Miestny úrad Devínska Nová 

Ves,lstri jská ul. č. 49,841 07 

Bratislava, najneskôr do 

15.11 .1995. Požiadavka musí 

byt' predložená písomne, so 

zdôvodnením a stanovením 

účelu použitia . 

Ekonomické oddelenie 

MÚ Devínska Nová Ves 



VROBNIČKY 
L RADNICE 

Z uznesení Miestnej rady 
24.10.1995 

Miestna rada mestskej časti 
Devínska Nová Ves: 

schválila realizáciu vodorovného 
dopravného značenia na zlepšenie 
situácie v parkovaní na sídliskách 

prerokovala ponuku firmy 
Videoštúdio M.S. na spoluprácu s 
mestskou časťou pri prevádzkovaní 
televízneho štúdia a konštatovala, 
že uvedená ponuka je príliš nekon
krétna 

prerokovala správu miestneho 
kontrolóra o výsledkoch kontroly, či 

prevádzkovatelia pohostinských za
riadení v rodinnej zástavbe majú 
súhlas susedov na prevádzkový re
žim po 21.30 hod., pri kontrole ne
boli zistené nedostatky 

prerokovala informáciu o distri
búcii monografie Devínska Nová 
Ves -je možné ju obdržať v knižnici 
lstracentra na lstrijskej 6 

schválila bezplatné poskytnutie 
priestorov lstracentra 

1. základnej organizácii Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v rozsa
hu 16 hodín v roku 1996, 

O katastrofálnej situácii s parkova
ním v Devínskej Novej Vsi sa už aj na 
stránkach Devexu písalo vel'akrát. 
Najvhodnejší spôsob ako zlepšiť ne
utešenú situáciu je výstavba garáží. 
Zatial' bol na sídlisku Podhorské vy
budovaný jeden objekt hromadných 
garáží, ktoré už slúžia verejnosti. 
Výstavba ďalšieho objektu sa pripra
vuje na sídlisku Kostolné vedl'a kotol
ne na torze bývalej stavby zberných 
surovín. 

Miestne zastupitel'stvo mestskej 
časti Devínska Nová Ves vypísalo eš
te na jeseň minulého roku verejno -
obchodnú súťaž na investičné zabez
pečenie výstavby tohto objektu. Za 
víťaza súťaže určilo Miestne zastupi
tel'stvo firmu M-Stavoservis. V prilo
ženom situačnom náčrte k svojej 
súťažnej ponuke predpokladala firma 
M-Stavoservis vjazd do objektu hro
madných garáží orientovaný zo stra
ny železničnej trate s využitím jestvu-
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2. základnej organizáciiSiovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v rozsahu 15 hodín v roku 1996, 
3. miestnemu odboru Matice slo
venskej na usporiadanie nasledujú
cich podujatí: 

- 60. výročie založen ia 
Matice slovenskej 
- jarné tradície 
- vianočné tradície 

schválila výšky nájomného na rok 
1996 za prenájom nebytových pries
torov, ktoré spravuje mestská časť 
podl'a minimálnych sadzieb schvále
ných Miestnym zastupitel'stvom 

schválila podmienky verejno- ob
chodnej súťaže na výstavbu rekreač
no - regeneračne - športového cen
tra na ul. š. Králika a schválila čle
nov komisie na vyhodnotenie súťaž
ných návrhov 

uložila architektovi mestskej časti 
predložiť návrh na postup realizácie 
dostavby pamiatkovej zóny na 
lstrijskej ulici na najbližšie zasadnu
tie miestneho zastupitel'stva 

schválila uzavretie zmluvy o po
skytnutí televízneho signálu so 
Stavebným družstvom Bratislava IV 

schválila členov komisie pre ďalšie 
rokovanie so Stavebným družstvom 
Bratislava IV o vysporiadaní televíz
neho káblového rozvodu 

rozhodla o vypísaní verejnej súťaže 
na realizáciu odpredaja komunál
nych bytov 

júcej komunikáCie vedl'a terajšieho 
benzínového čerpadla. Vo finančnej 
analýze, ktorá bola súčasťou návrhu, 
sa ráta na parkové úpravy, parkovis
ká a príjazdy a prípojky sietí so su-

Ko u záleží 
na klamaní 
verejnosti ? 

mou 1,25 mil. Sk. Táto suma bola za
počítaná do výslednej ceny garáže. 
Ponúkaná cena jedného garážového 
boxu aj so zohl'adnením uvedených 
úprav a s vybudovaním vjazdu zo 
strany železničnej trate bola 116.422 
Sk vrátane DPH. 

Pri jednaní s mestskou časťou 
Devínska Nová Ves v januári tohto 
roku dokonca firma M-Stavoservis 
ponúkla možnosť odpredať jeden 
garážový box pre záujemcov v cene 

odporučila dočasne premiestniť 
hokejbalové ihrisko do areálu ZŠ l. 
Bukovčana 3 po dohode s riadi
tel'om školy a uložila architektovi 
mestskej časti predložiť návrh na 
definitívne riešenie umiestnenia 
ihriska v roku 1996 

odporučila starostovi schváliť pre
vádzkový režim bistra na ul. š. 
Králika v objekte hromadných 
garáží na skúšobnú dobu 2 mesiace 
s podmienkou nerušenia nočného 
pokoja návštevníkmi prevádzky 

schválila uvol'nenie finančného 
príspevku vo výške 3.000 Sk komisii 
športu na turnaj v stolnom tenise 

Informácie o dianí 
na Radnici v týždni 

23.10.-28.10.1995 

z 

Dňa 23.10.1995 rokovali 
zástupcovia MČ DNV s likvidáto
rom TESLY ELEKTROAKUSTIKA š.p,. 
v likvidácii. Predmetom rokovania 
bola pohl'adávka MČ DNV voči TES
LE v likvidácii za daň z nehnutel'no
stí, na ktorú MČ DNV uvalila exe
kučný príkaz. Súčasťou rokovania 
bol i celkový priebeh likvidácie a zá
ver likvidátora s vysporiadaním by
tov vo vlastníctve TESLY na území 
MČ DNV. Podl'a vyjadrenia tieto by
ty budú predmetom odpredaja 
súčasným nástupníkom, pričom ter
mín ukončenia celej likvidácie by 
mal byť 31.12.1996. 

do 100.000 Sk, ak mestská časť po
skytne firme M-Stavoservis počas 
výstavby stavebný pozemok zadar
mo. Napriek tomu, že mestská časť 
príde v prípade bezplatného prenáj
mu pozemku počas výstavby o nema
lé finančné prostriedky, súhlasila s 
takýmto riešením, aby umožnila oby
vatel'om Vsi zaobsta-

stavebníka so záujemca
na jar tohto roku a na

niekol'kými týždňami 
· enia na adresu mestskej 

i že kvôli dodatočným podmien
kam zo strany mestskej časti sa cena 
jedného garážového boxu vyšplhala 
až na 150.000 Sk a aj to ešte nemusí 
byť konečná cena. Za hlavný dôvod 

Dňa 2~.10.1995 rokovali zástup(; 
via MC DNV so zástupcami budú
cich vlastníkov hromadných garáží 
na ul. J. Poničana. Požiadavkou Zá
stupcov MG bolo, aby Mč DNV 
prehodnotila svoju požiadavku na 
umiestnenie vjazdu do objektu 
garáží nie zo strany od železničnej 
trate (od stanice čerpacjch hmôt), 
ale z ul. J. Poničana. MC DNV trvá 
na pôvodnom (vo verejnej súťaži 
navrhovanom) umiestnení vjazdu 
do objektu zo strany garáží. V sú
vislosti s tým si samozrejme inves
tor stavby musí riešiť i prístupovú 
komunikáciu. 

rn 

Vážení obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi 

Ďakujeme Vám za spoluprácu pri se
parovanom zbere druhotných surovín. 

Naďalej triedime Papier, Sklo a Želez
ný šrot, ktorých najbližší zber vykonáme 

4. novembra 1995 

Vytriedené suroviny prosíme vyložiť na 
viditeľné miesto, najneskôr do 8.00 hodi
ny. 

Ďakujeme OLO a.s. 

Tel.: 235 022, 235 088 

Zároveň dňa 4.11.1995 bude prebie· 
hať zber autabatérií na benzínovom 
čerpadle SLOVNAFT v ONV na Eisnerovej 
ul. od 8.00- 12.00 hod. 

MÚ 

zvýšenia ceny označili dodatočnú po
žiadavku zo strany mestskej častí na 
zrealizovanie vjazdu do garáží zo 
strany železničnej trate. Mestská časť 
Devínska Nová Ves naozaj trvá na vy
budovaní vjazdu zo strany železničnej 
trate, a to kvôli zlepšeniu životného 
prostredia na sídlisku Kostolné. Táto 
požiadavka však nie je nová a z pred' 
chádzajúcich riadkov vyplýva, že bola 
zahrnutá vo finančnej analýze ponu· 
ky predloženej firmou M-Stavoservis 
vo verejnej súťaži. 

Ak teda firma M-Stavoservis po
núka záujemcom garáže za podstat
ne vyššiu sumu ako bola uvedená vo 
víťaznej ponuke, nie je to vina rnes_t
skej časti. Treba povedať otvorene, ze 
kto tvrdí opak, klame! 

Ján žatko 
zástupca starostu 

e...,t.' .. a. .• \? 
. ._ .. :·· .. /:-. 

Môžete ich vidieť ... Pri prechádz
kach popri rieke Morave aj na 
Devínskej Kobyle... Ano, sú tu ... 
Hlavne v tomto jesennom období ich 
vidno už z dial'ky ... Nezakrýva ich ani 
bujná vegetácia, ani vysoký sneh ... 
Môžeme sa na nich kochať pohl'a
dom ... 

Čierne skládky ... 

Staré známe slovo, ktoré dostáva v 
súvislosti s chránenými krajinnými ob
lasťami - hrozivé kontúry ... 

Ano ... sú tu. 

Čierne skládky ... 

Stretli sme sa 
V sobotu 14.10.1995 sa uskuto

čnila aj v Devexe avizovaná akcia -
Stretnutie na Devínskej Kobyle. Asi 
150 účastníkov, väčšinou detí, vyra
zilo z rôznych smerov - z Karlovej 
Vsi, Devína, Devínskej Novej Vsi 
a Dúbravky. Na mieste spoločného 
stretnutia - v blízkosti hotela Hubert 
nad Dúbravkou, boli pripravené 
pre účastníkov rôzne atrakcie. 
Najskôr mali možnost posilni( sa 
po prechádzke jesennou prírodou 
kotlíkovým gulášom a hneď potom 
mali možnost zajazdit si na ko
ňoch. Pre mnohé deti to bola ich pr
vá jazda na koni. Dobrú náladu 
zúčastnených vylepšovala aj folko
vá hudobná skupina Kompromis. 

Po jazdách sa rozprúdili športo
vé sútaže, do ktorých sa zapojili 

:takmer všetky deti, ba aj niektorí 

V minulých októbrových dňoch 
od 9. do 13.1 O. sa v !STRA CEN
TRE prezentovala zaujímavá 
výstava - "Fotovoltoiko - energia 
zo slnka". Vedenie kultúrneho za
riadenia ju pripravilo v spoluprá

s členmi Fondu alternatívnych 
ií Slovenského zväzu 

ochrancov prírody za pomoci o 
Podpory útvaru životného pro
stredia Miestneho úradu MČ 
DN v. 

Aktuálnost danej problemati
ky umocňuje najmä stupeň rozvo
it~ civilizácie a s ním spojené ras
túce potreby na energiu, či už vo 
forrne svetla, tepla, pohonných 
hrnôt a iných foriem, ale aj to, že 

Vymenovávať by ich bolo až smieš
ne ... Stačí sa ísť pozrieť na Devínsku 
Ko byl u (pod a v tesnom oko lf 
Devínskej Kobyly, Sandbergu), do alú
via rieky Moravy (potok Mláka a na 
niektorých miestach jeho prikrášl'ujúci 
obsah), niva rieky Moravy - skládka 
ojazdených pneumatík + bežný - kaž
dodenný vandalizmus a jeho dôsledky 
(rozmlátené smerovky, odpadové koše, 
zariadenia odpočívadiel, odpadky v 
okolí náučného i turistických chodní
kov, rozbité mapy ... a toto všetko sa 
deje bez zavedeného ochranného sys
tému, bez priamych postihov, bez zria
denia dozoru nad týmito lokalitami. .. 

rp 

na Devínskej Kobyle 
dospelí. Ceny za vítazstvá v kate
górii dospelých putovali do Devín
skej Novej Vsi, a to najskôr za beh 
vo vreci. V strhujúcom záverečnom 
súboji v pretahovaní lanom dekla
sovalo družstvo z Devínskej Novej 
Vsi súperov z Karlovej Vsi. Po roz
daní cien vífazom, ale aj ostatným 
účastníkom, strávili vytrvalci záver 
vydareného dňa pri ohnisku opeka
ním slaniny a klobás. 

Celú akciu pripravili a financo
vali kluby KDH zo štvrtého brati
slavského obvodu. Napriek tomu sa 
nehovorilo o politike, ale išlo hlavne 
o zábavu a o príjemne strávený 
deň pre deti. Na budúci rok pôjde
me znovu a znovu pozveme 
aj Vás. 

členovia klubu KDH v Devínskej 
Novej Vsi 

klasické zdroje uhlia, ropy, plynu, 
uránu sú ohraničené a že žijeme 
na úkor prírody. 

Na výstave sa návštevníci pro
stredníctvom fotografickej a texto-

vej dokumentácie, videofilmov 
"Solárny dom", "Využitie vetra", 
odborného výkladu M. Brindzíka 
a M. Nogu oboznámili s využíva
ním slnečnej, vodnej, veternej 
energie vo svete. Pozornos( pútal 
panel aktívnych slnečných systé-

MATtcll! si Vás dovolúje ® 
MIESTNY ODBOR 

SLOVIENSKIEJ , 
DEVÍNSKA NOVÁ VES pozval na 

SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE 
pri príležitosti 60. výročia založenia 

MATICE SLOVENSKEJ V OBCI 

dňal2.11.1995 od 15.00hod. 
vo veľkej sále Istra centra 

Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnia zástupcovia ústredia Matice 
Slovenskej z Bratislavy a Martina, predstavitelia Mestských organizácií MS, 

zástupcovia spoločenských, kultúrnych a zahraničných organizácií 
Slovákov, ako aj poprední predstavitelia nášho kultúrneho a spoločenského 

života. 

V kultúrno - spoločenskom programe vystúpia predstavitelia MS, 
zástupcovia spoločenských a kultúrnych ustanovizní a členovia súborov. 

PROGRAM 

Hymna SR "Nad Tatrou ... " 
Slávnostné otvorenie zhromaždenia, 

príhovor predsedu MO MS a príhovor zástupcov MS, 
báseň A. Sládkoviča, 

vystúpenie speváckeho a tanečného detského súboru MATIČIARIK, 
ĎAKUJEME MATICI, 

pásmo hovoreného slova, poézie, spevu a hudby 
v historickom pohl'ade na dejiny obce a Matice slovenskej 

v Devínskej Novej Vsi 
Ukončenie zhromaždenia hymnickou piesňou 

"KTO ZA PRAVDU HORÍ..." 

Sťažnosť 
Nedávno sme dostali sťažnosť na 

obsluhu v jednom z reštauračných za
riadení. Tú sme postúpili vedeniu toh
to podniku. 

Prosíme čitatel'ov, aby v záujme za
chovania zákonnosti postupovali v ta
kýchto prípadoch nasledovne. 

Predovšetkým hneď po zistení ale
bo podozrení z poškodenia je potreb
né žiadať vedúceho, urobiť zápis do 

mov - kolektorov na ohrev teplej 
úžitkovej vody a vykurovanie do· 
mov, fotografie obytných domov s 
inštalovanými slnečnými kolektor· 
mi v Rakúsku, Švédsku, Izraeli a 
na Cypre. Takmer tisícku návštev
níkov, medzi ktorými prevládala 
mládež, azda najviac zaujala 
ukážka priamej premeny slnečnej 
energie na elektrickú prostredníc
tvom fotovoltaického článku, kto
rý uviedol do chodu malý moto
rček. Tiež fotografie fotovoltaic
kých systémov, zapojenia vesmír
nych satelitov článkov do fasád 
domov v USA, do zvukových ba
riér na dial'niciach v Japonsku, 
SNR, do systému pouličného 

knihy prianí a sťažností. Nezabudnúť 
uviesť meno a adresu. Rovnaké údaje 
potrebuje aj redakcia (aj keď ich je po
vinná utajiť), aby si mohla overiť prav
divosť a zabrániť trebárs anonymovi 
poškodzovať meno firmy. 

Ďakujeme za porozumenie. 

Nemôžeme odpovedať. chýba nám 
adresa, resp. tel. číslo, ako sme so 
sťažnosťou pochodili. 

redakcia 

osvetlenia v Spojených Arab
ských Emirátoch. 

Výstava názorne demonštro
vala, akým smerom sa v najvy
spelejších krajinách uberá získa
vanie a využívanie energie z ob
novitelných zdrojov, medzi ktoré 
patrí slnko, vodo, vietor, bioma
sa. Ďalším záujemcom pripomí
name, že v najbližších dňoch bu· 
de opä( inštalovaná v Zelenom 
dome v mestskej časti Podunajské 
Biskupice. 

Ing. ladislava Janáková 
Istro Centrum 

DEVEX3 



Ján KUPKA a 
Katarína KENEREŠOVÁ 

Ing. Viliam FOLTÍN a 
Ing. Jolana MESZÁROSOVÁ 

Ľudovít ČERNO a 
Eva MILECOVÁ 

Mária HAMPLOVÁ 

Natalie ŠKARPÍŠKOVÁ 
Patrik MOZOLA 

oslá\1ili narodeniny 

Martina NOVÁKOVÁ 
Martina DRÍMALOVÁ 
Mária ROZKOŠOVÁ 

k starším v DNV 
Dôstojná oslava pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším sa konala 
21.10.1995 pod záštitou l stra Centra 
a Klubu dôchodcov pri l stra Centre v 
Devínskej Novej Vsi. 

O bohatý umelecký zážitok s pre
cíznym predvedením sa postarali žia
ci Základnej umeleckej školy v De
vínskej Novej Vsi pod vedením svo
jich pedagógov. 

V programe sa striedali spevy, ba
letné čísla, sólové hudobné čísla a 
členka Klubu dôchodcov predniesla 
báseň od Márie Martákovej -
Rázusovej. 

Že si svojich starších spoluobyva
telov vskutku ctia, potvrdili svojou 
osobnou účasŕou na tomto slávnost
nom programe aj starosta Mestskej 
časti Devínska Nová Ves Ing. 
Vladimír Mráz, riaditeľka Istro 
Centra PhDr. Katarína Bergerová a 
vedúca Klubu dôchodcov Jitka Milo
šovičová. 

Po programe pre členov Klubu dô
chodcov bolo pripravené spoločenské 
posedenie, na ktorom si prítomní po
chutili na výbornom guláši, ktorý pri
pravili členky Klubu - p. Tollová a 
Danihelová. 

Všetkým, ktorí akýmkolvek spôso
bom sa postarali o pekný úspech tejto 
akcie, patrí srdečné podakovanie. 

Zdenka Malá 
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6 
na literárny večer venovaný spomienke na spisovateľa, dramatika, scená

ristu Rudolfa Slobodu za účasti herečky Zity Furkovej, režiséra Juraja Nôtu 
z divadla Astorka a iných hostf. Literárny večer sa uskutočni dňa 3.11.1995 ..... 
vo veľkej sále lstra Centra v Devinskej Novej Vsi o 18.00 hod. 

Dňa 4.11.1995 pozývame na programový zábavný večer pod názvom "Ukážte, 
čo máte" so slovenskými hercami a spevákmi 
o 16.00 vstupné 15,- Sk 

12.11.1995 sa vo veľkej sále lstra Centra koná slávnostný program k 60. 
výročiu MS v Devínskej Novej Vsi 

13.11.1995, 15.11. a 16.11.1995 pripravilo !stra Centrum organizované vý
chovné koncerty pre žiakov ZŠ a Sš v ONV 
a detské divadelné predstavenie pre deti 
Mš a školských klubov ZŠ v ONV. 

17.11.1995 pozývame všetky deti na "Lampiónovú show" s veľkou detskou 
diskotékou so skupinou Term ix a šašarádou šaša Maroša. 
Podujatie sa začne o 17.00 hodine vo vel'kej sále lstra Centra, 
vstupné -lampión so sebou. Lampiónová show vyvrcholr lampió
novým sprievodom o 19.00 hod. od veľkej sály lstra Centra po 
Hradištnej ulici k ZŠ l. Bukovčana č. 3, kde sa účastníci rozidu 
domov. 

18.11.1995 sa o 9.00 hod. uskutočni stolnotenisový turnaj dospelých vo vel'kej 
sále lstra Centra. 

Minulý mesiac navštívili pred
stavitelia našej mestskej časti ar
cheologičku PhDr. Ľudmilu KRAS

KOVSKÚ, CSc., autorku vel'kého 

množstva publikácií, odborných 

Prinášame aj jej slová v zápise do kro
niky Mestskej časti DN V. 

Vážený pán inž. Vladimir Mráz, sta
rosta mestskej časti Devin ska Nová Ves a 
zástupcovia Miestneho úradu. Úprimne 
ďakujem za vzácny dar - monografiu 
"Devínska Nová Ves". Je to hodnotná a 
pekne vydaná publikácia, v ktorej sú 
podrobne zachytené rozličné stránky ži
vota v Devínskej Novej Vsi. Ďakujem sr
dečne aj za ocenenie mojej práce v cho
tári Devinskej Novej Vsi, kde som mala 
najviac archeologických výskumov. 

Tel.: 770 033 

prác a štúdií. Vo viacerých z 
nich spracovala výsledky svojich 

archeologických výskumov aj v 
chotári DNY. 

Pri návšteve odovzdali pani 

Kraskovskej Monografiu o Devín

skej. 

Z Devinskej Novej Vsi pochádzali obidva
ja laboranti Archeologického oddelenia 
Slovenského múzea: štefan Královič a 
Ján Nettich. S J. Nettichom som spolu
pracovala 50 rokov, spolu sme robili 
všetky výskumy. Mám srdečný vzťah k 
Devinskej Novej Vsi - pracovala som tam 
a jeden čas žila. Želám, aby občania 
Devinskej Novej Vsi mali dobrý vzťah k 
svojmu bydlisku, vážili si jeho prirodu a 
dejiny. 5.1 0.1995. 

p. L Kraskovská 

Neza~uanite 
meniny v nasledujúcich 
dvoch týždňoch oslávia: 

4.11. - Korol, 5.11. - Imrich, 6.11. 
• Renáto, 7.11. - René, 8.11.. 

Bohumír, IJ.IJ. - Teodor, l 0.11. • 
Tibor, l 1.11. - Morlin, Maroš, 
12.11. - Sviilopluk, 13.11 •• 

Stanislav, 14.11. - Irmu, 15.11. • 
Leopold, 16.11. - Agnesu, 17.11.. 

Klaudio 

blahoželáme 

Program 
kina 

DE Í 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota a nedeľa 
o 19.45 hod, 

2.,4. a S. NAVŽDY BATMAN 
USA MP 
st 26,-

8. - 9. VODNÝ SVET 
USA MP 
st 30,-

11. - 12. PREPADNUTIE 2: TEMNÉ 
ÚZEMIE 
USA MP 
st 26,-

JS. BlBÝ ABLBŠÍ 
USA MP 
čt 20,22; 

16. LÁSKA JE ŠIALENÁ 
JAZDA 
USA MP 
st 28,-

Mládežnícke predstavenia: v SO, NE (mimo

riadne oj vo ŠTV) o 17.15 hod. 

4. - S. NAVŽDY BATMAN 
26,· 

9. VODNÝ SVET 

30; 

ll. - 12. PREPADNUTIE 2: TEMNÉ 
ÚZEMIE 
26; 

Tel.: 

t do karpát 
1.10.1995 začal svoju čin

pod záštitou Istro Centra prí

krúžok. Po viacerých 

výpravách do blízkeho 

Devínskej Novej Vsi sme mi

sobotu {21.1 0.) navštívili pre

údolie potoka Prepadlé v 

Karpatoch. Deti si tu pre

dve jaskyne, podzemnú rieku, 

komisia pri Miestnom zastu
a lstracentrum v Devinskej 
usporiadajú dňa 4.11. 1995 

stolnom tenise pre deti zá
škôl v Devínskej Novej Vsi. 

o 9.00 hod. v ISTRACEN-

komisia pri Miestnom zastu-
a lstracentrum v Devinskej 

i usporiadajú dňa 18.11. 1995 
v stolnom tenise pre nere

(ktori nehrajú súťažne) 
kej Novej Vsi. 

o 9.00 hod. v ISTRACEN-

ll. TRIEDA 

5:10 
6:10 

10:2 
10:0 

10:7 
10:5 

"("-HC DNV "C" 9:9 

G.F. 

2:1 Gála 

1:2 

6:0 

5:2 

5:0 

0:4 

št 

nad hlavami nám zakrúžil pár kr

kavcov z blízkeho kameňolomu. 
Pozorovali sme i myšiaka hôrneho 

a na lesnej cestičke sme stretli sala

mandru škvrnitú. Počasie nám pri

alo, nálada bola výborná, a tak sa 

už len tešíme na naše budúce výle

ty, o ktorých vás budeme dalej in

formovaí. 

TK LOB Dev. Nová Ves- TJ Spoje 
Bratislava 0:9 
Jurčák S. - Kuruc 1:6, 1:6 
Kurina - Mitro 0:6, 1:6 
Alfôldy- Minarovič 0:6, 0:6 
Pánik- Zrelák 0:6, 2:6 
Chovanová - Pauliková 1:6, 2:6 
Haraslinová - Kapišinská 0:6, 0:6 
Jurčák, Kurina - Kuruc, Mitro 1:6, 2:6 
Alfôldy, Pánik Minarovič, Zrelák 2:6, 3:6 
Chovanová, Haraslinová Pauliková, 
Kapišinská 1:6, 3:6 

ll. trieda - mladší žiaci 

TJ Slávia Právnik- TK LOB Dev. Nová Ves 
8:1 

Lako Bratislava TK LOB Dev. Nová Ves 
8:1 

TK LOB Dev. Nová Ves- Aréna Bratislava 
2:7 

mj 

1. kolo oblastnej súťaže 

~K STRELEC ONV "A" ŠK SVÄTÝ JUR 
"B" 6,5:1,5 

Z DNV zviťazili: Lobodáš, Antala, Verner, 
Horváth, Zlocha a Jurčák B., remizoval 
Jurčák S. 

1. kolo ll. triedy 

ELAT HOTEL KYJEV "D" ·SK STRELEC 
DNV "B" 6:0 

mj 

Postupujú 
Dňa 12.10.1995 sa na ZŠ 

Batkova 2 uskutočnili preteky v cez
po/Ílom behu, na ktorom so zúčastnili 
aj družstvá žiačok a žiakov zo ZŠ P. 
Horova. 

Družstvo dievčat v zložení: 
Vavríková, Bučuričová a Mocáková 
obsadilo 3. miesto. 0/ga Vavríková 
ako ví(azka preteku postúpila do celo
bratislavského kola. 

Družstvo chlapcov v zložení: 
P. Pukaj {2. miesto}, Masár {6. mies
to}, Vach á/ek {l O. miesto}, M. Pukaj 
{12. miesto}, Valia { 13. miesto} obsa

dilo 2. miesto. 
Peter Pukaj dobehol ako druhý v 

poradí a taktiež postupuje do celo
bratislavského kola. 

Vtáčia 

ne dela 
Dňa 12.11.1995 v čase od 10.00 do 

15.00 hod. organizuje Západoslovenská 
skupina Spoločnosti pre ochranu vtáctva 

ll. 7 O. 1995 sa v Horskom parku 
pri ZŠ Dubová konalo celobralislav
ské kolo v cezpolr10m behu, na kto
rom pretekali aj zástupcovia z ONV. 
0/ga Vavríková zo ZŠ P. Horova ob
sadila pekné 4. miesto a Peter Pukaj 
zo ZŠ P. Horova v konkurencii prete
károv zo všetkých bratislavských ob
vodov obsadil l O. miesto. 

K dosiahnutým výsledkom všetkým 
pretekárom srdečne blahoželáme. 

Reprezentácia 
nielen školy 

jm 

Len pred pár dňami prišiel na 
našu školu -ZŠ na ul. l. Bukovčana 
č. 3 ďakovný list od p. S. Kočiša zo 
Slovenského zväzu akrobatického 
Rock and Rollu. Naši žiaci 5.8 triedy 
- Peter Valaský a Kristína Tranová, 
ktorí reprezentovali Slovensko na 
Majstrovstvách Európy juniorov v 
kategórii "Deti" (do 13 rokov) za 
účasti 4 7 párov z 19 krajín Európy, 
postúpili do sedemčlenného finále. 
V ňom sa umiestnili na peknom 5. 
mieste. Svojím športovým výkonom 
a spoločenským správaním počas 

súťaže vzorne reprezentovali nielen 
našu školu - ZŠ l. Bukovčana č. 3 a 
klub Slovenského zväzu akrobatic-

na Slovensku v spolupráci s Miestnym 
úradom v Devínskej Novej Vsi akciu 
"Pozorovanie vtáctva na Sandbergu" pri 
príležitosti pripravovaného otvorenia 
náučného chodníka Devin - Vysoká pri 
Morave. 

V prípade nepriaznivého počasia bude 
náhradný program (dia projekcia a pod.) 
na lstrijskej ul. č. 6. Pre deti budú pripra
vené súťaže. Tešíme sa na Vašu účasť! 

Dňa 16.10.1995 bol založený 

futbalový krúžok pri FCL DNY. 

Chlapci, ktorí majú záujem - roč

níky 1987, 1988 - prihláste sa 

každý šlvrtok o 15.30 hod. na 

štadióne FCL DNV najneskôr do 

15.11.1995. 

kého Rock and Rollu, ale aj ONV a 
Slovenskú republiku. Majstrovstvá 
Európy juniorov, ktoré sa konali 
dňa 14.10.1995 vo francúzskom 
Lyone, boli však v poradí už treťou 
súťažou od začiatku septembra. 
Naši mladí rockandrollisti sa 
18.9.1995 zúčastnili súťaže v Pol'
sku, kde obsadili 4. miesto, 
30.9.1995 na Majstrov-stvách 
Slovenska sa umiestnili na 3. mies
te a 7.10.1995 v Rakúsku obsadili 
2. miesto. 

Veríme, že sily, no najmä elán a 
vytrvalosť do ďalšej práce ich ne
opustí a my sa budeme tešiť nielen z 
ich budúcich úspechov, ale aj zo 
vzornej reprezentácie. 

bk 
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Monografia Devínska Nová Ves 

emala by chýbať 
(Pokračovanie z predchádzajúceho 
čfsla) 

Dnes predstavujeme ďalšie dve ka
pitoly: 

TRADIČNÁ HMOTNÁ KULTÚRA 

V tejto kapitole predstavujú autori 
tradičné pol'nohospodárstvo, hospodár
ske a obytné stavby, sakrálne pamiatky, 
niektoré pozoruhodné stavby, l'udový 
odev, domácu výrobu a l'udové remeslá, 
tradičné stravovanie. 

Dozvieme sa, čo všetko priaznivé 
klimatické a pôdne podmienky umo
žňovali pestovať a chovať našim pred
kom, aké zvyky vládli, ako sa obyvatelia 
združovali do spolkov. 

"Obec sa vyvíjala ako cestná radová 
dedina", čítame vedľa fotodokumentá
cie tradičných stavieb, "v ktorej hlavnú 
os tvorila cesta obostavaná z obidvoch 
strán domami. Tento najstarší komuní-

v žiadnej knižnici 
kačný ťah je totožný s dnešnou 
lstrijskou ulicou." 

K sakrálnym pamiatkam nepatrí iba 
kostol Sv. Ducha, ale aj množstvo kapl
niek, sôch, krížov, ktoré čitatel'ovi publi
kácia ponúka aj v obrazovom vyhotove
ní. 

O pozoruhodných stavbách v 
Devínskej si treba čo-to prečítať a po
zrieť si ich. 

Galéria starých fotografií i zaujímavý 
text predstavuje l'udový odev, domácu 
výrobu a remeslá. Gurmáni v "tradič
nom stravovaní" nájdu i niekol'ko pozo
ruhodných receptov. 

TRADIČNÁ DUCHOVNÁ KULTÚRA 

Rodinné obyčaje - narodenie 
dieťaťa, svadba, úmrtie - sa prenášali z 
pokolenia na pokolenie. Mnohí si za-

Nechajte mmali~ 'ch 
Prestavba MŠ na lstrijskej ulici 

na základnú školu bola čiastočne 
dokončená v poslednom možnom 

termíne, v prázdninovom období 

mesiaca júl 1995. 

Mali sa tak získal' prepotrebné 

priestory pre ZŠ P. Horova. 

Riaditelstvo školy v dobrej viere, že 

mu bude budova na lstrijskej pride

lená, vykonalo vo februári zápis 

všetkých budúcich prvákov z Pod

horského. 

Predpokladalo sa, že vyššie roč
níky (najpravdepodobnejšie štvrtá

ci, prípadne tretiaci) prejdú na 

lstrijskú, aby sa získali priestory 

pre všetkých prvákov v budove na 

P. Horova. Až do vybudovania da

l šej budovy ZŠ na Podhorskom, 

prípadne až do opadnutia popu

lačnej vlny, by sa takto vystriedali 
všetci žiaci vyšších ročníkov na rok 

alebo dva v budove na lstrijskej a 

potom sa vrátili do kmeňovej budo

vy na P. Horova. 

Toto, domnievam sa, občiansky 
spravodlivé riešenie bolo st'ažené 

rozhodnutím Školskej správy BA 

IV., ktorá pridelila budovu na 

lstrijskej ZŠ Bukovčana l . 

6 DEVIEX 

Vedenie ZŠ P. Horova sa len 
(ažko mohlo natrvalo vzda( niekto

rého z vyšších ročníkov v prospech 
ZŠ Bukovčana l, aby si uvoľnilo 
potrebné priestory pre všetkých za
písaných prvákov. V danej situácii 
sa volili cesty najmenšieho odporu. 

Na poslednú chvíľu Školská 

správa Ba IV a riaditeľstvá škôl 
P. Horova a Bukovčana l pristúpili 
k nepríjemnej úlohe, a to výberu 

asi tretiny zapísaných prvákov z 
Podhorského, ktorí zostali na 
P. Horova. Ostatní prešli (asi sotva 
dobrovoľne) do budovy na lstrij

skej. 

Situácia je o to nepríjemnejšia, 

že ak by sa malo v podobnom 
smerovaní pokračoval' v najbližších 

rokoch, založíme dlhodobejší pre
cedens občianskej nespravodlivos
ti. Podstatu nespravodlivosti ne
zmení ani to, ak sa výber žiakov 
neurobí na poslednú chvíľu, ani to, 
ak výber urobí trebárs Komisia 
školstva pri MZ. 

V duchu nastupujúcej demokra
cie u nás by riešenie malo nájs( 
MZ DNV v spolupráci so Školskou 
správou Ba IV, aj keď súčasne plat
né školské predpisy uvádzajú tých
to partnerov v opačnom poradí. 

spomínajú, mnohí. najmä obyvatelia či
nžiakov- deti, iba z rozprávania môžu 
poznať tradície, alebo ... aj prostredníc
tvom takejto monografie. 

"Hudobná kultúrna tradícia bola v 
Devínskej chorvátsko - slovenská a tvo
rila prirodzenú jednotu." 

Aké hudobné skupiny pôsobili v 
Devínskej, aké piesne a pri ktorých 
príležitostiach sa spievali, a to všetko aj 
s ukážkami, nájdete na konci IV. kapi
toly: t.udová pieseň, hudba, tanec. 

(pokračovanie v budúcom čfsle) 

Vlastivedná publikácia o 

Devínskej Novej Vsi 
sústreďuje všetky doteraz známe poznatky o tejto bývalej obci, terajšej 

mestskej časti Bratislavy 

Knižku môžete získať za príspevok 300,- Sk do fondu kultúry mestskej časil 
v knižnici Istracentra na lstrijskej ulici č. 6 

Otváracie hodiny knižnice: 

Pondelok: 
Utorok: 
Streda: 
Štvrtok: 

12.00 - 18.00 
voľný deň 
12.00 - 18.00 
12.00 - 18.00 

Piatok: 8.00- 12.00 13.00- 16.00 

Konečné riešenie však nemôže 
nezohľadňovať vôľu rodičov a po

treby detí, lebo ich sa tento prob

lém dotýka najviac. 

Ako predseda Komisie školstva, 

vzdelávania a mládeže pri MZ 
DNV som tohoročné riešenie 
umiestnenia prvákov z Podhor

ského od začiatku nepovažoval za 

najlepšie. Klonil som sa a nadalej 

sa prikláňam v danej Íažkej situácii 
nedostatku školských učební k rie· 
šeniu naznačenému v úvode tohto 

článku. Budem rád, keď protago· 
nisti iného riešenia (hoci aj tohoró' 
čného) si ho zdôvodnia prostred· 
níctvom DEVEX-u pred rodičovskou 
obcou. 

Jaroslav Turza 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRiž- ÚZEMNÝ SPOLOK BRATISLAVA IV 
Miestny spolok SČK - Devínska Nová Ves č. 1 a 2 
Sociálna komisia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Devínska Nová Ves a 
Votum 

Vás pozývajú na 

ODBER KRVI 
dňa 23. novembra 1995 (štvrtok) od 8.00 • 12.00 hod. 
v budove VOTUM (Kultúrna záhrada) lstrijská č. 4 

Bezpríspevkový odber krvi budú zabezpečovať lekári a zdravotné sestry z KlinikY 
hematológie a transfuziológie krvi. Podrobnejšie informácie dostanete na sekreta· 
riáte ÚS SČK Bratislava IV. ul. kpt. Rašu č. 2, č. tel.: 76 76 48 a 78 40 53. 

Prihlásiť sa môžete aj vo večerných hodinách na č. tel.: 77 55 62 a 77 03 90. 

DARUJTE KRV- DARUJTE LÁSKU 

Informácie pre darcov krvi: 

- Krv môžu darovať všetci zdraví l'udia nad 18 rokov, ktorf neprekonali i 
choroby. 
Pred odberom nejedzte mastné jedlá, nepite alkoholické nápoje, nemusíte 
však hladní. 

- Prineste si so sebou občiansky preukaz alebo legitimáciu darcu krvi. 
- Odbery sú zdraviu neškodné, sterilné, používajú sa pri nich 

jednorazové odberové súpravy a plastikové vaky. 
- Darca krvi zfska informáciu o svojej krvnej skupine a pri každom odbere aj o 

jom zdravotnom stave. 
- Každá odobraná krv sa vyšetruje na AIDS. 

PREHĽAD PRIESTUPKOV, ZA KTORÉ MÔŽE BYŤ OBČANOM ULOŽENÁ POKUTA V ZMYSLE ZÁKONA A PLATNÝCH VZN MČ DNV 
V minulom člsle sme uviedli prvú časť. vou komisiou pri povodni § 36 Priestupky na úseku tražného znamenia alebo signálu pri vy-

aj s úvodom, aktuálneho výberu zo záko- g) vypustenie bez povolenia alebo v roz- spojov: konávanl trhaclch alebo ohňostrojových 
na č. 37211990 Zb. o priestupkoch a pore s nim odpadovej vody do povrcho- d) porušenie všeobecného záväzného prác 
platných Všeobecne záväzných nariadeni vej alebo podzemnej vody, pripadne ve- právneho predpisu 0 drža nl a prevádzke 
MČ DNV. Dnes pokračujeme 2. časťou. rejnej kanalizácie vysielacích rádiových staníc a iných tele- b) neoprávnené získanie alebo prechová-

komunikačných zariadeni vanie výbušnín 
§ 24 Priestupky na úseku 
hospodárenia s bytovými 
a nebytovými priestormi 

c) neoprávnené zabratie pozemku z les
ného pôdneho fondu alebo obmedzenie 
jeho využlvania 

§ 34 Priestupky na úseku 
vodného hospodárstva: 

a) vysadenie, vyrúbanie alebo odstráne
nie bez povolenia strom alebo ker v záto
povom územf, ťažba bez povolenia rieč
neho materiálu z koryta vodného toku 
b) nakladanie bez povolenia alebo v roz
pore s ním s povrchovou alebo podzem
nou vodou, ak je povolenie potrebné 

c) poškodenie vodohospodárskeho diela 

d) zriadenie bez povolenia alebo zruše
nia vodohospodárskeho diela, vodovod
nej alebo kanalizačnej prípojky 

e) znečistenie povrchovej alebo podzem
nej vody 

O nesplnenie povinnosti uloženej vodo
hospodárskym orgánom alebo povodňo-

.---------, 
l s , 
l e 
: o orné 
! učilište 
:strojárske 
l ' v 
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UČEBŇUCNC 
MERACIE LAB MITUTOYO 
UčEBŇU VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 

§ 35 Priestupky na úseku 
pol'nohospodárstva, 

pol'ovníctva a rybárstva: 

b) znečistenie pôdy nevhodným sklado
vaním olejov a pohonných hmôt, pesticí
dov, hnojív a iných škodlivých látok 

e) neoprávnená zmena kultúry pozemku, 
ktorý je súčasťou pol'nohospodárskeho 
pôdneho fondu, neoprávnené odňatie 
pôdy pol'nohospodárskej výrobe, ne
oprávnené vykonávanie činnosti poško
dzujúcej vykonávanie poľnohospodárskej 
činnosti 

f) neoprávnený zásah do práva pol'ovnfc
tva alebo rybárstva, pol'ovanie na zver 
alebo lov rýb v čase hájenia · 

e) úmyselné rušenie príjmu rozhlasového, 
televízneho alebo iného signálu 

§ 37 Priestupky na úseku 
geodézie a kartografie 

a) ohrozenie alebo sťaženie vykonávania 
kartografických prác 

b) zničenie, poškodenie alebo neopráv
nené odstránenie alebo premiestnenie 
meračskej značky alebo iného zariadenia 
geodetických bodov 

c) nepredloženie podkladov potrebných 
na zápis do evidencie nehnutel'ností 

§ 40 Priestupky na úseku 
používania výbušnín 

a) nerešpektovanie alebo zneužitie výs-

PONÚKAME 
TIETO MOŽNOSTI ŠTÚDIA 

4-ročný študijný odbor ukončený maturitou a výučným listom 
MECHANIK NASTAVOVAČ PRE OBRÁB. STROJE A LINKY 
(vhodné aj pre dievčatá) 

c) použitie výbušnln bez povolenia 

§ 42 priestupky na úseku 
všeobecnej vnútornej správy 

a) poškodenie, zneužitie alebo zneváže
nie štátneho symbolu alebo iného sym
bolu chráneného všeobecne záväzným 
právnym predpisom 

b) úmyselné zničenie, poškodenie alebo 
zneužitie občianskeho preukazu 

§ 44 Priestupky na úseku 
ochrany a správy štátnych hraníc: 

a) zničenie, poškodenie alebo neopráv
nené premiestnenie alebo odstránenie 
hraničného znaku alebo tabule vyznaču
júcej štátnu hranicu alebo hraničné pás
mo 

b) neoprávnený zásah do hraničného 
pruhu alebo do brehov alebo koryta hra
ničného vodného toku alebo spoločnej 
hraničnej cesty 

(Pokračovanie v budúcom čfs/e) 

3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom 
AUTOELEKTRIKÁR LAKOVNÍK 
KLAMPIAR 
čALúNNIK, ČALúNNIČKA 
AUTOMECHANIK 

MECHANIK OPRAVÁR PRE STROJE A 
ZARIADENIA 
OBRÁBAČ KOVOV 

l-ročné denné nadstavbové štúdium ukončené maturitou pre absolventov trojročných učebných odborov 
STROJÁRSTVO 

POUŽÍVAME na zabezpečenie kvalitnej výuky 

VÝUKA V AUTOSERVISOCH, NAPR. MERCEDES, 
FORD, BMW, KIA 
SPOLUPRÁCA S VW BRATISLAVA 

UBYTOVANIE VO VLAST. DM 
STRAVOVANIE V BUDOVE ŠKOLY 
MOŽNOSŤ ŠPORTOVANIA 

VlAsTNÝ AUTOSERVIS S TESTOVACÍMI ZARIADENIAMI VÝUKA V NOVÝCH ELEKTROUČEBNIACH TENIS, PLÁVANIE, POSILOVŇA, TELOCVIČŇA 

POSKYTUJEME VO VLASTNOM AUTOSERVISE 

EMISNÉ KONTROLY, OPRAVY A ÚDRŽBU OSOB. AUTOMOBILOV, TESTOVANIE MOTOROV A BŔZD, KLAMPIARSKE PRÁCE, PNEUSERVIS 

čALúNNICKÉ VÝROBKY A SLUŽBY 
čalúnenie sedacieho nábytku a dverí, výroba taburetiek, autopoťahov, ozdobných vankúšov, tašiek, papúč, rukavíc, obrusov, prestieraní 

ZÁMOČNÍCKE A KOVO-VÝROBKY 
regále, mreže, prepravné vozíky, prípravky na údržbu áut, otáčacie stolíky, kúpeľňové rohové poličky 

ZVÁRAČSKÉ KURZY 
základné: Z-GI, Z-El, Z-Ml (ak má Z-El) 
zaškolovacie: D-G l, D-G2, D-El, D-Ml, D-RI 
periodické preskúšanie a obnovovanie zvar. oprávnení 

SPRACOVANIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE 

INFORMUJTE SA U NÁS!!! Tel.: 779 473, 776 875 
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INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti 

• Predáme akumulačné kachle 3 a 
4,5 kW- lacno. Tel.: 7.00- 15.30 
hod. Tel.: 778 432 

• Predám výbavičku pre die(a do 
2 rokov. Tel: 781 215 

po 19.00 hod. 

• Predám kval. čierne uhlie - cca 
20m3 v DNV. Tel.: 778 973 

• Predám drevenú detskú postieľku, 
priesvitnú umelohmotnú vaničku a 
trojkolku. Tel.: 776 033 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske prá-
ce. Tel:: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. Tel.: 239 527 

220005 
• Firma MEDIÁN oprava automa-
tických práčiek. Tel.: 777 095 

• Opatrím die(a nad 2,5 roka. 
Tel.: 779 772 

• Vymením 3 - izb. byt v Dúbravke 
za 4- izb. 

Tel.: 779 376 

• Predám 8 á záhradu- vino-

* 4 členná rodina doopatruje 

za podnájom a výpomoc v IV. 
obvode. 

Tel.: 762 185 v čase 
18.00- 22.00 hod. 

* Predám kotol UK DESTIL A 25. 
• Ponúkam výhodný splátkový sys- hrad v DNY nad Moravou. 

Cena dohodou. Tel.: 779 265 
tém nákupu auta. 

Tel.: 778 663 Tel.: 374 732 

---------------, 
l 
l 

PRESS KAM s.r.o., Vápenka 4, Devínska Nová Ves : 

prijme do prac. pomeru upratovačku do administratívnej : 

budovy. l 
: Nástup od l. 12. 1995. Informácie na tel.č. 769 590 1 

L-----------------------------~ 
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Eisnerova 46 - tel.: 770 006 
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*ÚŽITKOVÉ SKLO A PORCELÁN 
*PRÍBORY 

*VYBRANÉDRUHYTOVAROVPRE 
DOMÁCNOSŤ 

* SEZÓNNY TOVAR 
*LÓSY 

MPK 
POTRAVINY 
KOSATCOVA24 (PRI MESTSKEJ POLÍCII 
-VCHOD Z UL. l. BUKOVČANA) 

JP JruE IDA~ 
§lUJIDOVJÉ IHI O 
VJÍN"'~ 

BIELE 
ČERVENÉ 

OTVORENÉ 

32,-
35,-

PO. 6.30 - 20.00 
UT. 6.30 - 20.00 
ST. 6.30 - 20.00 
ŠT. 6.30 - 20.00 
PI. 6.30 - 20.00 
so. 6.30 - 13.00 
NE. 8.00 - 12.00 

PONÚKAME: 

- KOMPLETNÝ SORTIMENT 
POTRAVÍN 

-TABAKOVÉ VÝROBKY ZA 
BEZKONKURENČNÉ 
CENY 

-DROGISTICKÝ TOVAR 
-MÄSO, ÚDENINY, 

HYDINA 
- OVOCIE - ZELENINU 
-STRAVU PRE 

VEGETARIÁNOV 

Vážení páni, 
hľadáte možnosť perspektívneho zamestnania? 
Trávite veľa času cestovaním do práce a chcete to zmeniť? 
V tom prípade sme tu pre Vás! 
Najväčší výrobca plechových výliskov pre automobilový priemysel 

fy PRESSKAM s.r.o., Vápenka 7, 841 07 Bratislava 
(zastávka na znamenie pred D.N. V.) 
prijme- lisárov- požiadavka- úplné základné vzdelanie- po ZVS 

- zváračov C02 - po ZVS 
- upratovačku do admin. budovy 

Informácie na tel.č. 769 604, 769 340 

ul.lstrijská č. 59, 841 07 Bralislovo 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vŕtanie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 

Ak si z nášho sortimentu nič nevyberiete, 
skúste šťastie s lósom Niké 

(zľava na lósy neplatí) 

Už dnes myslite na Vianoce 

Vhodný darček 
pre menej i viac náročných 
(paličkované obrázky, olejomalby, výrobky z prírodného kameňa ... ) 
čakajú na Vás v DEVEXe, Novoveská 14 z dvora 

Po- Pia: 
So: 

15.30 - 18.00 
8.00- 11.00 NEZABUDNITE 

ešte je čas urobiť niečo 
s Vašim účtovníctvom 

jednoduché a podvojné 
účtovníctvo 

mzdy, DPH, kontakt s úradmi 

tel.: 07 - 111 951 

lepenie molorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov Zlo vy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám· 50%. Príplatky: l. strana+ l OO %, posledná strana+ 50%. 

Dovoz a odvoz zobezpelujeme Inzercia tel./fax: 77 5 27 5, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 1 8.00, So: 8.00 · 11.00 
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Spracované za 43.- 44. týždeň od 
16.10.1995- 28.10.1995 

Dňa 16.10.1995 o 02.30 hod. bola 
privolaná hliadka pracovníkmi železnič
nej stanice DNV z dôvodu podozrivých 
dvoch osôb. Hliadka na mieste zistila, 

Kto je o 
V tejto rubrike čitatelov zozna

mujeme s osobnosíami, podla 

ktorých sú v Devínskej Novej 

Vsi pomenované ulice. 

r: k v -, llvan lEu ovcan 
JUDr. - spisovateľ 

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: A/ Koniec tajnič
ky - hrad pri Myjave. - B/ Kód 

rumunského leu - európsky vel'

tok - daroval. - C/ Súzvuk, 

úkol - druh účesu. - D/ 

Plecniak, kapsa - obec pri 

Senici. - E/ Bylina so žltými 

kvetmi - zákop - latinský po

zdrav. - F / Báseň Sama 

Chalúpku - element. - G/ 
Mesto v Nigérii - mesto v 

Ugande - povrchová baňa. -

H/ Súčas( obleku - nie mladá. 

- 1/ Chemická značka astátu -

azbest (zastar.) - predložka. -

J/ Koniec šachovej hry - preží

vaj - pán (z turečtiny). - K/ 

Južný strom i plod - mladšia 

doba železná. - l/ Vycpávkový 

materiál- začiatok tajničky.-

Zvisle: l/ Obec pri Ostrave -

chorobná zúrivosť. 2/ 
Patriace sokovi - hádzala. - 3/ 
Mesto v USA (Tennesse) - ryša

vo - odhad. - 4/ Les - tretia ča
s( tajničky. - 5/ Staroseverské 

že sa jedná o mladistvých L. V. a R.Z. 
Menovaní použili značné množstvo psy
chotropných látok. Po predvedení na 
HoPZ bolo zistené, že t(valé bydlisko 
majú v Tomášove. Prípad je v riešení. 

Toho istého dňa o 03.40 hod. na 
Kalištnej ulici boli zistení opäť dvaja 
mladiství, ktorí požívali psychotropné 
látky. Po zistení totožnosti bolo zistené, 
že sa jedná o M.Š. a F.L. z Devínskej 
Novej Vsi. 

Dňa 19.10.1995 o 03.00 hod. volali 
zo žel. stanice DNV, že v priestore sta
nice sa pohybujú mladiství, z toho šty
ria mládenci a jedna dievčina. Po dô-

Narodil sa 15.9.1921 vB. 
Bystrici. V rokoch 1939- 1944 štu
doval právo a v roku 1944 získal i 
doktorát. Po skončení štúdia najskôr 
pracoval ako redaktor v Národnej 
obrode, v rokoch 1946 - 1947 ako 
vedúci filiálnej redakcie v Prahe. Od 
roku 1949 v Čs. filme Bratislava ako 
dramaturg. 

Napísal divadelné hry: Surovô 
drevo ( 1954), Diablovo nevesta 
( 1957), Hladanie v oblakoch ( 1961 ), 
Pštrosí večierok ( 1967), Kým kohút 

mytologické básne - druh cita

ry - štát v Prednej Ázii. - 6/ 
Malý projektil - hudobné dielo 

- čínske mesto. - 7/ Citoslovce 

šklbnutie, trhnutia - muž za

mestnaný upratovaním. - 8/ 
Meno herečky Mandlovej - do

pravný prostriedok - planétka. 

- 9/ Odznova - nepokojná zó-

2 3 4 5 

A 

kladnej kontrole bolo zistené, že taktiež 
požívali psychotropné látky a jedná sa 
o skupinu z okolia Bratislavy, Tomášov, 
M. Ján, Čápor, dokonca jeden z českej 
republiky. Prípad je v riešení. 

Dňa 27.10.1995 o 11.15 hod. bola 
privolaná hliadka na ulicu š. Králika, 
kde zo 6. poschodia niekto vyhadzoval 
rôzne predmety po okolo idúcich obča
noch. Prípad je v riešení. 

Prehľad riešených priestupkov: VZN 
4/91 - 22, VZN 4/92- 7, Vyhl. 99/89-
3, VZN 2/94 - 2, § 50 - 1. 

MsP 

nezaspieva ( 1969), Š(astie príde v 
nedelu ( 1956), Zvony pre bosých 
(1965), Tango pre medveda (1966), 
Medená veža ( 1969) a mnoho da
lších. 

Pôsobil tiež ako spoluautor alebo 
spoluscenáristu na filmoch: Čertova 
stena, Katka, Tatranský pohár, Boj sa 
skončí zajtra, Mladé srdcia, Rodná 
zem, Statočný zlodej, Posledná bo
sorka, Pieseň o sivom holubovi, 
Zbabelec a iné. 

na zemskej kôry. - l 0/ Druhá 

časť tajničky- určený, terajší.-

Pomôcky: G/ Arua. - 5/ 
Edda. 6/ Na-lu.- 9/ 
Orogén.-

d 
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- Zajtra máme výročie svad

by, mám zabit' zajaca? 

- Prečo? Veď ten za nič ne

môže. 

*** 

V zubnej ambulancii 

Lekár zbadá prichádza

júceho pacienta a tvár sa 

mu rozžiari od radosti. 

-Á, vy ste ten, čo ma poku

toval za nesprávne parko

vanie. Nech sa páči, po

saďte sa pohodlne do kres

la ... 

*** 
Bol raz jeden ZSSR 

Vezú sa v kupé manže

lia. Náhodný spolucestujúci 

počúva, ako žena štyri ho

diny nadáva manželovi. 

Keď si vyjdú pofajčiť, hovo

rí mu: 

- Vaša manželka je neuras· 

tenička. V Charkove mám 

známeho 

ktorý ju 

rub lov. 

psychotronika,. 

vylieči za tisíc 

- Ďakujem, ale my ideme do 

Kazane. Tam mi ju zastrelia 

za tri stovky. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vydovatei'Ských ná: 
kladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novovesko 
14 (z dvora). Uzávierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkovo 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. 
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informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

17.11. 1995 Ročník: V. Číslo: 22 bezplatne 

a teraz mclš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Je zaujímavé počúvol slažnosti 
a nárek človeka, ktorý "volakedy 
mohol" klama( podvádza( okrá-
dal o naraz ... mu to ktosi kazí, 
marí, bráni ... o on "chudák" sa 
nemôže realizoval. Nadáva. 

Alebo iného, ktorý "nemal 
príležitos(" o "konečne môže" 
mari( kazi(, podvádzať, okrá
da(, kradnút'. .. o môže "sa" reali
zova( Chváli o blahorečí. 

Obaja systém umožňujúci (ale
bo neumožňujúci) "sebarealizá
ciu11. 

Ktorý z týchto dvoch tvorí a vy
tvára lepšie podmienky tejto, teda 
našej spoločnosti? 

- Deštrukciou so hodnoty netvo
ria, - povedal ktosi múdrejší. 

Prečo osi v našich príhovoroch 
nabádame chodil s otvorenými 
očami, dvakrát meraf. .. 

Vedia informátorov kráčajú 
dezinformátori, vedia konštruktív
nych deštruktívni, vedl'o vlasten
cov ... 

Vypočuj, prečítoj, posúď vela. 
potom rozhoduj. Komu. Veriť, 

da( svoj hlas, svoju dôveru. 
A riaď so ozaj tým sedliackym ro
:z:umom. Keď bude dobre mne 
bude inému? Ak inému, bude aÍ 
lllne? 

Váš vydavotel' 

A zosnežilo hneď začiatkom novembra. Mnohých vyplašilo, kdesi oj kala
mity spôsobilo o potom so sneh oko prišiel tok stratil. 

E 
E 

Zástupcovia našej mestskej časti 

získali bohaté skúsenosti, ktoré 
môžu zúžitkoval v prípade, že so 
miestne zostupitel'stvo rozhodne 
zriadil' vlastné televízne štúdio. 

Uzávierka dnešného 

čísla bola 9. 11. 1995. 

Uzávierka nasleduiú

ceho čísla bude 

23. 11. 1995, číslo 

vyide 1. 12. J 995. 

Šesdesiate 
40 ..... vyroc1e 

V nedel'u 12.11. 95 si obyvatelia 
DNV pripomenuli 60.výročie od vzniku 
miestneho odboru Matice Slovenskej v 
Devínskej. Vo vel'kej sále lstracentra 
privítali prvého podpredsedu MS 
J. Bajaníka, starostu a zástupcu sta
rosta MČ DNV, starších i súčasných 
členov MO MS a ponúkli kultúrny 
program z histórie i súčastnosti ma
tičiarskeho hnutia v De-vínskej Novej 
Vsi. Materiál z podujatia prinesieme v 
budúcom čísle. 

O tejto problematike so rokovalo 
no zasadnutí miestneho zostupitel'
stvo dňo 14.11 .1995 po redakčnej 
uzávierke Devexu. 

-z-

V dňoch 1.- 4.11.1995 so 
zúčastnil starosta a další zástupco
via mestskej časti no 1. medziná
rodnom festivale mestských televízií 
v Košiciach. Na festivale sa pre
zentovali svojou tvorbou mestské a 
obecné televízne štúdiá, ktoré vy
sielajú vo viacerých mestách o ob
ciach no Slovensku prostredníc
tvom káblového rozvodu. Okrem 
toho so festivalu zúčastnilo viacero 
zahraničných televíznych štúdií. 

i eke 

Súčasfou festivalu bolo oj výsta
va techniky potrebnej na zriadenie 
o prevádzku televízneho štúdia. 

V pondelok 30. l 0.1995 pre

behlo rokovanie starostu mestskej 

časti a lekárov pôsobiacich v 

zdravotníckych zariadeniach no 

území mestskej časti Devínska 

Nová Ves s námestníkom primá

tora MUDr. Jonolom k problema

tike privatizácie zdravotníckych 
zariadení. 

Miestne zastupitelstvo už dáv

nejšie schválilo prevod týchto za

riadení do správy mestskej časti, 
o čo požiadalo i ministerstvo 

zdravotníctva. Predmetom roko

vania bolo dohodnú!' postup rea

lizácie prevodu. 

O tejto problematike následne 
rokovalo mestská rada hl. m. SR 
Bratislavy dňa 9.11.1995. 
Riešenie malo by( prijaté na ro

kovaní starostov mestských častí 
Bratislavy s námestníkom primá

tora MUDr. Janotom po redakč
nej uzávierke Devexu. 

-z-



ll2)robničky 
~radnice 

Z uznesení Miestnej rady 
7.11.1995 

Miestna rada mestskej časti 
Devínska Nová Ves: 

prerokovala materiály na zasadnu
tie Miestneho zastupiteľstva, ktoré sa 
koná 14.11.1995 a zaujala k nim 
stanovisko 

schválila rozpočtové opatrenia vnú
torného členenia rozpočtu, tieto 
opatrenia sa netýkajú zvýšenia vý
davkov, ale iba presunu v rámci jed
notlivých rozpočtových kapitol 

schválila vyhlásenie verejnej ob
chodnej súťaže na zabezpečenie rea-

eď vydáte všeobecne zá
väzné nariadenie (VZN) o 
zákaze pitia alkoholu na 

verejných priestranstvách, tak 
ho aj kontrolujte. Pije sa ďalej 
pred obchodmi, močí sa vo 
vchodoch, na cintoríne. Zrejme 
preto má miestny kontrolór ta
ký vysoký plat, aby nariadenia 
nekontroloval. 

Kontrolu dodržiavania VZN môže 
vykonávať aj miestny kontrolór, prí
pade tohto VZN je to však hlavne po
vinnosťou pracovníkov mestskej polí
cie. Vzhľadom na vašu kritiku som si 
vyžiadal správu veliteľa stanice mest
skej polície v Devínskej Novej Vsi, po
dľa ktorej od účinnosti tohto VZN (te
da od 15.7.1995do 1.11.1995vyko
nali pracovníci mestskej polície 
v Devínskej Novej Vsi 153 námatko
vých kontrol dodržiavania tohto VZN. 
V 113 prípadoch bolo zistené jeho 
porušenie. V 76 prípadoch bolo po
rušenie riešené pohovorom, v 15 prí
padoch blokovou pokutou, v 5 prípa
doch boli priestupky oznámené na 
Miestny úrad a v 17 prípadoch na 
Obvodný úrad Bratislava IV. na ďalšie 
doriešenie podl'a zákona o priestup
koch. Odstúpenie na obvodný úrad 
bolo uskutočnené v prípade, že prie
stupcovia odmietli zaplatiť blokové 
pokuty, obvodný úrad má potom mo
žnosť uložiť vyššiu pokutu a aj ju re
álne vymôcť (napríklad zrážkami zo 
mzdy). Okrem tejto správy sa proble
matike pitia alkoholu na verejnosti -
a týka sa to hlavne niekoľkých ob
chodov na sídliskách, venujeme pra
videlne pri týždenných poradách sta
rostu mestskej časti s vel itel'om stani
ce mestskej polície. Ak sa stretnete s 
prípadom popíjania alkoholu na ve
rejnosti, môžete to oznámiť na stani-
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lizácie odpredaja komunálnych by
tov. Pod-mienky súťaže budú zverej
nené v dennej tlači, uzávierka 
prihlášok je 15.12.1995, súťaž bude 
vyhodnotená najneskôr do 
15.1.1996. Po podpísaní zmluvy s 
víťaznou firmou sa predpokladá rea
lizácia prvých odpredajov komunál
nych bytov v prvom štvrťroku 1996 

prerokovala opakovanú sťažnosť 
obyvateľov ul. P. Horova 7 na pre
vádzku Večierka Včielka a navrhla 
preveriť dodržiavanie stavebných 
a hygienických noriem prevádzky 

schválila uvoľnenie príspevku 
2 800,- Sk školskému klubu detí pri 
ZŠ l. Bukovčana 3 na zakúpenie 
športového materiálu a športových 
a konštrukčných hier 

-z-

eu mestskej polície v Devínskej Novej 
Vsi na tel. číslo 779 815. 

Miestny kontrolór môže, ako som 
už spomínal, kontrolovať dodržiava
nie VZN, túto úlohu však môžu zvlád
nuť ovel'a lepšie pracovníci mestskej 
polície, ktorí majú na to primerané 
(niekedy však aj nedostatočné) tech
nické a personálne predpoklady. 
Ovel'a dôležitejšou úlohou kontrolóra 

Odpoveď 

anonymovi - II. 
však je kontrolovať spôsob naklada
nia s majetkom mestskej časti, hos
podárenie s finančnými prostriedka
mi mestskej časti a dodržiavanie 
daňových a poplatkových povinností 
jednotlivých poplatníkov voči mest
skej časti. Z tohto dôvodu je miestny 
kontrolór oprávnený kontrolovať 
všetky subjekty, ktoré hospodária s 
majetkom mestskej časti vrátane sta
rostu, miestneho zastupiteľstva a ďa
lších orgánov mestskej časti. 
Zastupuje pritom občanov, lebo do
hliada, aby sa prostriedky z ich daní 
využívali naozaj účelne a na ich pros
pech. Vzhľadom na túto vel'kú zod
povednosť. ktorú miestny kontrolór 
má, si na rozdiel od vás myslím, že 
jeho plat nie je vysoký, ale nízky. 

Kedy dá miestne zastupiteľ
stvo podnet na trestné stíhanie 
firmy Profil za nevysporiadanie 
družstevných garáží na ul. š. 
Králika a neoprávnené vybudo
vanie reštaurácie v objektoch 
garáží? Kto vlastne povolil túto 
reštauráciu a podnikatel'ské ak
tivity v týchto priestoroch? 

hovatelont pso-" 
Upozorňujeme všetkých chovateľov psov v MČ Devínska Nová Ves, aby v ter 

ne do 30.12.1995 prihlásili psa na Miestnom úrade a opatrili psa evide lľl_!
nou známkou. Ďalej pripomíname majiteľom psov, že povinnosťou chovateľa~~-

- dbať, aby zviera ne rušilo a neohrozovala občanov 

- zabezpečiť na verejných priestranstvách vodenie psa iba osobou, ktorá je 

fyzicky schopná ho ovládať a opatriť ho vodidlom a náhubkom 

- dodržiavať zákaz vodenia psov na pieskoviská, detské ihriská a športové 

zariadenia 

-odstrániť nečistotu na verejnom priestranstve spôsobenú jeho zvieraťom. 

Vhodné plochy na vodenie psov: s. Kostolné - pri kotolni, popri železnici, s. 
Podhorské - smer kameňolom Srdce, Na hriadkach - popri Morave, lstrijská ul._ 
okolo rybníka. 

Pri nedodržaní tejto výzvy uplatnia orgány kontroly 

prísne sankcie 

Miestne zastupiteľstvo nemá dô
vod podať trestné oznámenie na fir
mu Profil. Trestné oznámenie však 
môže podať každý občan, teda aj vy, 
ak viete o skutočnostiach, že došlo k 
spáchaniu trestného činu. 

K problematike objektu hromad
ných garáží na ul. š. Králika niekoľko 
objasňujúcich viet. Nejde o družstev
né garáže, garážové boxy spolu s ča
sťou spoločných priestorov sú v sú
kromnom vlastníctve majiteľov, zho
dou okolností jeden z garážových bo
xov vlastním aj ja. Tak isto je v sú
kromnom vlastníctve aj jedna šestina 
objektu, ktorá neslúži na účely 
garážovania, ale na podnikateľské 
účely. Vybudovanie časti slúžiacej na 
podnikateľské účely povolil stavebný 
úrad. Pokiaľ mám správne informá
cie, proti rozhodnutiu stavebného 
úradu sa ani jeden z viac ako 1 OO 
majiteľov garážových boxov okrem 
mňa neodvolal. Moje odvolanie od
volací orgán - Okresný úrad Bratisla
va zamietol, a preto je tam bistro a 
ďalšie podnikateľské aktivity legálne. 

V súvislosti s opakovanými sťaž
nosťami obyvateľov Podhorského na 
rušenie nočného pokoja návštevník
mi bistra rozhodla miestna rada o 
skrátení prevádzkových hodín bistra 
do 22.00 hod. Vzhľadom k tomuto 
rozhodnutiu predchádzajúci prevádz
kovateľ odstúpil od prevádzkovania 
bistra a asi mesiac má bistro nového 
prevádzkovateľa. Miestna rada povo
lila v bistre predfženú prevádzkovú 
dobu na skúšobné obdobie troch me
siacov a ak sa novému prevádzkova
teľovi nepodarí zabezpečiť poriadok, 
bude aj jemu skrátená. 

Miestny úrad 

O vysporiadanie vzťahov s firmou 
Profil sa musia postarať sami majite
lia garáží, nikto to za nich neurobí. 
Sám som sa pred časom pokúsil sa 
skupinou aktivistov zorganizovať za
loženie družstva alebo spoločenstva 
vlastníkov, ktoré by sa postaralo o 
správu objektu, bohužial', pre nezáu
jem väčšiny garážnikov tento pokus 
stroskotal. Najviac ma mrzí to, že 
som za týmto účelom od viacerých 
garážnikov vybral po 200 Sk, ktoré 
teraz ležia neužitočne na vkladnej 
knižke a tí, ktorí ich poskytli, za ne 
nedostali žiadnu protihodnotu. 
Dokonca miestne zastupiteľstvo 
schválilo už takmer pred dvoma rok
mi odpredaj pozemku pod garážami 
za prijatel'nú cenu 1 000,- Sk/m2. 
Jediná podmienka bola, aby sa od
predaj realizoval nie na jednotlivých 
vlastníkov, ale na spoločenstvo. 

Spoločenstvo stále nejestvuje a 
garážnici platia nájom za pozemok, 
hoci by už mohol byť ich. 

V súčasnosti sa snaží o doriešenie 
situácie aj firma Profil. Situácia je 
vážna aj kvôli tomu, že firma pravde
podobne pôjde do likvidácie. Ak sa 
tak stane bez toho, že bude uzavretá 
zmluva s novým správcom objektu, 
môže sa stať. že jedného dňa sa 
garážnici nedostanú z garáže alebo 
do garáže. V najbližšom období by 
mala firma Profil zvolať stretnutie 
majiteľov garáži, kde im ponúkne 
riešenie formou prevzatia správy ob· 
jektu novou firmou. Majitelia garáží 
sa musia rozhodnúť sami, nikto sa im 
o ich majetok nebude starať bez uza
vretej zmluvy a už v žiadnom prípade 
to nemôže byť mestská časť. 

Ján žatko 
zástupca starostu 

V úvodnom rozhovore, po 
vašom zvolení, sme hovorili o 
najbolavejších miestach v DNV. 
Ako sa vám podarilo posunúť 
tie, ktoré ste videli naj ... 
Finančné zabezpečenie života 
obce, dopravu, bytovú politiku, 
bezpečnosť občanov, daňovú 

čistotu, rozvojové programy pre 
vstup cudzích investorov. 

Vo vami spomínanom rozho
vore bol skutočne kladený dôraz 
na vytvorenie finančných zdrojov 
pre zabezpečenie chodu života 
našej mestskej časti. 

Spôsob pre dosiahnutie tohto 
ciele bol v presadení zmeny Šta
tútu hl. m. SR Bratislava v del'be 
podielových daní. 

Tento ciel' sa podarilo naplni( 
presadením zmeny Štatútu v 
mestskom zastupitel'stve v marci 
tohto roku, kedy sa pre mestské 
časti odsúhlasil 20 % podiel z 
daní fyzických, právnických osôb 
zo závislej činnosti a z cestnej 
dane. 

Ďalej bola vytvorená pre tieto 
mestské časti 5 % rezerva v roz
počte hl. m. SR Bratislavy. 

Tento krok pre našu mestskú 
čast' priniesol do rozpočtu v príj
movej časti finančný objem cca 
3,5 mil. Sk. 

Z pohladu dosiahnutia daňo
vej čistoty kontrolný útvar zapo
čal výkon kontroly priznaní dane 
z nehnutel'ností a správy poplat
ku z alkoholických a tabakových 
výrobkov. Výsledky týchto kontrol 
budú po ich uzatvorení predme
tom rokovania MZ MČ DNV a 
obyvatelia MČ DNV budú s nimi 
oboznámení. 

Z pohladu riešenia dopravnej 
situácie na území MČ DNV som 
žiadal Mestské zastupitelstvo a 
osobne primátora hl. m. SR 
Bratislavy o riešenie krízovej si
tuácie s prepravou školopovin
ných detí v rannej špičke (7.15 -
8.15 hod.) podl'a požiadavky 
občanov. Tento problém bol v 
rámci možností DP a.s. skutočne i 
riešený. 

Z pohladu rozvojových prog
ramov a dôsledného uplatňova
nia zámerov súčasnej samosprá
vy bol navrhnutý program rozvo
ja MČ DNV v strategických 
cieloch i v realizačných záme
roch a otázka jeho realizácie je v 
rukách a pôsobnosti súčasného 
Miestneho zastupitelstva. 

Ako sa MČ vysporiadala s 
neplatičmi? 

Pre riešenie pohladávok MČ 
DNV som bol MZ MČ DNV 

chod v našom katastri. Z pohladu 
správy našich rakúskych partne
rov prišlo k ústretovému kroku 
riešiť tento prechod maximálne v 
rozmere pešej turistiky a cykloto
ristiky. S pilotným projektom 
riešenia tohto problému (samo
zrejme v širších súvislostiach) sa 
obrátila MČ DNV na ZMOS. 

Vo februári t.r. ste sľubovali ro
zšírenie pôsobnosti Devexu a 
pravidelnú rubriku "Čo vy na 
to?" Prvý slub je splnený, Devex 
dostáva takmer 3000 záujem-

Po roku vo funkcii 
Dnes hovoríme 

so starostom MČ DNV 
Ing. Vladimírom Mrázom 

zmocnený možnost'ou uzatvore
nia dohody o odpustení sankcií 
uložených starostom MČ DNV, 
samozrejme s podmienkou, že si 
tieto záväzky splnia jednotliví 
dlžníci do určitého termínu. 
Medzi starostom MČ a týmito 
dlžníkmi prebehli rokovania o 
uznaní záväzkov, za podmienok 
dodržania ktorých zo strany MČ 
DNV je možné prís( ku kompro
misnému a ústretovému riešeniu. 

Výsledky dodržania dohod
nutých podmienok a dalšie kroky 
navrhne Miestne zastupitelstvo. 

Z pohladu neplatičov v komu
nálnych bytoch sa pristúpilo k 
odpojeniu televízneho káblového 
rozvodu, dohodám o splátkach 
záväzku nájomcov a napokon k 
súdnemu výkonu rozhodnutia o 
zrušení nájomných zmlúv. 

Spojenie s Rakúskom sa iným 
mestám podarilo, DNV nemá 
šancu alebo ... 

Neviem, ktoré mestá v súvis
losti s otvorením nových "uzna
ných" prechodov máte na mysli. 

My osobne v zastúpení MČ 
DNV, MČ Devín, MČ Z. Bystrica 
sme rokovali s rakúskou stranou 
o tejto možnosti, pričom jedno
značná snaha všetkých týchto 
zúčastnených MČ hl. m. SR 
Bratislavy bola otvori( tento pre-

cov do schránok bezplatne. Kde 
uviazla pravidelná rubrika? 

Osobne si myslím, že vytvore
nie rubriky "Čo vy na to" a táto 
moja myšlienka by mala byt' na
plnená vydavatelom Devexu a 
samozrejme, jej existencia závisí 
od záujmu občanov tejto MČ o 
veci verejné! 

Osobne som si predstavoval 
pod obsahom tejto rubriky vytvo
renie "diskusného" priestoru me
dzi predstavitelíni samosprávy 
MČ DNVa jej občanmi. 

Pokia!' k naplneniu tejto myš
lienky neprišlo, nie je to hádam 
vinou starostu, určite ani nie 
z dôvodu nedostatku problémov 
našej mestskej časti, skôr si mys
lím, že z nedostatku záujmu 
o veci verejné z pohladu obča
nov. Je síce pravdou, že váš 
spravodaj upozorňuje na nedo
statky v niektorých oblastiach 
správy našej obce, avšak moja 
predstava o tzv. "prepieraní" 
týchto vecí verejných skutočne 
nebola naplnená. 

Stále vám chýba prednosta 
Miestneho úradu ... 

Vec prednostu Miestneho úra
du je určite v pozornosti tých 
občanov, ktorí dôležitosti obsa
denia tejto funkcie pre riadne 
fungovanie výkonného aparátu 
samosprávy - Miestneho úradu 
rozumejú a vedia ju zváži( 

Jednoznačne navonok samo
správa funguje, dovolím si tvrdi( 
že daná funkcia, resp. jej obsa
denie ešte neznamená kvalitu vý
konu a funkčnosti tohto orgánu. 

Osobne som mal 7 ponúk na 
obsadenie tejto funkcie. Sám som 
požadoval, aby túto funkciu za
stával občan DNV, podla mož
nosti ekonóm, resp. právnik. 

Po rokovaniach s politickými 
stranami, ktoré sú zastúpené v 
MZ MČ DNV, som dospel k zá
veru, že z daných kandidátov nie 
je možné vybrat' vhodného, ná
vrh na menovanie ktorého by 
som si osvojil ja, i väčšina po
slancov MZ. 

V súčasnosti chcem uskutočni( 
rokovania s politickými klubmi 
vytvorenými z týchto poslancov a 
nájdenie kompromisného a vzá
jomne prijatel'ného riešenia per
sonálneho obsadenia tejto funk
cie ako i funkcie zástupcu staros
tu. 

Ste rok vo funkcii, máte pred se· 
bou dalšie tri ... 

Osobne si myslím, že uplynu
lý rok bol "nábehovým" rokom 
pre novozvolené orgány MČ 
DN V. 

Takisto si myslím, že ako "ná
behavé" obdobie bolo skutočne 
dostatočne dlhé. Predstavy kaž
dého z nás volených funkcioná
rov sú osobitné a aj subjektívne. 
Verím, že i napriek počiatočným 
problémom nájdeme všetci spo
ločnú reč a vôlu presadi( z týchto 
zámerov to, čo bude verejnopro
spešné pre všetkých našich oby
vatelov. 

za rozhovor dakuje redakcia 

DEVEX3 



70 rokov 
Rudolf IDOJ,LÁK 

Emília UAVI,OVÁ 

80rokov 
Katarína ŠUBÍNOVÁ 

blahoželáme 

l Odišli z našich radov l 
Štefan MAUER 

Anna I,AZORÍIKOVÁ 

IDňa 13.10.1995 sa Devínska 
Nová Ves rozlúčila s dvoma naši
mi rodákmi, ktorí celé svoje pra
covné Ja, a nielen to pracovné, 
venovali desiatky rokov našej obci 
(dnes mestskej časti). 

Poobede, za všeobecnej, za
slúžilej, pozornosti so spisova
telom Rudolfom Slobodom. 
Doobeda, s človekom Devínskej 
nemenej oddaným, možno mimo 
hraníc tejto mestskej časti menej 
známym, ale o to pre život obce 
zaslúžilejším- Jánom Encingerom. 

Tento človek sa takmer celý 
svoj pracovný život - 38 rokov -
staral v Devínskej Novej Vsi o vo
du. O to, aby sa jej obyvatelia v 
každú dennú a nočnú hodinu mali 
čoho napiť, v čom sa umyť, čím 
popolievať svoje záhradky, z čoho 
navari( 

Za túto, väčšine obyvatelov ne
viditelnú, ale o to záslužnejšiu čin
nosť si zaslúži verejné podakova
nie a spomienku všetkých, ktorí dl
hé roky využívali výsledky jeho 
záslužnej práce. Týmito riadkami 
v Devexe mu to čiastočne spláca
me. 

Vodári 

- Každé stretnutie s Rudolfom 
Slobodom, to bol vždy úžasný 
zážitok. Jeho prítomnosť na skúš
kach ... mimoriadne inšpirujúce. Ba 
požiadala som pána Slobodu, že 
by nemal chýbat' ani na jednej ... 

Zuzana Krónerová 

4DEVEX 

centrum pre voľný čas, Ist:rijskä. 2, 6 
17.11. 17.00 -lAMPIONÁDA 

Zábavný program pre deti s veľkou diskotékou skup. TERMIX 
a ŠAŠARÁDOU 

20.11. 9.00 - M. ZIM KOVÁ- DIVADLO JEDNÉHO HERCA 
Výchovno -vzdelávací program pre ZŠ a SŠ 

23.11. 10.00 -KEĎ MAMA NIE JE DOMA 
Podujatie pre najmenších v DNV 

25.11. 19.00 - KATARINSKA ZÁBAVA 
Spoluorganizuje a garantuje Pol'ovnícke združenie v DNV 

26.11. 16.00 - GA~PARKO A JANKO V PEKlE 
Detské divadelné predstavenie Vst.: 10,-

28.11. 19.00 -LIEČENIE ZÁPALOVÝCH CHORÔB 
Prednáška s ukážkami samoliečby L. Zakuťanského, učebňa lstrij. - 6, 

Vst.: 20,-

28.11. 14.00- ETIKA A SEXUÁLNA VÝCHOVA MLÁDEŽE 
Prednáška a beseda pre žiakov 8. ročníkov ZŠ a SŠ 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY, SÚBORY, KRÚŽKY, KURZY, PRENÁJMY 
Tel.: 770 033 

ruženie VOTUM 
Si dospievajúce mladé dievča alebo chla· 
pec vo veku 15 - 18 rokov? 

Chceš so oj Ty stol 
skutočnou 

HVIEZDOU? 

TEEN·STAR 
PROGRAM JE 

štvrtok, 23.11.1995 o 17.30 Ťa čakáme vo 
VOTUME no lsflijskei 4. 

Informačné stretnutie pre rodičov dospievajúcej 
mládeže bude vo štvrtok, 23.11. o 17.00 hod. 

Na 2-semestrálny kurz výuky dospievajúcich o 
ich sexualite a plodnosti je dobrovolný príspevok 
do 300,- Sk 

Venovaný spomienke na spisovatela a scénaristu Rudolfa SLOBODU 

Najskôr ma oslovovali jeho die- duše. Vtedy som ho poprosila o 
la. napísanie monodrámy. 

"Keď som čítala o smrti jeho ot
ca, práve vtedy zomrel aj môj 
otec." 
.. tak presne definoval veci ... 

Vtedy som si uvedomila, že niet 
u nás dramatikov, spisovatelov, kto
rí sa tak dokážu vcítit' do 

A vznikla hra Armageton na 
Grbe. 

Zita Furková 

- V piatok 3.11. usporiadali 
lstracentrum a miestna knižnica li-

V AAilL<IA\<UU.I 

dvoch týždňoch oslávia: 
18.11. - Eugen, 19 .ll. • Alžbetu 
20.11. - Félix, 21.11.- Elvíro, ' 

22.11. - Cecília, 23.11. - Klement, 
24.11. - Emilia, 25.11. - Kataríno, 
26.11. - Kornel, 27 .ll. - Milan, 

28.11. - Henrieto, 29.11. -Vratko, 
30.11. • Ondre~ Andre~ 1.12. -

Edmund. 

blahoželáme 

Program 

Irina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

štvrtok, sobota a nedeľa 
o 19.45 hod, 

18.·19. RÝCHLYAMŔM 
USA MN 
26,-

Shoron Stone o Gene Hockmon na 
Divokom Západe 

22.-23. SMIECH V KOSTIACH 
USA MP 

26,-
Syn komik v tieni slávneho otca · komedion· 
ta 

25.-26. VÁLKA IIAREV 
ČES. MP 
26,-

Profesionálny fotograf oko svedok vraždy 

29.-30. LEON 
FRANC. MP 
28,-

Mládežnícke predstavenia: v SO a NE 
17.15hod. 

18.·19. ll L !IÝ All lB ŠÍ 
20,-

25.-26. VÁlKA IIAREV 
26,-

Tel.: 775 104 

terárny večer venovaný spomienke 
na spisovatela a scenáristu Rudolfa 
Slobodu. 

Za účasti najbližšej rodiny spi
sovatel'a, blízkych spolupracovní· 
kov z divadla Astorka (Z. Furková, 
Z. Krónerová) a občanov našej 
mestskej časti otvoril spomienko;f 
večierok súbor Rosica a žiaci :za· 
kladných škôl. Beseda bola veno· 
vaná životu a dielu spisovatela. 

r 

Dev_ex č. 21 uverejnil príspevok 
"Cierne skládky". Príspevok 

viacmenej svojím štýlom nadväzuje 
na články obdobného štýlu, nepravi
delne uverejňované v Devexe. 
Zásadne vždy s iniciálkami (rešpek
tujem právo autora a povinnosť 
vydavatel'a tiež ho rešpektovať). 

Zásadne "ufňukaný text", pouka
zujúci na nedostatky či pseudonedo
statky v oblasti životného prostredia 
na území mestskej časti. Takmer 
nikdy návrh na riešenie, ale vždy, ne
nápadne, v závere príspevku, pro
stredníctvom literárnej či žurnalistic
kej reči, prst namierený na "vinní
ka". Inštitucionálnych predstavitel'ov, 
zodpovedných za ochranu a tvorbu 
životného prostredia v tejto mestskej 
časti. Na tých, ktorí nezaviedli 
"ochranný systém, priame postihy, 
nezriadili priamy dozor" (Devex č. 

21). 
Som presvedčený, že tí, na kto

rých je tento prst namierený, vel'mi 
dobre poznajú autora. V žiadnom 
prípade nejde v tejto mojej reakcii o 
jeho demaskovanie a znemožnenie. 

Keďže ani Miestny úrad a jeho 
odborní pracovníci v problematike ži
votného prostredia, ani komisia ži
votného prostredia pri Miestnom za
stupitel'stve si nenárokujú na mono
pol na túto problematiku na území 
mestskej časti, s radosťou prijmu 
každý, dobre mienený podnet, 
radu, pomoc. S čistým svedomím 
môžem napísať, že si v práci komisie 
životného prostredia vôbec nepotrpí
me na formalizmus alebo vykazova-

(Pokračovanie z predchádzajúcich 
čísel) 

Dnes predstavujeme dalšie dve ka
pitoly: 

PRIEMYSEL, OBCHOD, 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Najskôr ... Medzníkom v rozvoji 
Priemyslu sa stáva v polovici 19. 
stor. rozhodnutie a stavba železni
ce. Potom už ... nasledujú aj väčšie 
Podniky: Vápenka, kameňolom, 
liehovar, Agrofrucht ... rol'nícke dru
žstvá ... Strojstav, Staving, BAZ ... 
Volkswagen, Presskam . 

nie činnosti. Riešime, v rámci možno
stí, problémy v rozsahu od ekologic
kej výchovy predškolských detí až po 
možnosti dostavby kanalizácie na 
území mestskej časti (a jej alternatív
neho financovania). V komisii SÚ !'u
dia síce najrôznejších povolaní, ale 
úprimného záujmu o problematiku 

Niekoľko viet na tému 

Životné 
prostredie 
v Devínskej Novej Vsi 

životného prostredia v Devínskej 
Novej Vsi. Ako predseda komisie 
nenalieham na to, aby sa jednotliví 
členovia len formálne zúčastňovali 
na jej stretnutiach. Ani neuzatváram 
komisiu pre návštevy zvonka. Viac 
vítam konkrétnu odbornú po
moc ako prípadnú formálnu do
chádzku na komisiu. 

Vel'mi dobre sú nám známe prob
lémy nelegálnych, stále novovzni
kajúcich skládok na území mestskej 
časti. Vandalizmus v chránených 
územiach, ale aj mimo nich. Dobre 
poznáme napr. cestu do Devínskeho 
Jazera, ktorá bola v tomto roku ob
sypaná stavebným odpadom, hoci 
pre našich občanov ho tehelňa ukla
dá na skládku zdarma v prípadoch 
ohlásených stavebných prác. Denova 
účtuje za jeho odvoz prakticky len 
svoje náklady. Dobre vieme o roz-

V kapitole sa však dozviete aj o 
železnici, vodných zdrojoch, mýte, 
tridsiatkovej stanici, colniciach ... 

OBYVATEĽSTVO, DOMOVÝ 
A BYTOVÝ FOND 

"Charakteristiku číselných infor
mácií dopiÍ'ía hodnotenie vplyvu 
rôznych faktorov na zmeny obyva
tel'stva. V DNY to bola najmä jej 
poloha v prímestskej zóne 
Bratislavy a rozvojové impulzy, sú
visiace s realizáciou sídliskovej 
výstavby. Hodnotenie začína ro
kom 1869, končí v súčasnosti. 

Knihu môžete získať v miestnej knižnici 
ll.a Istrijskej č. 6 po, ut, št.: 12.00- 18.00, 
Pia: 8.00- 12.00 a 13.00- 16.00. 

striel'aných informačných tabul'kách 
okolo Moravy a na Devínskej Kobyle. 
Dobre vieme aj o ďalších problé
moch, ktoré znovu a znovu vznikajú 
v ochrane poriadku a životného pro
stredia v Devínskej Novej Vsi. 
Riešime ich. 

Ochrana životného prostredia nie 
je však len vecou štvorčlenného od
delenia na Miestnom úrade, ktoré 
má v náplni práce aj stavebnú a ma
jetkoprávnu agendu. Nie je to len 
vec štrnásťčlennej komisie životného 
prostredia, ktorej členovia robia túto 
činnosť len popri zamestnaní. 

Týmto všetkým chcem autorovi 
príspevku naznačiť, že ochrana ži
votného prostredia v Devínskej 
Novej Vsi je vec všetkých jej cca 
17 000 občanov. Bez výnimky. 
Praktickými činmi. Nie bolestín
skymi článkami a inštaláciou seba 
samého do pózy "ekologického sve
domia mestskej časti". Tým, samo
zrejme, neodmietam ani formu dis
kusie na stránkach Devexu. Vecnej. 

Náš autor bol z pozície úradu a 
komisie viackrát vyzvaný ku skutoč
nej, neformálnej. úprimnej spoluprá
ci. V marci na známej konferencii o 
prírode v Devínskej Novej Vsi. V júni 
priamo na komisii životného prostre
dia, kde mu bolo ponúknuté člen
stvo v tejto komisii. V septembri pro
stredníctvom Miestneho úradu pri 
organizovaní akcií k Dňu Zeme. 

náljUdtlée. 

Všetko neúspešne. Vždy o týchto po
nukách sa na niekol'ko týždňov 
stiahne zo stránok Devexu a potom 
sa opäť vynorí. Autora, bez najme
nšieho hnevu, ubezpečujem, že ďa
lšie ponuky nebudú nasledovať. Ak 
má úprimný záujem pomôcť čo i 
len radou, nebude odmietnutý. 
Tak, ako nebol doteraz nikto odmietnutý. 

Ponuku na spoluprácu, v najrôz
nejších podobách a v celom spektre 
problematiky životného prostredia, a 
apel na aspoň najzákladnejšiu 
ochranu prostredia, v ktorom žijeme, 
adresujem nám všetkým Novovešťa
nom. l tým, ktorí sa tu zdržujú len 
prechodne. Spolupráca, to je napr. 
aj nevytváranie nových skládok a ne
devastovanie turistických a informač
ných tabuliek, ktorých inštalácia nie 
je zadarmo. Spolupráca je aj upozor
nenie na takúto činnosť, ktoré môže 
svedok zatelefonovať okamžite, 
napr. na stanicu mestskej polície 
č. 779 815. 

"Ochranný systém, dozor", na 
ktoré apeluje autor- rp- v Devexe 
č. 21, to sme my všetci. Priame či 

nepriame postihy je len nie vel'mi 
účinná forma reakcie na niečo už po
kazené. Tieto to, spravidla, nenapra
via. 

Ing. Miloš Encinger 
predseda komisie životného 

prostredia Miestneho zastupitel'stva 

PRIDAJTE SA SKOR, NEŽ BUDETE SAMI POTREBOVAŤ POMOC. 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ- ÚZEMNÝ SPOLOK BRATISLAVA IV 
Miestny spolok SČK- Devínska Nová Ves č. 1 a 2 
Sociálna komisia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Devínska Nová Ves a 
Votum 

Vás pozývajú na 

ODBER KRVI 
dňa 23. novembra 1995 (štvrtok) od 8.00 - 12.00 hod. 
v budove VOTUM (Kultúrna záhrada) lstrijská č. 4 

Bezpríspevkový odber krvi budú zabezpečovať lekári a zdravotné sestry z Kliniky 
hematológie a transfuziológie krvi. Podrobnejšie informácie dostanete na sekreta
riáte ÚS SČK Bratislava IV, ul. kpt. Rašu č. 2, č. tel.: 76 76 48 a 78 40 53. 

Prihlásiť sa môžete aj vo večerných hodinách na č. tel.: 77 55 62 a 77 03 90. 

DARUJTE KRV- DARUJTE LÁSKU 
Informácie pre darcov krvi: 

- Krv môžu darovať všetci zdraví l'udia nad 18 rokov, ktorí neprekonali infekčné 
choroby. 

- Pred odberom nejedzte mastné jedlá, nepite alkoholické nápoje, nemusíte byť 
však hladní. 

- Prineste si so sebou občiansky preukaz alebo legitimáciu darcu krvi. 
- Odbery sú zdraviu neškodné, sterilné, používajú sa pri nich výlučne 

jednorazové odberové súpravy a plastikové vaky. 
- Darca krvi získa informáciu o svojej krvnej skupine a pri každom odbere aj o svo

jom zdravotnom stave. 
- Každá odobraná krv sa vyšetruje na AIDS. 

DEVEX 5 



V minulom čísle sme uviedli druhú časť 
aktuálneho výberu zo zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch a platných Všeobecne 
záväzných nariadení MČ ONV. Dnes po
kračujeme 3. časťou. 

§ 4-7 Priestupky proti verejnému 
poriadku 

a) neuposlúchnutie výzvy verejného čin ite la 
pri výkone jeho právomoci 

b) porušenie nočného pokoja 

c) vzbudenie verejného pohoršenia 

d) znečistenie verejného priestranstva, ve
rejne prístupného objektu, znečistenie ve
rejnoprospešného zariadenia plagátovou 
výzdobou, komerčnými alebo reklamnými 
oznamami, zanedbanie povinnosti uprato
vať verejné priestranstvá 

e) zničenie, poškodenie alebo neoprávnené 
premiestnenie, odstránenie, zakrytie alebo 
pozmenenie turistickej značky alebo iného 
orientačného označenia 

f) porušenie podmienok na ochranu verej
ného poriadku pri konaní verejných športo
vých alebo kultúrnych podujati 

g) poškodenie alebo neoprávnené zabratie 
verejného priestranstva, verejne prístup
ného objektu alebo verejnoprospešného za
riadenia 

h) neoprávnené založenie skládky alebo 
ukladanie odpadu mimo vyhradeného mies
ta 

§ 49 Priestupky proti občia11skemu 
spoltu1ažívan.iu 

a) ublíženie na cti urážkou, vydaním na po
smech 

b) ublíženie na zdraví z nedbanlivosti 

c) uvedenie nesprávneho údaju za účelom 
získania neoprávnenej výhody 

d) narušenie občianskeho spolunažívania 
vyhrážaním ujmou na zdravi, drobným 
ublížením na zdravi, nepravdivým obvine
ním z priestupku, schválnosťami alebo iným 
hrubým správaním 

§ 50 Priestupky proti majetku 

a) spôsobenie škody na cudzom majetku 
krádežou, spreneverou, podvodom, zniče
ním alebo poškodením veci, ak škoda ne
prevyšuje dvojnásobok najnižšej mesačnej 
mzdy ustanovenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom alebo pokus o takéto 
konanie 

VZN č. 2/1991 MZ MČ DNV o čis
tote, zbere, odvoze a likvidácii tu
hého dontového odpadu na úzeu1Í 
MČ Bratislava- Devínska Nová Ves: 

Zakazuje sa akékoľvek znečistenie verej-
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a) skladovanie stavebných materiálov a sta
vebného odpadu bez povolenia 

b) znečisťovanie odpadovými vodami, pre
pravovaným materiálom a vozidlami 

c) jazda vozidlami, ktoré buď samé alebo 
svojím nákladom znečisťujú verejné prie
stranstvo 

d) odhadzovanie, odkladanie alebo sklado
vanie smetí a iných odpadkov vrátane 
spaľovania 

e) znečisťovanie sypaním krmiva vtáctvu 

f) umiestnenie reklám, plagátov, reklam
ných zariadeni a pod. na iných miestach, 
ako na to určených 

g) šírenie zápachu alebo vypúšťanie škodli
vých plynov 

Dvory, záhrady a ich ploty a iné nehnu
teľnosti hraničiace s verejným priestran
stvom musia byť upravené a udržiavané 
tak, aby nečistota z nich nebola zanáša ná 
alebo splavovaná na verejné priestranstvo a 
aby nenarúšali vzhľad a prostredie mestskej 
časti a aby neprekážali chodcom a neohro
zovali ich bezpečnosť. 

Každý vlastník (správca) objektu je po
vinný zabezpečiť čistotu priľahlého verej
ného priestranstva vyhradeného na smetné 
nádoby. 

VZN č. 3/1991 MZMČ DNV o ochrane 

prírody v prillihlom území rieky Moravy: 

V predmetnom územi sa zakazuje: 

1. prieskum a ťažba nerastných surovín 

2. zmena doterajších kultúr 

3. hospodárske využívanie územia mimo 
poľnohospodárskej a lesnej pôdy 

4. stavebné a zemné práce 

5. táborenie, stanovanie, parkovanie, kla
denie ohňa mimo vyhradené ohniská, 
zriaďovanie športových plôch 

6. chodenie mimo spevnených ciest a 
rybárskych chodníkov 

7. znečisťovanie chráneného územia 

8. porušovanie estetického vzhľadu úze
mia reklamnými, informačnými a inými 
tabuľami 

9. poľovanie bez povolenia, zabíjanie, 
chytanie, zber a plašenie živočíchov 

1 O. lov rýb bez rybárskeho lístku 

11. ničenie, poškodzovanie, trhanie rastlín 
a ich častí 

12. voľný pohyb domácich zvierat 

13. vjazd motorovými vozidlami 

J. JONÁŠA 843 06 BRATISLAVA 

žiakov 

maturitou a výučným listom 

NASTAVOVAČ 
LINKY 

~ 3-ročný učebný 

ČALÚNNIK, ČALÚNNIČKA 

AUTOMECHANIK 

LAKOVNÍK 

MECHANIK OPRAVÁR 

STROJE A ZARIADENIA 

OBRÁBAČ KOVOV 

~ l-ročné denné nadstavbové štúdium 

ukončené maturitou pre absolventoV 
trojročných učebných odborov 

STROJÁRSTVO 

Miestna organizácia SD( v Dev. N. 

Vsi usporiada dňa 19.11.1995 o 

16.00 hod. vo vel'kej sále lstracentra 

zhromaždenie občanov k problematike 

"KOMUNÁLNEJ POLITIKY" v Dev. N. 

Vsi. Na tomto zhromaždení občanov 

Stolný tenis 
VÝSLEDKY TURNAJA V STOLNOM TENISE 
žiAKOV Z DEVfNSKEJ NOVEJ VSI 

MLADSf ŽIACI: Jakub MATULA 1. miesto, 
Michal ŠUDILA - 2. miesto, Martin 
KNAZOVICKÝ - 3. miesto 

STARS! ŽIACI: Ivan MARTINKA - 1. miesto, 
Miroslav RADIČ - 2. miesto, Marián KALMAN -
3. miesto 

MLADŠIE ŽIAČKY: Kristina FRATRIČOVA- 1. 

Basl~ethal 
o pohár starostu MČ DNV 

Basketbal v súčasnosti získava 
celosvetovo na popularite. 
Môžeme to sledovať aj v Devínskej 
Novej Vsi vďaka aktivite basketba
lového klubu sídliaceho v ZŠ l. 
Bukovčana 3. 

uskutočnil v Devínskej Novej Vsi 
basketbalový turnaj žiačok o po-
hár starostu MČ DNV za účasti 7 
družstiev s medzinárodnou úča-
sť ou. 

V telocvičniach základných škôl 

l. Bukovčana 3 a P. Horova to po 

dva súťažné dni dunelo basketba-

lovými loptami a povzbudzovaním. 

vystúpi detský súbor "GRBARČIETA" a 

na vaše otázky týkajúce sa 

*dopravy 

* občianskej vybavenosti 

* odpredaja bytov 

* kultúry a školstva 

miesto, Michaela HRDKOVA - 2. miesto, 

Kristina ŠVONČINÁROVA- 3. miesto 

STARS IE ŽIAČKY: Michaela KLAČA-NOVA-

1. miesto, Ivana ZIGOVA- 2. miesto, Lucia 
FÚTYOVA- 3. miesto 

VÝSLEDKY MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ 

MAJSTROVSTVA KRAJA 
4. kolo: 

TTC ONV "A"- ŠKP "A" 5:10 

Najúspešnejším družstvom boli 

dievčatá Lokomotívy Bratislava, ktoré 
bez prehry turnaj vyhrali. Zahraničné 
družstvá BŠM Brno a IFL UNION 

Viedeň obsadili 3. a 4. miesta. 

Umiestnenie dievčat z Devínskej 
na poslednom mieste považujú orga
nizátori za sklamanie. Treba však pri

pomenúť, že družstvo bolo zložené 
na 90 % zo siedmačok, ktoré získa
vali skúsenosti a ich hra je skôr prísl'u
bom pre budúce ročníky turnaja. 

Organizátori ďakujú za pomoc a 

podporu pri usporiadaní turnaja MČ 

DNV, starostovi, firme TREMOR s.r.o., 

ateliéru arch. Ing. G. Gzi:idi:iriho, Ing. 

arch. M. ť.uptáka, výboru BK DNV, zá-

kladným školám, rodičom, rozhod-

com a trénerom. 

* bezpečnosti občanov 
* životného prostredia 

* 

budú odpovedať: 

* poslanec NR SR za SD( Milan 

FTÁČNIK 
* starosta, poslanec mestského zastu

pitel'stva Ing. V. MRÁZ 

KOLIBA "B"- TTC ONV "B" 

ll. TRIEDA 
4. kolo 

10:5 

ŠKP "D"- TTC ONV "O" 10:5 
TTC ONV "C"- RAČA "F" 10:0 

Futbal 
G.F. 

MUŽI A STARŠ[ DORAST 
Kalinkovo- D.N. Ves 2:1 Senec- D.N. Ves 4:1 

MADšf DORAST 
Senec- D:N:Ves 5:1 

JT 

Hol~ejhal 

1. kolo: 

* poslanec mestského zastupitel'stva 

Ing. R. 
* poslanci miestneho zastupitel'stva 

Ing. L. JÁNOŠ, P. CVEČKO, p. 

DOBRÍ KOVÁ 

* riaditel' C-TERMU Ing. J. TRNKA 

* predseda SBD Bratislava IV. JUDr. P. 

ZEMAN 

Šach 
Oblasť: 

Apolo Slovnaft - STRELEC ONV A 
5,5:2,5 

Za STRELEC DNV zvíťazili: Jurčák M. a 
Horváth, remizoval Antala. 

ll. trieda: 
STRELEC DNV B - Lokomotíva CA/SA 
1:7 
Bod domácich získal Hipszki. 

mj 

1. bratislavská divízia mužov 

ŠK H.O.K. ADMIRAL NIVY- ŠK YMCA DEV. N. VES 4:6 (2:1, 1:2, 1 :3) 
Góly DNV: 2 -Križáni, 1 - Kadlečík, Paďour, Vrábel, Tereň 

2. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES- HC DOMINIK PALMA 3:18 (1 :6, 0:5, 2:7) 
Góly DNV: 1 - Križáni, Kubo, Tereň 

3. kolo: 
HC BAŽANTI- ŠK YMCA DEV. N. VES 5:3 (2:0, 2:2, 1 :1) 
Góly DNV: 2 - Kadlečík, 1 - Kubo 

4. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES- ŠK I.R.E.S. EXPRES FORTUNA 7:10 (2:2, 2:5, 3:3) 
Góly DNV: 4 - Križáni, 3 - Kadlečík 

5. kolo: 
TJ SAV "B" -ŠK YMCA DEV. N. VES 3:5 (1 :1' 2:2, 0:2) 
Góly DNV: 2- Paďour, 1 - Kollár, Vrábel, Tereň 

Tabul'ka po 5. kole 

1. L. GUERERA "B" 5 5 o o 67:17 10b. 
2. HC DOMINIK PALMA 5 4 o 61:16 Bb. 
3. SK PRO FIS "32" VRAKUŇA 5 4 o 35:12 8b. 
4. HC BAŽANTI 5 4 o 44:28 8b. 
5. HBC IPOS VLCI 5 4 o 1 31:12 8b. 
6. ŠK HBC HANCOP 5 3 o 2 53:28 6b. 
7. ŠK I.R.E.S. EXPRES FORTUNA 5 3 o 2 38:20 6b. 
8. SC ROZUM AND CO 5 3 o 2 30:26 6b. 
9. TJ SAV "B" 5 2 o 3 25:31 4b. 

10. ŠK H.O.K. ADMIRAL NIVY 5 2 o 3 19:25 4b. 
11. ŠK POŠEŇ "B" 5 2 o 3 30:43 4b. 
12. ŠK YMCA DEV. N. VES 5 2 o 3 24:40 4b. 
13. ŠK SEALS "B" 5 o 4 21:36 2b. 
14. TEAM SHARKS 5 1 o 4 21:51 2b. 
15. HBC ROOKIES 5 o o 5 21:64 Ob. 
16. POHG GEMER 5 o o 5 12:63 Ob. 

Oznam: 
Hokejbalový oddiel ŠK YMCA DEV. N. VES robí nábor pre nových záujemcov 

o halový hokej (chlapci - rok narodenia 1981 - 1985), a to každý piatok v čase 
17.00- 18.30 na ZŠ l. Bukovčana 3 (v telocvični) v Dev. N. Vsi. Prihlásiť sa treba 
u pána trénera Ing. Horníka alebo (od 1.12.1995) aj na sekretariáte miestneho 
združenia YMCA na lstrijskej č. 39 v DNV, a to každý pondelok a štvrtok v čase 
15.00-17.00hod. 

OTO PROKOP 
predseda miestneho združenia 

DEVEX7 



Rozpoeet 
DEVEXU 

V týchto dňoch sme zosta
vovali rozpočet na rok l 996. 
Devínskonovoveský Expres má 
dnes, a predpokladá aj v roku 
1996, náklad takmer 3 000 ks. 
Občania ho dostávajú bezplat
ne do schránok. Prirodzene, 
existuje len vdaka dotáciám a 
sponzorom. 

V súčasnosti polovicu nákla
dov hradí MÚ DNY, dalšie 
sponzori: PRESSKAM s.r.o., 
Volkswagen s.r.o., tlačiareň 
Rowaco s.r.o. 

Po prepočítaní príjmov a 
nákladov na rok 1996 sme zis
tili, ak chceme zachova( počet 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

* Predám med. 
Tel.: 777 608 

* Predám T.V. anténu "UNI
KOM"-nová. 

Tel.: 775 696 

výtlačkov, úroveň vydávania, 
bezplatné dodávanie, chýba 
nám ešte l OO tisíc Sk. 

Hl'adáme preto sponzorov 
z radov podnikatelov, ktorým 
záleží na rozvoji našej mest
skej časti ... informovaní obča
nov ... vlastnej reklame ... 

Ponúkame príležitosť pre
zentovať sa trvale na strán
kach Devínskonovoveského 
Expresu. 

Pomôžme si navzájom. 

Kontakt: Vydavatel'stvo a re
dakcia: DEVEX, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava 

tel./fax: 775 275 

Vopred doku je vydavatel' 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske prá-
ce. Tel:: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

• Ponúkam výhodný splátkový sys
tém nákupu auta. 

Tel.: 778 663 
• Montáž, oprava a predaj elek

trických bojlerov. 
Tel.: 239 527 

220005 
• Firma MEDIÁN oprava automa-
tických práčiek. Tel.: 777 095 

Eisnerova 46- tel.: 770 006 

*ÚŽITKOVÉ SKLO A PORCELÁN 
*PRÍBORY 

*VYBRANÉDRUHYTOVAROVPRE 
DOMÁCNOSŤ 

* SEZÚNNY TOVAR 
*LÚSY 

BDEVEX 

lnver House má 260-ročnú tradíciu vo výrobe radu najkvalitnejších 
whisky blendovaných i čistých, ktoré si obl'úbili labužníci na celom svete. 
Anglická král'ovná Elizabeth ocenila spoločnosť a značku lnver House v roku 1992 
udelením "The Queen's A ward For Export Achievement". 

Špecialitou páleníc lnver House je, že whisky dlhé roky dozrievaná a odležaná 
v drevených sudoch sa stáča do fliaš priamo na objednávku zákazníka. 

3 ročné - Mac Arthur' s, Dougherty's 

4 ročné - Han key Bannister 

6 ročné- lnver House GP, Catto's Rosh 

8 ročné - Glen Drummond, Blairmhor 

1 O ročná - Speyburn 

12 ročné- Pinwinnie, lnver House, Catto's, An Cnoc 

Heather Cream -likér vyrobený zo škótskej smotany a "ma It" whisky 

Coldstream Gin -výborný a jemný gin 

Kulov Vodka- jemná vodka vyrobená z najkvalitnejšieho škótskeho liehu. 

Vzorky nájdete v Devexe. 

Pre malospotrebitel'ov i vel'koodberatel'ov (reštaurácie) dodá výhradný dodáva
tel' pre Devínsku Novú Ves za najvýhodnejších podmienok: DEVEX, Novoveská 14. 

Tel./fax: 775 275 

garáž. 
Tel.: 778 163 

MPK 
POTRAVINY 
KOSATCOVA 24 (PRI MESTSKEJ POLÍCII 
-VCHOD Z UL. I. BUKOVČANA) . 

PIRJEDAJ 
§UDOVJÉIHIO 
VJÍNA 

BIELE 
ČERVENÉ 

32,-
35,-

OTVORENÉ 

PO. 6.30-20.00 
UT. 6.30-20.00 
ST. 6.30-20.00 
ŠT. 6.30-20.00 
PI. 6.30-20.00 
SO. 6.30- 13.00 
NE. 8.00-12.00 

PONÚKAME: 

- KOMPLETNÝ SORTIMENT 
POTRAVÍN 

-TABAKOVÉ VÝROBKY ZA 
BEZKONKURENČNÉ 
CENY 

-DROGISTICKÝ TOVAR 
- MÄSO, ÚDENINY. 

HYDINA 
- OVOCIE - ZELENINU 
-STRAVU PRE 

VEGETARIÁNOV 

oproti "Skleníku" v 

po: 14- 18.00 ut- pia: 

Vážení páni, 
hľadáte možnosť perspektívneho zamestnania? 
Trávite veľa času cestovaním do práce a chcete to zmeniť? 
V tom prípade sme tu pre Vás! 
Najväčší výrobca plechových výliskov pre automobilový priemysel 

fy PRESSKAM s.r.o., Vápenka 7, 841 07 Bratislava 
(zastávka na znamenie pred D.N.V.) 
prijme- lisárov- požiadavka- úplné základné vzdelanie- po ZVS 

- zváračov C02 - po ZVS 
- upratovačku do admin. budovy 

Informácie na tel.č. 769 604, 769 340 

SKLENÁRSTVO 
vo dvore 
ul. lstrijská č. 59, 841 07 Bro~slovo 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vftonie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 

Vydavatelstvo 

Ak si z nášho sortimentu nič nevyberiete, 
skúste šťastie s lósom Niké 

(zľava na lósy neplatí) 

Už dnes myslite na Vianoce 

Vhodný darček 
pre menej i viac náročných 
(paličkované obrázky, olejomalby, výrobky z prírodného kameňa ... ) 
čakajú na Vás v DEVEXe, Novoveská 14 z dvora 

Po- Pia: 
So: 

15.30- 18.00 
8.00- 11.00 NEZABUDNITE 

ešte je čas urobiť niečo 
s Vaším účtovníctvom 

jednoduché a podvojné 
účtovníctvo 

mzdy, DPH, kontakt s úradmi 

tel.: 07- 777 957 

lepenie molorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Zľavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hľadám · 50%. Príplatky: l. strono + l OO%, posledná strono + 50 %. 

Dovoz a odvoz zobezpelujeme Inzerciu tel./fox: 775 275, inzertná koncelário: Novoveská 14 z dvoro (nod poštou). Po-pio: 15.30- l 8.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX9 



za obdobie 28.1 O. - 10.11.1995 

Dňa 29.10.1995 o 22.30 pri kon
trole na ul. J. Jonáša č. 19 boli na 

l(to je lito 
V tejto rubrike čitatelov zozna
mujeme s osobnos(ami, podla 
ktorých sú v Devínskej Novej 
Vsi pomenované ulice. 

r-: , 
~tefan JJanšák 

1 

.J 
Ing. PhDr. - politický pracovník, ar

cheológ, spisovatel' {pseudonym 
Dr. Peters) 

1\RÍŽOVI\A 
Vodorovne: A/ Kartársky výraz {vy
radený) - obstúpil. - B/ Surová naf

ta - zlahka udrie. - C/ Značka žia
roviek - patriaci kaprálovi. - D/ 
Stával sa belasým - ošetruje sírou. -

E/ Želal - striekate, močíte. - F/ 
Dotieravý hmyz - pohorie na 
Balkánskom poloostrove. - G/ 

Bývalý šachový vel'majster - mesto 
vo Fínsku - ŠPZ Kolína. - H/ 
Anglická skratka telegrafického ter
mínu - ženské meno - nápoj. - 1/ 
Strašia - trochu. - J/ Dezinfekčný 
prostriedok, tinktúra - dokonči ko

panie. - K/ Kopa peňazí - hrešená. 
- L/ Ovládol - chovaj. - M/ Plieni(
mesto v Rusku. - N/ Rozbor - zá
klad lodnej kostry (mn. č.).-

Zvisle: 1/ Koniec tajničky - ludové 
zhromaždenie v starovekom Gréc
ku. - 2/ Rozdriapal - druh papiera. 
- 3/ Nedaleko - šachová figúra. -
4/ ŠPZ Pardubíc - vysoké štátne vy
znamenanie - drevný lieh. - 5/ 
Rmut - vytahuje meč - koncovka prí
davných mien tvoriacich sa z pod
statných mien. - 6/ Okysličené časť 
materiálu- černoch (zastar.)- znač
ka ruských automobilov. - 7/ Kód 
bolívijského psa- odroda- dievčen
ské meno. - 8/ Oker po česky- pre-

schodišti zadržaní dvaja podozriví 
muži. Po overení totožnosti bolo ziste
né, že ide o J.H. (bezdomovec) a L.F. 
z M. Jána. Menovaným boli odobrané 
psychotropné látky a rôzne pomôcky 
na fetovanie. 

Dňa 30.10.1995 od 19.00 bola vy
konávaná kontrola dodržiavania VZN 
4/92 (chov zvierat). V priebehu kontro
ly bolo zistené porušenie v šiestich prí
padoch. Jedenásť prípadov bolo bez 
závad. 

Narodil sa 14.9.1886 v Osuskam, 
okres Senica. Študoval na ČVŠT v Brne. 

Najskôr pracoval ako tajomník prvej 
dočasnej slovenskej vlády v Skalici, v 
rokoch 1918 - 1920 člen Šrobárovej 
vlády v Žiline a Bratislave. Vykonával 
rôzne politické funkcie až do roku 
1948, kedy začal pôsobiť ako lektor 
predhistorickej archeológie na UK a na 
VŠ pedagogickej v Bratislave. V roku 
1958 odišiel do dôchodku . 

Jeho dielo je vel'mi rozsiahle a uvá
dzame len niekol'ko vybraných titulov: 
Mierova zmluva s Madarmi ( 1920). 
Slovensko v dobe uhorského feudalizmu 

hŕňa vlasy - dalej po česky. - 9/ 
Začiatok tajničky - zhubná nemoc -
podmienková spojka. l 0/ 
Ošetrovatel' teliat- stred tajničky. -
ll/ Povel pre psa - obchod s potra
vinárskym tovarom. 12/ 
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Toho istého dňa bola vykonaná 
kontrola železničnej stanice. Pri kon
trole boli zistení štyria Ukrajinci, ktorí 
boli zo stanice vykázaní. 

Dňa 5.11.1995 o 07.45 vykonávala 
hliadka kontrolu ul. M. Marečka, kde 
pri kontajneroch našla spiaceho muža. 
Po zobudení a kontrole osoby dotyčný 
nevedel preukázať svoju totožnosť. z 
toho dôvodu bol predvedený na Ho PZ. 

MsP 

(1932). Život Štefana Fajnora (1935). 
Staré osídlenie Slovenska, Dolný Hron a 
l pe l' v praveku ( 1935). Lovci hlinených 
perál ( 1934). Andrej Kmeť, životopis 
(1942), Základy archeologického výsku
mu v teréne (1955). Brány do dávnove
ku (1966) a iné. 

Vlastnil na svete najväčšiu zbierku 
predhistorických nástrojov z obsidiánu, 
t.j. zo sopečného skla. 

Pôsobil tiež ako prekladatel' z fran
cúzštiny a madarčiny. 

Vztahujúca sa na leva - práce pri 
okopávaní.-

Pomôcky: C/ Azo. - F / Mosor. - 1/ 
Agora. 3/ Dababa. 7/ BOP.-

d 
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Z rozhovoru dvoch živnost
níkov: 

- Ak ja nebudem u teba ku

pova( a ty sa nebudeš u 

mňa stravovať, to akoby 

sme uzavreli dohodu o vzá

jomnom nepodporovani sa. 

*** 

- Kde si sa spoznal s ka
marátkou? 

- Omylom v parku. 

-Omylom? 

- Ale, zapískal som na psa 

a pribehla ona. 

*** 

Sedí chlap v izbe a zrazu 

začuje, ako za oknom čosi 

klesá. Vykukne von ... po

zerá ... a to teplota! 

*** 

- Načo ti je sekera na cyk

listické preteky? 

- Chcem ako prvý prefaf 

cielovú pásku. 

*** 

Ženský hlas v tmavom kúte 

kina: 

- Okamžite dajte dole tú ru· 

ku z môjho kolena! 

O chvílu rovnaký hlas: 

nie! 
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.. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Zvykli sme si, alebo takí sme. Ak sa 

nás niečo priamo nedotýka, sadneme do· 
ma do kresiel, natiahneme papuče a čaká· 
me. Ako sa "to" vyvinie, čo sa z "toho" 
vykl'uje, kto komu, kol'ko ... Alebo si jedno· 
ducha pofrfleme na ulici: v Maďarsku toto 
vyriešili lepšie, ba v Polsku ide toto veru le· 
pšie a na Ukrajine veru nemajú problémy 
s týmto ... Občas zablúdime aj za more .. 
Najradšej doma, na ulici s rukami vo 
vreckách, alebo pri pive. 

Keď sa niečo deje u nás, v Devín·skej, 
tak príde organizátor, šesť až dvadsať zve
davých alebo príslušníkov organizátora ... 
a opäť prichádza možnosť s nohami v pa· 
pučiach, rukami vo vreckách prediskutová· 
voť, kritizovať, ofrflávať organizátora 
a hŕstku záujemcov, čo len zasa vymys· 
leli, na čo pozabudli a tých prečo ... 

Uťahovaním so si uťahujeme možnosti. 
Ba prenechávame ich iným, ochotným po
staviť sa, prevravieť a dúchať jeden ne· 
svár zo druhým. 

Isteže vieme, že by sa dalo ... a spoloč· 
ným úsilím za .. Nielen zásadne proti. 

Blížia sa sviatky pokoja, mieru, porozu· 
menia. 

Hl'adajme mieru pre riešenie našich 
problémov. Určite nezostane pri slovách. 

Váš vydavatel' 

Bytové družstevníctvo 

re žité? 
Súčasný systém bytového družstevníctva 

sa mi zdá prežitý. 

Ak družstevník platí, nemá mať starosti o 
svoj byt, o svoj dom. 

Nie je potom prirodzené, ak je kdesi vytrh· 
nutý a strhnutý spodok hromozvodu (čaká sa 
na ročnú či dvojročnú kontrolu), na výmenu 
chybného okna od troch týždňoch do dvoch 
rokov, pravidelné prehliadky osvetlenia robia 
iba obyvatelia vchodu, špina v niektorých 
vchodoch presahuje aj európsky priemer, spo· 
lunažívanie (v niektorých vchodoch) pripomí· 
na prvotnopospolnú spoločnosť, neplatenie 
nájomného sa (u niektorých) stalo zvykom. 

Legislatíva nezodpovedá súčasným (už 
ani bývalým) pomerom, systém dobrovol'ných 
samospráv v súčasnej dobe trpí vážnymi ne· 
dostatkami, často je nefunkčný, nepružný, 
ale aj nehonorovaný. Spoliehať sa na dobro· 
vol'nú ochotu dôchodcu alebo "dobrovol'níka", 

Po dn ice 
Komisia kultúry Miestneho 

zastupitelstva sa zaoberala 
otázkou vydávania pohl'adníc 
Devínskej Novej Vsi. Plán vy-

ktorý "riadi" ziapaním na obyvatel'ov, pretože 
jeho inteligencia hojdacieho koníka mu iné 
ani nedovol'uje. 

Súčasné vel'ké celky (SBD) nemôžu mať 
záujem na členení na menšie správne jednal· 
ky s vyššou účinnosťou. Nie som odborník, 
ale dávam podnet zamyslieť sa nad súčas
ným družstevníctvom stavebných bytových 
družstiev, pretože čas letí, bytový fond starne 
a riešenia stoja. 

pat 

dávania pohladníc na viacroč
né obdobie predloží Miestne
mu zastupitel'stvu. Prvá po
hladnica však bude na trhu už 
v prvom štvrťroku 1996. 

r 

Uzávierka dnešného 
čísla bola 23.11.1995. 
Uzávierka naibližšieho 
Vianočno - silvestrov

ského čísla bude 
14. 12.1995, číslo 
vyide 22. 12.1995 

Vionočno • silvestrovské 
Svoje príspevky do Vianočno 
- silvestrovského čísla zašlite do 
14.12.1995, číslo vyjde v piatok 
22.12.1995. 

Pod'akovanie 
Chcem týmto podakovať obyva

telom vchodu č. 19 na ul. Pavla 
Horova, kde som doteraz nenašla od
lepenú ani jedinú značku D na pošto
vých schránkach, ktorá mi tak vel'mi 
ulahčuje rozdelovanie "Devínskono
voveského Expresu 11

• Ako sa dozve
dám v iných vchodoch, túto 11 činnosf" 
- odlepovanie týchto značiek vykoná
vajú hlavne deti. Usudzujem teda, že 
v menovanom vchode sú dobre vy
chované deti aj rodičia, ktoré ich 
vedia správne poučiÍ. Kiežby to tak 
bolo všade! (Niekde nájdem pood
tŕhané skoro všetky značky.) 

Vaša doručovatel'ka 

Dôchodcovia nad 70 rokov 

ZDARMA 
MF SR oznámilo, že od 20.11.1995 sa 

dôchodcom nad 7 O rokov umožňuje bezplatná 

prepravo na vnútroštátnej železničnej o autobu· 

sovej doprave pri zachovaní podmienky zakú· 

penia si evidenčného cestovného lístku na že· 

lezničnú dopravu. 

Dnešné číslo sponzoruje tlačiareň ROWACO 



[D)robničky 
~radnice 

Uznesenia Miestneho zastupitelstva 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

zo dňa 14.11.1995 

Miestne zostupitelstvo: 

prerokovalo správu miestneho kontrolóra 
o vykonaní kontroly dodržiavania VZN o pre
vádzkovej dobe, konkrétne, či majú prevádz
kovatelia pohostinských zariadení v rodinnej 
zástavbe, ktorí majú prevádzkovú dobu po 
21.30 hod., súhlas susedov s takouto pre
vádzkovou dobou -pri kontrole nebolo ziste
né porušenie VZN 

prerokovalo správu veliteľa stanice mest
skej polície v DNV o činnosti v roku 1995 a 
požiadalo veliteľa o predloženie návrhu na 
doplnenie výstroje stanice o technické pro
striedky, v diskusii poslanci naniesli na veli
tela viacero požiadaviek v záujme zlepšenia 
situácie v dodržiavaní verejného poriadku 

prerokovalo správu miestneho kontrolóra 
o výsledku kontroly rozostavanosti a čerpania 
investičných prostriedkov na stavbách realizo
vaných mestskou časťou a prijalo viacero 
opatrení na zlepšenie činnosti Miestneho úro
du o ďalších samosprávnych orgánov v tejto 
oblasti 

požiadalo starostu a miestneho kontrolóra 
v spolupráci s komisiou obchodu, služieb a 
podnikania a ekonomickou komisiou prepra
covať a opätovne predložiť do najbližšieho 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva návrh 
VZN o miestnych poplatkoch 

nevyhovela protestu obvodného prokuráto
ro proti VZN o zákaze požívania alkoholic
kých nápojov na verejnosti, VZN je preto 
nadalej v platnosti 

schválilo Program rozvoja mestskej časti v 
členení Strategické ciele, Dielčie strednodobé 
programy, Konkrétne realizačné akcie na ob
dobie 3 rokov 

schválilo zriadenie miestneho televízneho 
štúdia v DNV 

prerokovala správy o činnosti komisií 
Miestneho zostupitelstva 

odvolalo p. Okresu a p. Kočioka z komisie 
ochrany verejného poriadku, odvolalo no 
vlastnú žiadosť Ing. Krížovú zo sociálno -
zdravotnej komisie o p. Bédiho z komisie 
školstvo, mládeže o vzdelávania a zvolilo 
p. Kordoša zo členo komisie ochrany verej
ného poriadku o Ing. Mójeka za člena komi
sie školstva, vzdelávania o mládeže 

zobralo na vedomie prehľad o stave vy
máhania pohľadávok mestskej časti o požia
dalo starostu o zabezpečenie opatrení navrh
nutých miestnym kontrolórom do 
31.12.1995 

2 DEVEX 

schválilo presuny finančných prostriedkov 
medzi jednotlivými rozpočtovými kapitolami 

schválilo návrh postupu realizácie dostav
by pamiatkovej zóny na lstrijskej ulici 

schválilo vzájomný zápočet konečnej fak
turácie kanalizácie na Kolónii s realizátorom 
diela do výšky zadržanej finančnej čiastky 
494 tisíc Sk uplatnenej ako sankciu za nedo
držanie zmluvných podmienok realizácie. 

Uznesenia Miestnej rady mestskej 
časti Devínska Nová Ves 

zo dňa 21.11.1995 

Miestno rodo 

schválila členov výberovej komisie na vy
hodnotenie užšej súťaže na technické zabez
pečenie televízneho štúdia 

požiadala miestneho kontrolóra prekontro
lovať vecné plnenie revízií na teplovodných 
rozvodoch spravovaných firmou C-Term v 
DNV 

uložila architektovi mestskej časti a 
Miestneho úrodu spracovať prípravu realizá
cie výstavby chodníka na Mlynskej ulici 

schválila podmienky vypísania súťaže na 
odpredaj stavebného pozemku na Bystrickej 
ulici 

odporučila starostovi vzhľadom na pretrvá
vajúce sťažnosti obyvatelov vchodu P. Horova 
upraviť prevádzkovú dobu predajne Večierka 
Včielka tak, aby sa zabránilo obťažovaniu 
obyvatelov vchodu aspoň vo večerných hodi
nách a v dňoch pracovného pokoja 

odporučila starostovi povoliť prevádzkovú 
dobu reštaurácie v novovybudovanom objek
te Líniového centra do 03.00 hod. na 
skúšobnú dobu do 15.2.1996 

súhlasila so znížením nájomného oproti 
minimálnej sadzbe určenej Miestnym zastu
pitelstvom za nebytové priestory pre obchod 
s lacným textilom na ul. J. Smreka 24 na 
720 Sk/m2/rok v súlade so zámerom 
Miestneho zastupiteľstva na podporu začí
najúcich podnikatelov, zároveň nesúhlasila so 
znížením nájomného oproti minimálnej sadz
be schválenej Miestnym zastupiteľstvom fir
me Almedia, pretože nesprňala požadované 
dôvody 

schválila uvoľnenie 22 tisíc Sk z rozpočtu 
mestskej časti lstracentru na zakúpenie kra
jových doplnkov súboru Kobylka a elektric
kého organu súboru Rosica. 

-z-

Aké poplatky v roku 1996 
Na Slovensku na rozdiel od štátov s demokratický

mi tradíciami zostáva priamo v obciach ibu velíni 
malý podiel z daní z prijmu ich obyvutel'ov u pod
nikutelských subjektov. V rozpočte Devínskej Novej 
Vsi na rok 1995 tvoria tieto dune plynúce pre mest
skú časť zo štátneho rozpočtu iba asi l O % z cel
kových prijmov. Mes1ská časť sa preto nemôže spolie
hať na štát u aby zachovala funkčnosť samosprávy, 
musí su zamerať na iné zdroje prijmov. 

Najväčší zdroj dalších prijmov mestskej časti 
sú dane z nehnutelností u dalšími podstatnými 
zdrojmi sú miestne poplatky, správne poplatky u prij· 
my z nájomného a z predaja majetku. Na 
predchádzajúcom rokovaní Miestne-ho zustupitelstvu 
sa poslanci zaoberali novým návrhom všeobecne zá
väzného nariadeniu o miestnych poplatkoch, ktoré by 
malo platiť od roku 1996. V návrhu sa predpokladá 
zvýšenie určitých poplatkov, ale na druhej strane i 
zníženie alebo zrušenie iných druhov poplatkov. 
Keďže toto nariadenie sa týka vel'kého počtu obyva
tel'ov Devínskej Novej Vsi, uvádzame podstatnú časť 
navrhovaných sadzieb jednotlivých poplatkov. 

1. Poplatok za užívanie verejného prie· 
slronslva 

• za umiestnenie skládky odpadu • za prvý 
deň lO Sk/m2/deň, za ďalšie dni 

l OO Sk/m2/deň, 
• zo ambulantný predaj • na sídliskách Kostolné 

u Podhhrské 50 Sk/m2/deň, v ostatných lokalitách 
20 Sk/m2/deň, 

· zo užívanie verejného priestranstva pri 
poskytovaní služieb, umiestnení reklarn
ného zariadenia, za súvislé státie vozidla. 

lO Sk/m2/deň, 
• za umiestnenie cirkusu a lunaparku • 

5 Sk/m2/deň, 
· za umiestnenie stavebného materiálu • 

5 Sk/m2/deň, 
• za umiestnenie skládky tuhých palív- prvé 
tri dni zadarmo, od štvrtého dňa 

l O Sk/m2/deň, 
· za vyhradené parkovacie miesto pre 
obytný príves a prívesný vozík • 

1 200 Sk/rok, 
• zo vyhradené parkovacie miesto pre 
osobný automobil • výška je pohyblivá podlo poč
tu záujemcov, minimálne 

l 200 Sk/rok. 

Zaviedol sa nový druh poplatku za vyhra· 
dené parkovacie miesto. Vyhradené parkovacie 
miesta sa začnú vytvárať v budúcom roku najmä na 
novovybudovaných parkoviskách, okrem vyhradených 
parkovacích miest pre obytné prívesy, ktoré budú 
sústredené centrálne na jednom parkovisku. 

(l'olročovoníe no 5 strune) 

Po ôsmich mesiacoch opäť ... 
~ 

ron ov Skládka gu 
v kameňolome Srdce 

V marci tohto roku sme vás informo
vali o prerokovaní záverečnej správy 
vypracovanej na základe prieskum
ných prác v kameňolome Srdce. V zá
verečnej správe objednanej Slovnaf
tom sa navrhuje zakonzervovanie 
skládky gudrónov, ktoré sú v uvedenej 
lokalite uložené už niekol'ko desiatok 
rokov. 

Mestská časť nesúhlasila s uvedeným 
záverom vzhl'adom k tomu, že podl'a 
názoru odborníkov, členov komisie ži
votného prostredia Miestneho zastupi
tel'stva neboli prieskumné práce vyko
nané v takom rozsahu, aby sa mohlo s 
určitost'ou tvrdi( že navrhované rieše
nie nebude mat' negatívny vplyv na ži
votné prostredie Devínskej Novej Vsi. 

OZNAM 
Predsedo Komisie školstva, vzdelávaniu o mláde

že pri MZ Devínska Nová Ves sa obracia na obyva
tel'ov MČ s ponukou 

pracovať ako dozorkonajúci cviätel' 

v telocvičniach na ZŠ v Devínskej Novej Vsi -za fina
nčnú úhradu. 

Ide o S-dvojhodinových blokov týždenne (okrem 

Na základe tohto stanoviska Slovnak 
objednal u firmy Geotest vypracovanie 
doplnkového projektu, realizácia kto
rého by mala rieši( námietky mestskej 
časti. Tento doplnkový projekt bol prero
kovaný 23.11.1995 v Devínskej Novej 
Vsi. Po zapracovaní pripomienok zo 
strany mestskej časti budú prieskumné 
práce podla uvedeného projektu prebie
hat' vo februári až apríli budúceho ro· 
ku. Na základe výsledkov dodatočného 
prieskumu sa rozhodne, čo ďalej so 
skládkou gudrónov. 

Zatial' iba dôležité upozornenie. 
Gudróny sú zdraviu škodlivé, a preto je 
vstup do kameňolomu zakázaný a ne· 
bezpečný pre zdravie. 

-z· 

pondelku a piatku) v podvečerných a večerných ho
dinách vyhradených pre bezplatné cvičenie verejnos
ti, osobitne mládeže v ONV. 

Práca je vhodná pre študentov, dôchodcov, 
nezamestnaných alebo učitelov TV popri zamestnaní. 

Záujemci so môžu prihlásiť no Miestnom úra· 
de v Devínskej Novej Vsi (tel. 777 250, P· 
Osloncová). 

Jaroslav Turza 
predseda Komisie školstva, 

vzdelávania u mládeže 

Dokedy 
sa bude iba sľubovať 

Slovák je tvor dôverčivý, preto uverí 
a naletí všetkým sl'ubom. Život ho však 
naučí pre istotu neveri( žiadnym sl'u
bom a nikomu. Z množstva nesplne
ných slubov uvádzam iba niektoré: 

1. . . . Pred poslednými vol'bami pri 
predstavovaní kandidátov za poslan
cov vD. N. Ves bola nanesená požia
davka na vybudovanie betónových os

trovčekov pri autobusových zástavkách 
na lstrijskej ulici, a to po oboch stra
nách cesty pred POTRAVINAMI. 
Prísl'ub: "To ste už dávno mohli naniest' 
na Magistrát, to chce iba trochu betó-

" nu ... 

Doteraz si starší ludia vzájomne po· 
máhame sa vyštverat' priamo z cesty 
na prvý schodík autobusu. 

2 .... Kontrolóri budú kontrolovať ceny 
a dodržiavanie termínu, dokedy sa 
mazu potraviny skonzumovat'. 
Skutočnosť: ... Nie je zriedkavý predaj 
potravín až 14 dní po záručnej leho
te ... 

3 .... Opravy bytových zvončekov na 
ulici M. Marečku č. l, 3 - od júna zo
stalo iba pri sl'uboch. V rámci chráne
nia sa proti "nevítaným" návštevníkom 
snažíme sa mať vchodové dvere stále 
zamknuté. Teraz pribudol aj vchod na 
ul. Marečka číslo 7. Ešte vďaka 
údržbárovi p. Konvalinkovi, ktorý je sí
ce vodoinštalatér, ktorý snažil sa o to, 
aby nám návštevníci mohli zdola za
zvoni( že čakajú pri bráne, aby sme si 
ich prišli vyzdvihnúť a vpustit' do domu. 
Teraz prebieha výmena legitimácií bý
valej Národnej poist'ovne. Neviem, ako 
by nám mohli jej pracovníci dat' do 
schránok oznámenie o dátume a mies
te ich výmeny, keby sa nedozvonili ani 
na jednom bytovom zvončeku. 

4. Blíži sa koniec r. 1995. Doteraz nám 
SBD Bratislava IV. nedodalo 
"Rozúčtovanie nákladov za užívanie 
bytu a služby s tým spojené", a to za 
obdobie od 1.1.1994- 31.12.1994. 
Slí:ibené lo bolo dodať do konca októb
ra 1995. Zlé jazyky vravia, že pre fi
nančné nezrovnalosti spomínaného by
tového družstva, ktoré KTOSI zapríči
nil, deficit "vraj" bude rozpočítaný ná
jomníkom družstevných bytov k nájom
nému. To by bolo už štvrté zvýšenie ná
jomného v r. 1995, hoci nám naša vlá
da sl'ubovala, že nájomné sa zvyšovať 
nebude. 

5. Robil sa nábor na bezplatný odber 
DEVEXu. Pár čísel sme aj v poštovej 
schránke mali, ale už tam DEVEX ne· 
nachádzame. 

6. Taktiež nábor záujemcov na pravi
delné doručovanie "Informácií z 
Radnice" zostal iba pri sluboch. 

Dos( už bolo sl'ubov! Vítame do bu
dúcna nič neslubovat', ale prijaté uzne
senie promptne plni(. 

Zd. Malá 

Odpoveď redakcie: 
Ďakujeme čitatel'ke za dôveru, 

s ktorou sa na nás obrátila. Vždy po 
prijatí kritického listu sa snažím získa( 
odpoveď "dotknutého" alebo kompe
tentného. 

Dovol'te nám však pripomenú( že 
Devínskonovoveský Expres - informač

ný spravodajca občanov DNY plní len 
funkciu sprostredkovatela. Odporúča
me preto najskôr adresovat' st'ažnosti 
adresátom, ktorým patria. Iba ak ne
pochodíte, odmietnu vás, zverte váš 
problém nám. K prvej otázke sme po
žiadali vyjadrenie MÚ DNY: 

Odpoveď na požiadavku na vybudo
vanie nástupných ostrovčekov na 
lstrijskej ulici: 

Nástupná plocha pred autobusovou 
zástavkou na lstrijskej ulici sa vybudo
vala iba nedávno. Je iba škoda, že sa 
vtedy nemyslela na starších l'udí a ich 
problémy pri nastupovaní do autobusu. 
Podobná nepríjemnost' sa stala pri 
výstavbe prvých štyroch objektov 
Líniového centra, kde vzniklo úplne 
zbytočne vela architektonických bariér. 
Je aj vinou Miestneho úradu, že sa to 
nepodarilo usledovat' a je to pre nové 
vedenie poučenie do budúcnosti. 

V súčasnosti sa pripravuje rozpočet 
mesta a mestskej časti na rok 1996. 
Komunikáciu na lstrijskej ulici má 
v správe Magistrát mesta Bratislava, 
a tak je na pánovi starostovi a poslan
coch Mestského zaslupitel'stva, aby po
žadovali na Magistráte spomínanú 
úpravu. Ak by sa lo však touto cestou 
nepodarilo dosiahnu( bude nutné pri 
príprave rozpočtu mestskej časti rátat' s 
potrebnými finančnými prostriedkami. 

K otázke č. 2: Oprávnenie kontrolovať 
ceny a dodržiavanie záručnýéh lehôt 
má Štátna obchodná inšpekcia. Tam 
musí smerovať konkrétna st'ažnost'. 

K otázke č. 3: St'ažnost' patrí SBD 
Bratislava IV. Najskôr vchodovému, 
potom blokovému dôverníkovi a nako
niec predstavenstvu SBD Bratislava IV. 
(Posielame výtlačok Devexul. 

K otázke č. 4: Platí to isté ako pri otáz
ke č. 3. 

K otázke č. 5: Patrí nám. 

Predovšetkým verte, že našim záuj
mom je dodat' Devex všetkým záujem-

A už to začína! 
{streda 22.11.1995 - 17.00 hod.) 

Idúc cestou z práce domov, nič 
netušiac, hlavou mi chodili myšlien
ky ako každej žene, čo budem ro
bi(, čo na večeru chystal a podob
ne, keď som zbadala štyroch mlá· 
dencov íst' predo mnou. Zrazu 
pred kostolom sa chlapci rozdelili. 
Dvaja sa schovali za veľkú tuju 
· strom, jeden postával kúsok dalej 
a ten štvrtý kúsok zase na druhej 
strane chodníka. Ešte som si po
myslela, že si obzerajú auto, čo 
tam stálo na parkovisku. Moju 
myšlienku som nestačila domyslie(, 
keď mi na chodníku, priamo pod 
čižmou, vybuchol "pirát" alebo ne· 
viem, ako to nazývajú hrdinovia 
týchto činov. Môžete si predstavil 
moje pocity? Neprialo by som to 
nikomu. V pozadí som počula ško
doradostný smiech chalanov. 
Pýtate sa, čo som v tej chvíli urobi· 
la? 

com. Urobili sme nábor doručovatelov 
a vybrali sme: dôchodkyňu, študentov. 
Najspol'ahlivejšie doručuje dôchod
kyňa. Študentov sme už poniektorých 
vymenili, k dalším výmenám pristúpi· 
me. Hlodáme stále spolahlivých. 
Ak môžete · pomôže. 

K otázke č. 6: Možno rovnaký problém 
ako v Devexe · odovzdávame kompe
tentným. 

redakcia 

Zostala so~ stót' a pýtala som 
sa chlapcov, či majú z toho veľkú 
rados(, čo by urobili, ak by niekto 
ich matke hodil výbušninu pod no

hy. A vtedy ešte drzo spoza stromu 
jeden z "hrdinov" kričal, aby som 
išla do p .... Ten šok, čo som preži
la, neprajem nikomu a dakujem 
Bohu, že som nezostala na chodní
ku ležat'. Kde sa berie tá surovos(, 
krutos(, bezcitnos( našej mládeže? 

Koľko ešte takýchto prípadov bude 
do konca roka? Čo sa s tým dá ro
bit'? Kto nám môže pomôct'? Ja 
prajem tým mládencom, aby aj oni 
raz prežili to, čo robia druhým. 
V obchodoch majú z toho dobrú 
tržbu? A či sa už nedá na druhom 
zarábal ako na ľudskom zdraví? 
Chlapci · hrdinovia týchto dní, teší
te sa z tohto prípadu? 

Rada by som poznala Vaše ma

my, čo by tie na to povedali, ako 
ich synáčkovia plašia nič netušia
cich ľudí, ktorí sa vracajú z práce. 

Nevyužitá príležitosť 
Témy, ktoré ponúkla miestna or

ganizácia SD[ na zhromaždenie 
občanov 19.11.1995, boli mimoriad
ne zaujímavé. Niet vari občana, kto· 
rého by sa nedotýkali. Otázky dopra
vy, občianskej vybavenosti, odpreda
ja bytov, kultúry a školstva, bezpeč
nosti občanov, životného prostredia a 
miestnej samosprávy však v nedel'u 
popoludní prilákali iba štvrt' stovky 
občanov. 

Pritom odpoveda( na ich otázky 
boli pripravení Milan Ftáčnik · posla· 
nec NR SR, starosta MČ DNY Ing. V. 
Mráz, poslanec mestského zaslupitel'
stva Ing. R. Ružovič a poslanci 
Miestneho zastupitelstva PhDr. M. 
Dobríková, Ing. l. Jánoš a Ing. P. 
Cvečka. Chýbali pozvaní J. Trnka -
riaditel' C·Termu a JUDr. P. Zeman, 
predseda SBD Bratislava IV. 

Najviac pozornosti venovali bese
dujúci odpredaju bytov, bezpečnosti 
občanov a životnému prostrediu, 

otázkam, ktoré dostanú priestor aj v 
našom spravodajcovi pre lepšiu infor
movanost' občanov. 

Je pozoruhodné, že až na takom· 
lo stretnutí sa občan dozvie, že SBD 
už začalo s odpredajom bytov {hoci 
nie je uzatvorený ešte hospodársky 
rok 1994), že o ceny bytov či pozem· 
kov nechávame bojova( našich zó· 
slupcov • poslancov a náš záujem 
vzrastá až po konečných informá· 
ciách. 

Nie každý pozorne sleduje vývoj 
riešenia týchto pálčivých otázok ale 
reaguje až po ich uzatvorení. 

Aj preto účasť na stretnutí s po
slancami možno zaradiť medzi pre· 
kvapujúcu. 

Otázkam, ktaré občanov môžu 
zaujíma( a na stretnutí boli podnet
né, sa budeme venovat' na stránkach 
nášho dvojtýždenníka. 

DEVEX3 



Milý Rudko náš, 
koľkože to už rôčkov máš? 

Ai keď čas neúprosne beží dá
lei, my, skôr narodení, radi si za
spomíname na tie chvíle, keď sa 
niesli do ulíc v nedelné popoludnia 
gratulácie pre naimilších a potešo
va/i srdcia iubilantov peknou pes
ničkou, ktorú si Ty odvysielal. Teraz 
ti to chceme vráti( ai keď nie hu
dobne, tak aspoň slovne Ti želáme 
do dalších rokov pevné zdravie, 
š(astie a Tvoi optimizmus nech Ti 
ešte dlho vydrží. Pieseň "Uvädla v 
záhradke ružička, uvädol z ruže 
kvet", nech Ti znie po dni veselé ai 
smutné a vedz, že Ťa maiú Tvoii 
priatelia stále radi. Pripíiame si s 
tebou na zdravie! 

TaJ 

Spomienka 

Už len kytičku kvetov na hrob Ti 
môžeme dat' a tichu modlitbu od
rieka( 

Dňa 17.11.1995 sme si pripo
menuli prvé výročie smrti manžela, 
otca 

Leopolda GOLEMBIOVSKÉHO 

ktorý nás navždy opustil. 

Smútiaca rodina 

4DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

ponúka 

9 .12.· Výročná schôdzo Slovenského zväzu zdmvotne postihnutých 
15.00 hod. 

1 0.12.· detské divadelné predstavenie 

14.12. • Vianočné matiné 
Základná umelecká školo 

15.12. • Vianočné trhy 
16.12. • Vianočné trhy 

17 .OO hod. 

17.00 hod. 
ll. OO· 18.00 hod. 
8.00 · 12.00 hod. 

Pravidelné aktivity, súbory, krúžky, kurzy, prenájmy. 

Kvapky šťastia 
Vo štvrtok 23.11.1995 prišla do 

Devínskej Novej Vsi prvýkrát vý
jazdová mobilná jednotka 
Slovenského červeného kríža. Nie 
nadarmo. 

Vo VOTUMe darovalo to naj
cennejšie- krv - 71 darcov. 

Z 2. akčnej roty útvaru vojsk 
hraničnej polície tridsat' mládencov 

TeL: 170 033 

ponúklo svoju náruč, dvadsiati zo 
Stredného odborného učilišta polí
cie, traja poslanci Miestneho zastu
piteľstva, 18 občanov. A to dalších 
sedem malo záujem, ale práve vo 
štvrtok im to zdravotný stav nedo
volii."Môcť dať, to je to najväčšie 
šfastie", hovorí jeden z darcov. 

Vdaka Vám za všetkých nezná
mych, ktorým ste pomohli. 

Aj sponzorom patrí vdaka. 
Okrem poskytnutého štandardného 
občerstvenia dostali darcovia po
zornos( od: reštaurácie U MICHA
LA- každý obložený tanier, od fi. 
VITÁLOS kolekciu výrobkov, od 
Ovocie- zelenina Baranovičová -
ovocie. Za svojimi poistencami 
prišla aj Chemická zdravotná poi
st'ovňa Apolo s darom - multivita
mínmi. 

Vdaka Vám všetkým za kvapky 
štastia. 

~~~m~~~~~a~ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
1.12. - Edmund, 2.12. - Bibiáno, 

3.12.· Oldrich, 4.12. • Barbora, 

5.12.- Oto, 6.12.- Mikuláš, 7.12 .• 

Ambróz, 8.12. - Morina, 9.12 .• 

Izabela, l 0.12. • Radúz, 11.12 .. 

Hildu, 12.12. • Otília, 13.12. • Lucio, 

14.12. · Bronislava, Bronislava, 
15.12. • Ivica 

blahoželáme 

Program 

kina 

D 
Celovečerné predstavenia: 

str, š tv, so, ne 

o 19.45 hod. 

2. - 3. PRVÝ RYTIER 
USA MP 12 
st 28; 

6. • 7. DVAJA V TOM 
USA MP 
st 24, 26; 

9. MÁ JE POMSTA 
ČES MN 18 
26,-

1 o. 13. 14. 
SMRTONOSTNÁ 
PASCA 3 
USA MP 12 
čt 28,-

15. 16. 17. 
APOLLO 13 
USA MP 
st 26; 

Predstavenia pre mladých: v SO 
a NE o 17.15 hod. 

2. -3. PRVÝ RYTIER 
9. - l O. SMRTONOSTNÁ PASCA 3 
16.-17. APOLL013 

Mimoriadne predstavenia "POCA
HONTAS" v dňoch 20. až 26.12. 
každý deň so zač. predstavení o 
15.45 a o 11.15 hod. 

Tel.: 775 104 

šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * šgort * 

Stolný tenis 
Výsledky turnaja v stolnom tenise, nere

gistrovaných hráčov o hráčok 
z Devínskej Novej V si 

ŽENY - DVOJHRA 

l. miesto · Michoelo KLAČANOVÁ · uL Š. 
Králika 
2. miesto· Ivo no Z IGO VÁ· uL l Smreka 
3. miesto· Kláro POPELlÁROVÁ- ul. P. Horovo 
4. miesto· Kristíno FRATRIČOVÁ- ul. Opletolovo 

MUŽI - DVOJHRA: 

l. miesto- Ján BERACKA- uL l. 
Ponicono 
2. miesto· Miroslav FRONC · uL l. 
Smreka 
3. miesto· Milon JAMBOR· uL 
Pieskovcová 
4. miesto- Tibor ZEMAN- uL l Smreka 

ŠTVORHRA: 

l. miesto· Ján BERACKA · Povol TAKÁČ· uL l 
Ponicono 
2. miesto· Miroslav FRONC- Miloš MARKO· uL l 
Smreka, P. Horovo 

3. miesto- Milan JAMBOR· Miroslav JAMBOR· ul. 
Pieskovcová 
4. miesto- Zdeno TÓTH- Joroslov FOLENIČ ·ul. 

Opletolovo, ul. Tehelňa 

G.F. 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

S. kolo: 
TTC ONV "A"· RALA "B" 4:10 
POZEMNE STAVBY· TTC DNV "B" 10:2 

6. kolo: 
KOliBA "B" · TTC DNV "A" 10:8 
TTC DNV "B" ·SVÄTÝ JUR 1:10 

ll. TRIEDA 
5. kolo: 
TRNÁVKA "C" · TTC DNV "(" 10:6 
INTEGRA "B" · TTC DNV "D" 4:10 

6. kolo: 
TTC DHV "C" · MFST 3:10 

G.F. .... 
S ach 

Oblastná súťaž: 

ŠK STRELEC DNV "A"· ŠKM DUNA "O" 
2,5:5,5 

Zo ONV zvífuzili: Jurčák M. o Antola, remizovol Zlocha. 

ll. triedo 
Sochová škola "B" ·STRELEC DNV "B" 8:0 

mj 

Aké poplatky v roku 1996 
(Dokončenie z l strany) 

K zvýšeniu prichádza pri uží
vaní verejného priestranstva za 
ambulantný predaj, a to hlavne 
z toho dôvodu, že siet' trvalých 
obchodných prevádzok je už po
merne dobre dobudovaná. 

K zníženiu poplatku došlo v prí· 
pade umiestnenia skládky tuhých 
palív, kde sa poplatok v prvé tri 

dni nevyberá vôbec. 

Novinkou v nariadení je skutoč
nos(, že v prípade dlhodobého 
zaujatia verejného priestranstva je 
možné poskytnú( podstatnú zlavu. 
Naopak, v prípade zaujatia verej
ného priestranstva bez povolenia 
Miestneho úradu je možné sadz
bu zvýši( až na 100 Sk/m2/deň. 

2. Poplatok za užívanie bytu na 

iné účely ako na bývanie 

Platí sa v tom prípade, že sa ča

s( obecného bytu využíva na pod

nikatelské účely. Výška poplatku je 

5-násobok ročnej úhrady za čast' 

bytu užívanú na podnikatel'ské 

účely pre právnické osoby a l "ná

sobok pre fyzické osoby. V prípa

de tohto poplatku nedochádza k 

zmene oproti doterajšiemu stavu. 

3. Poplatok za psa 

V rodinnom dome je výška po
platku za jedného psa l 00,- Sk 
ročne, za druhého a dalšieho psa 
150,- Sk ročne. 

V paneláku je výška poplatku 
za jedného psa l 000,- Sk ročne, 
za druhého a dalšieho psa l 
500,- Sk ročne. 

Tieto sadzby sú vyššie oproti 
doterajším sadzbám takmer o 50 
%. K tomuto zvýšeniu Miestne za
stupitelstvo pristúpilo hlavne v sna
he obmedziť počet psov chova
ných na sídliskách. 

4. Poplatok zo vstupného 

V rámci podpory kultúrnych ak
tivít Miestne zastupitel'stvo úplne 
zrušilo poplatok zo vstupného za 
filmové a divadelné predstavenia 
a koncerty. Poplatok za ostatné 

Hokejbal HOKEJBAL - l. bratislavská divízia mužov 
6. kolo: 
SK YMCA OEV. N. VES· HBC IPOS VlCI 

6:S (2:1, 2:1, 2:3) 
Góly ONV: s · Knzáni, l ·Jeren 
7. Kolo: 
SK PROFIS "32" VRAKUŇA· SK YMCA OEV. N. VES S:4 (1:1, 2:1, 2:2) 
Gó~ ONV: 3 · Križáni, l · Kodletik 
B. kolo: 
SK YMCA OEV. N. VES· SK SEAlS "B" 3:3 (1:1, 1:2, 1:0) 
Gó~ ONV: 2 · Pavol Nemec, l · Richard Nemec 

Tobuľko oo B. kole 
l. L GUERERA "B" 8 7 o l 87:29 14 b. 
2. HC BAžANTI 8 7 o l 96:43 14 b. 
3. SK PROFIS "32" VRAKUŇA B 6 l l 58:21 13 b. 
4. HC DOMINIK PAlMA 8 6 o 2 72:27 12 b. 
5. SK LR.E.S. EXPRES FORfUNA 8 6 o 2 75:30 12 b. 
6. SC ROZUM ANO CO. 8 4 2 2 40:37 l Ob. 
7. SK H.O.K. ADMIRAl NIVY 8 5 o 3 48:31 lO b. 
8. HBC IPOS VlCI 8 4 1 3 46:41 9 b. 
9. ŠK YMCA DEV. ll. VES 8 3 1 4 37:53 7 b. 

10. SK SEAlS "B" 8 3 l 4 40:49 7 b. 
ll. SK HBC HANCOP 8 3 o 5 61:49 6 b. 
12.TJSAV"B" 8 2 l s 31:47 5 b. 
13. SK POSEŇ "B" 8 2 o 6 43:72 4b. 
14. TEM\ SHARKS 8 l l 6 34:102 3 b • 
15. POHG GEMER 8 l o 7 29:93 2 b. 
16. HBC ROOKIES 8 o o 8 32:109 Ob. 

OTO PROKOP 

Turnaj v šnapse ri 
Reštourácio u Micholo Devínska Nová Ves usporiodo 9.12.1995 (sobolo) 14. ročník turnojo v šnop-

ser i. 
laďatok o 1 0.00 hod. v reštaurácii u Mithola. 
Prihlášky o informácie do 9.12.1995 do l 0.00 hod. v reštaurácii u Micholo v Devínskej Novej Vsi. 

aktivity okrem športových je vo 
výške 20 % z vybratého vstup
ného. 

5. Poplatok za zábavné hracie 
prístroje 

Na návrh komisie obchodu, slu
žieb a podnikania bol tento po· 
piatok znížený z 20 000,- na l O 
000,- Sk ročne za jeden prístroj. 
Tento poplatok sa netýka výher
ných prístrojov. 

6. Poplatok za predajné automaty 

Výška poplatku je 5 000,- Sk 
ročne za automat ponúkajúci al
koholické nápoje a tabakové vý
robky a l 000,- Sk ročne za ostat
né automaty. Poplatok sa neplatí 
za automaty na predaj cestovných 
lístkov a potravín. Výška poplatku 
nebola zmenená. 

7. Poplatok z predaja alkoholic· 
kých nápojov a tabakových vý
robkov 

Tento poplatok platia prevádz
kovatelia pohostinských zariadení. 
Doterajšia sadzba poplatku je 5 % 
z predajnej ceny alkoholických 
nápojov a tabakových výrobkov. 
Miestny úrad predložil návrh na 

M.G. 

zvýšenie tohto poplatku na l O %, 
tak, ako je to v takmer všetkých 
ostatných častiach Bratislavy. 
V prípade schválenia navrhova
ného zvýšenia by to znamenalo 
další príjem pre mestskú čast asi 
l milión Sk ročne. Komisia obcho
du, služieb a podnikania nesúhla
sila so zvýšením poplatku s odô
vodnením, že ide o opatrenie za
merané proti podnikatelom. 
Napriek velín i dlhej diskusii na ro· 
kovaní Miestneho zastupitel'stva o 
tomto probléme nebola schválená 
ani sadzba l O%, ani sadzba 5 % 
navrhovaná komisiou obchodu, 
služieb a podnikania, ani žiaden 
z dalších 9 návrhov predložených 
priamo na rokovaní. Vzhladom k 
tomu nebolo nariadenie schválené 
a poslanci sa k nemu vrátia na mi
moriadnom rokovaní Miestneho 
zastupitelstva v decembri. Tomuto 
schváleniu podliehajú aj ostatné 
spomínané výšky poplatkov. Na 
mimoriadnom rokovaní sa poslan
ci budú zaoberať aj rozpočtom 
mestskej časti na rok 1996, a pre
to môžu zodpovedne zvážit, či je 
navrhované zvýšenie príjmov 
mestskej časti z poplatkov za alko
hol a tabak potrebné alebo nie. 

Ján Žatko 
zástupca starostu 

DEVEX 5 



k 60. 
Nie je l'ahké nadviaza( v súčas

ných spoločenských podmienkach na 
matičiarske tradície. 

Matičiarske hnutie v Devínskej 
Novej Vsi oslávilo v minulých dňoch 
svoje 60.-te výročie. Jubileum úcty
hodné. Roky práce nelahké. Predsa 
však sa podarilo oživotvorií a zasiaí 
plody národného a duchovného po-

slonia Matice slovenskej a pomaly, tr
pezlivo rozvi nút tieto hodnoty v ce
lom rade podujatí. Pre ludí, pre ná
rod. 

-Žičíme snahám o vzájomnú jednotu, 
národnú i duchovnú obrodu v Devín-

Spolupráca 
na rozvoji TKR 
MEDZI MČ BRATISLAVA DNY A 

SBD BRATISLAVA IV. 

Problematika rozvoja a moder
nizácie TKR v DNY tkvie v tom, že 
TKR po technickej stránke je síce je
den rozvod, ale po majetkovej 
stránke má dvoch vlastníkov, a to 
MČ DNY a SBD IV. Vzhl'adom k 
tlaku účastníkov TKR na rozšírenie 
jeho programovej ponuky a mo
dernizáciu MČ DNY uskutočnila 
viac rokovaní s majitelom príjmovej 
stanice SBD IV. Všetky skončili na 
jednom probléme, a to na spôsobe 
financovania výstavby TKR, ako zo 
strany MČ DNY, tak zo strany SBD 
IV. SBD IV. namietala, že financo
vanie TKR do ich obytných objektov 
bolo naplno hradené z prostried
kov členov družstva a financovanie 
TKR do komunálnych bytov bolo 
pre záujemcov o rozšírenú ponuku 

6DEVEX 

il 
skej Novej Vsi a veríme, že lo budete 
opäf vy, ktorí to zrno, zasiate pred 
60. rokmi, rozmnožíte - povedal 
v slávnostnom príhovore prvý pod
predseda Matice slovenskej PhDr. 
Stanislav Bajaník. 

A odovzdal matičiarom Pamätnú 
medailu Matice slovenskej k 60. výro
čiu založenia miestneho odboru. 

Pozdravný príhovor JUDr. P. So
chu, predsedu celomestského koordi
načného výboru MS v Bratislave, 
a slávnostný príhovor predsedu 
Miestneho odboru Matice slovenskej 
Ing. Štefana Horníka predchádzali 
precítenému programu predstavujú-

dotované čiastkou l 400,- Sk na 
jedného účastníka z rozpočtu MČ. 
Tým pádom sa cítili zástupcovia 
SBD IV. v DNY znevýhodnení voči 
obyvatelom komunálnych bytov. 

Prelom v danej veci sa uskutoč
nil na rokovaní MR MZ MČ DNY 
dňa 24.10.1995, na ktorej sa 
zúčastnili aj zástupcovia SBD IV. 
Na tomto rokovaní sa dohodli za
interesované strany na novej výške 
poplatku za distribúciu signálu do 
TKR vo vlastníctve MČ. Poplatok za 
rozšírenú ponuku sa z doterajších 
29,- Sk zvýši na 42,· Sk mesačne 
a za základnú ponuku z dote
rajších 15,- Sk na 30,- Sk mesač
ne. Podotýkam, že uvedené čiastky 
sú určené vo vzfahu MČ DNY 
a SBD IV., a nie vo vzťahu MČ 
DNY a účastník TKR v komunál
nych bytoch IBY. Pre ilustráciu uve
diem, že momentálne poplatky za 
užívanie TKR v družstevných by
toch predstavujú 30,- Sk bez roz
líšenia programových ponúk. 

(Pokračovanie v budúcom čísle} 

cemu l'udovovýchovnú o estetickú 
prácu miestneho matičného odboru. 
"Svedkovia budúceho" M. Rúfusa 
v podaní E. Vargovej pripravili nála
du dalšiemu programu. V ňom hneď 
tance detského tanečného súboru 
Matičiarik pod vedením Z. Ovečkovej 
vzbudili úctu k tradíciám. Rovnako 
folková skupina F + F, s umeleckou 
vedúcou pani Sečényovou, vyzvala 
k oslave i ucteniu tradícií. 

Mimoriadne pozoruhodné bolo 
pásmo hovoreného slova, poézie, 
spevu a hudby ĎAKUJEME MATICI 
v historickom pohlade na dejiny obce 
a Matice slovenskej v Devínskej Novej 
Vsi v réžii F. Granca, v podaní členov 
výboru MOMS a hudobného dopro
vodu Teodora Pekaroviča. 

Zážitkom, nielen pre obdivovatelov 
zborového spevu, bolo vystúpenie 

speváckeho súboru Matičiarik pod 
umeleckým vedením J. Zúbkovej. 
"Slová zaniknú, spomienky vybled
nú", vyznal sa jeden z matičiarov, 
"nech Slováci a Slovenky z Devínskej 
prídu medzi svojich pridať svoju troš
ku v tieni mohutnej národnej púte. 
Trocha slova, piesne, tradícií ... 

Veď boli medzi nami kedysi 
Martin Benka, Nado Hejná, Zora 
Jesenská, ale aj dnes napr. Dr. Albert 
Hlaváč, pán Michalík. 

Zástupca starostu MČ DNY, deti 
základných· škôl, starosta i občania: 

-V dobrej vôli vzájomnú jednotu, 
národnú i duchovnú kultúru pre da
lšie pokolenia zachováme. 

VýborMOMS 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 

vyhlasuje verejnú súťaž 

·no odpredaj pozemku čosn parc. č. 844/1 o 842 k.ú. ONV o výmere eco 780m2· druh pozemku· t.č. záhrada, 
možná výstovbo rodinného domu · spojnica ulíc Bystrická o Poniklecová · presná výmero bude určená geometrickým 
plánom. 

Podmienky súťaže: 
Súfuže so môžu zúčastniť právnické olebo fyzické osoby, ktoré spln io nasledovné podmienky: 
·dodržia lehotu podonio prihlášky do 18.12.1995 no Miestny úrod Devínska Nová Ves, lstrijská ul. 49, 843 lO 
Brotislovo do 16.00 hod. 
(Prihláška musí obsohovoť meno o odresu, príp. firemné označenie so sídlom.) 
·predložia cenovú ponuku no kúpu pozemku· cenu zo m2 
·minimálno ceno pozemku .... l 000,. Sk/m2 
·ponuky so odovzdávajú v zopečotenej obálke označenej heslom "Súfuž ·pozemok". 
·ponuky možno zohrnúť do kononio ibo ok ich obsoh zodpovedá uverejneným podmienkam súfuže 
·ponuky nemožno meniť oni dopfňnť po termíne uzávierky súťože 
· účastníci ponukového kononio nemojú nárok no úhradu nákladov spojených s účasťou 
· vyhlosovoter si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky s písomným odôvodnením o ukončil súlož oko neúspeš· 
nú 
· vyhlosovotel' si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušil 
·verejné otvorenie ponúk so uskutoční dňo 18.12.1995 o 16.00 hodine no Miestnom úrode, lstrijská ul. 49, 
Brotislovo. 

Bližšie informácie podávo Miestny úrod ONV, odd. výstavby o ŽP, lstrijská ul. 49 v dňoch pondelok, stredo o pio· 
tok od 9.00 hod.· 12.00 hod. (č. tel. 777 250). 

Kontaktná osobo: Ing. Krížová Anno, Ing. Encingerová Zuzono 

Výsledky kononio budú oznámené písomne všetkým uchádzačom do 15 dní od jeho ukončenia. 

•• Cl l 
Dnes hovoríme s predsedami poslaneckých klubov miest· 
neho zastupitelstva mestskei časti Devínska Nová Ves Po roku vo fun 

Ked' budete čítoť tieto riodky, bude to presne rok, čo storosto mestskej ~osti o poslanci Miestneho zo_stupitel'stvo sklodoli svoj sl'ub: V minulom čísle o.ev~xu ste so zoznámili s názor~m starostu ~ng. Vlodi~íro Mráz~ ~o prvý rok 
pôsobenia novej samosprávy mestskej čosti. Dnes vám ponúkame pohlod čosti Miestneho zostupitelstvo no uplynulý rok. Posloncr Mrestneho zostuprtelstvo sr_vytvonh tn poslonecke .~luby. V blrzke1 ~uducnostr so crto vz~.rk ďo· 
lšieho poslaneckého klubu, ktorý so po svojom sformovaní chce venovať práci s mládežou, otázkom kultúry o využitia vol'ného (osu občanov Devínskej Nove1 V sr. Predsedom exrstu1ucrch posloneckych klubov sme polozrh dve 

otázky: 

l. Ako hodnotíte prácu Miestneho zostupitelstvo o ostatných orgánov samosprávy mestskej čosti zo prvý rok volebného obdobia? Čo hodnotíte klodne, čo záporne? 

2. Storosto mestskej čosti Ing. Vladimír Mróz v záverečných slovách rozhovoru pre Devex uviedol: "Verím, že i nopriek počiatočným problémom nájdeme všetci spoločnú reč o vôlu presadiť to, čo bude prospešné pre všetkých 

nošich obyvotelov." Čo chcete urobiť pre to, oby so zmysel tejto vety noplnil? 

Poslanecký klub DÚ a NS má 5 čle- Miestneho úradu, Miestnej rady ale-
nov. Jeho predsedom je Miroslav bo iného predkladatela. V komunái-
Encinger. nej politike, a myslím si, že nielen v 

l . Ako členovi tohto zastupitel'ského 
orgánu mi neprináleží hodnoti( jeho 
prácu. Toto 
hodnotenie vy
konávajú kaž
dé 4 roky 
občania našej 
mestskej časti 

pri volebných 
urnách. 
Samozrejme však činnosf Miestneho 
zastupitel'stva a všetkých orgánov 
mestskej časti citlivo vnímam. 

Domnievam sa, že počas prvého 
roka druhého volebného obdobia 
prebehla v Miestnom zastupitel'stve 
podstatná časf "kryštalizácie" vzá
jomných vzťahov jednotlivých politic
kých subjektov a názorových prúdov 
zastúpených v tomto orgáne. Som 
presvedčený, že Miestne zastupitel'
stvo je v rámci svojich kompetencií 
schopné kvalifikovane riešif väčšinu 
problémov mestskej časti a jej obyva
telov. Široké spektrum odborníkov, 
ktorí pracujú v komisiách Miestneho 
zastupitel'stva, je dobrou zárukou to
ho, že poslanci dostávajú na rozho
dovanie materiály vyargumentované 
a väčšinou dobre pripravené. 

Miestny úrad prešiel počas roka 
vel'kými organizačnými zmenami. 
Myslím, že len vdaka vysokému pra
covnému nasadeniu pracovníkov 
hlavne na oddelení výstavby sa darí 
zvládnu( práce, ktoré predtým vyko
nával útvar architekta mestskej časti. 
Vel'kej záfaži je vystavený aj starosta 
mestskej časti Ing. Vladimír Mráz, 
ktorý popri svojom starostovaní celý 
rok riadil aj Miestny úrad, pretože 
funkcia jeho prednostu nebola obsa
dená. Verím, že spoločnými silami sa 
nám tento problém podarí vyriešif do 
konca roka. 

Čo sa mi nepáči? Neschopnos( 
niektorých poslancov zbavif sa určitej 
malichernosti pri posudzovaní závaž
ných materiálov v Miestnom zastupi
tel'stve. Za každým materiálom pred
kladaným na rokovanie Miestneho 
zastupitel'stva je predsa vel'a hodín 
kvalifikovanej práce či už komisií, 

nej, platí pravidlo, že velmi osobný 
prístup býva zväčša prekážkou pri 
rozhodovaní o veciach verejných. 

2. Ak by som bral otázku doslovne, 
tak sa mi ponúka odpoveď, že si ne
môžeme dovoli( nemaf "spoločnú 
reč". Dnes predsa máme na jej 
ochranu dokonca zákon. Ale teraz 
vážne. O tom, že sa slová pána sta
rostu začínajú napiÍiaf, svedčí skutoč
nos( že Miestne zastupitel'stvo schvá
lilo na minulom rokovaní "Program 
rozvoja mestskej časti Devínska Nová 
Ves". Tento je vo svojej podstate 
súhrnným materiálom, v ktorom sú 
zapracované volebné programy všet
kých politických subjektov zastúpe
ných v Miestnom zastupitel'stve. 

Pri presadzovaní tohto programu 
vidím svoju úlohu hlavne ako posla
nec Mestského zastupitel'stva hlav
ného mesta SR Bratislavy. Pretože 
mestská časf nie je majitelom obec
ných pozemkov na svojom území, re
alizácia takéhoto programu bez úz
kej spolupráce s mestskými orgánmi 
by bola nemožná. Viem už aj z vlast
ných skúseností, že zosúladenie celo
mestských zámerov so zámermi jed
notlivých mestských časti býva nieke
dy vel'mi problematické, hlavne pre 
okrajové mestské časti akou je i 
Devínska Nová Ves. 

Poslanecký klub nezávislých poslan
cov má 5 členov, ktorí nie sú členmi 
žiadnej strany ani hnutia. Predsedom 
klubu je Ing. Jozef Dobrík. 

l . Ako novozvolený poslanec v povo
lebnom období po roku vo funkcii 

môžem otvore-
ne prizna( že 
som bol prí
jemne prekva
pený výsledka
mi volieb, to v 
prvom rade. 
Nemal som 
predstavu o činnosti Miestneho zastu
pitel'stva a Miestnej rady. Dnes po ro
ku môžem konštatovať, že práca v 
týchto orgánoch je náročná, zastupi
tel'stvo v širokom spektre a dôsledne 

rieši záujmy občanov Devínskej 
Novej Vsi do najmenších podrobnos
tí. Hodnotím vel'mi kladne, že za na
stolením problémov stojí náš občan. 

V druhom rade by som poukázal 
na časovo dlhé a náročné zasadnutia 
Miestneho zastupitel'stva, niekedy 
zbytočne dlhé neplodné diskusie nie
ktorých poslancov, ktorí sa v závere 
opäf vrátia k pôvodným návrhom. To 
považujem a hodnotím túto činnosf 
záporne. 

2. Na výrok pána starostu sa dá rea
govať asi takto. V Miestnom zastupi
tel'stve sme poslanci z rôznych politic
kých a nepolitických štruktúr, čo je 
dnes každému občanovi zrejmé. Úlo
hou starostu je tento kolektív stmeli( 
pre spoločnú prácu. Myslím si, že tá
to jeho myšlienka sa postupne napiÍia 
a pri odborných jednaniach a riešení 
samotných problémov sa každý od
politizuje a rieši dané problémy s 
najlepším vedomím a svedomím. 
Myslím, že to je prínos do kolektívu 
každého poslanca, aby sa táto myš
lienka naplnila v prospech všetkých 
našich občanov. 

Poslanecký klub KDH má 9 členov. 
Jeho predsedom je Ing. Martin Lacko. 

l . Keďže v súčasnom Miestnom za
stupitel'stve sú 3/5 nových poslancov, 
bol uplynulý 
rok "zaúčaCÍ 11 • 

Dnes sa už 
väčšina po
slancov zorien
tovala v prob
lémoch samo
správy 
Zastupitel'-stvo 
už stihlo prijaf aj taký závažný doku
ment ako je Program rozvoja, v kto
rom sa zohladňujú základné potreby 
Devínskej Novej Vsi nielen pre toto 
volebné obdobie, ale aj s výhladom 
na 30 - 40 rokov. Oceňujem aj sna
hu samosprávy o viaceré systémové 
opatrenia, ktoré medzi iným vyplynuli 
aj z práce a skúseností získaných v 
predchádzajúcom volebnom období. 
Prejavuje sa to napr. v novelizácii no
riem a dokumentov, ktorými sa riadi 
samospráva, alebo napríklad v prí
prave investičnej výstavby. 

Ďalším kladom je snaha o zlepše-

nie informovanosti obyvatelav DNY 
o činnosti samosprávy. Vela si v tomto 
smere sl'ubujeme od pripravovaného 
televízneho štúdia, ale vel'kú prácu 
urobil aj zadarmo doručovaný Devex 
a Informácie z radnice. Širšie zapoje
nie občanov do riešenia problémov 
samosprávy sa dosiahlo aj pomocou 
komisií Miestneho zastupitel'stva. 
Myslím si, že výstupy z komisií sú 
omnoho kvalitnejšie ako boli počas 
minulého volebného obdobia. 

Za najväčší nedostatok považujem 
zistenie, že sa nájdu aj takí poslanci, 
ktorí presadzujú predovšetkým svoje 
osobné záujmy, s čím som sa počas 
minulého volebného obdobia nestre
tol. Druhým nedostatkom je stále ne
obsadená funkcia prednostu Miest
neho úradu. 

2. Problémy, ktoré sa riešia v zastupi
tel'stve, sa dajú rozdeli( na dva okru
hy: personálne otázky a riešenie vec
ných problémov. Pri riešení vecných 
problémov sa zastupitel'stvo po dlhšej 
či kratšej diskusii prakticky vždy do
hodne, lebo ide o riešenie konkrét
nych problémov života okolo nás 
všetkých. Často je to iba otázka mno
žstva peňazí, ktoré sú k dispozícii pre 
riešenie problému. 

Iná situácia je pri personálnych 
otázkach, ktoré sú vždy aj politickou 
otázkou. Počas minulého volebného 
obdobia sme si s pánom starostom, 
tedy ešte vo Funkcii prednostu, dobre 
rozumeli. Preto ma vel'mi prekvapila 
jeho nedôvera na začiatku tohto vo
lebného obdobia. Myslím, že popri 
riešení problémov sa vzájomné dôve
ra opäf obnovila, k čomu prispela aj 
dobrá spolupráca so zástupcom sta
rostu, keď spolu urobili vel'a dobrej 
práce. Som presvedčený, že do kon
ca tohto roku vyriešime všetky perso
nálne otázky, na čom máme všetci 
vel'ký záujem. Je to otázka nájdenia 
vhodného kompromisu, vyplývajúce
ho už zo zákona o obecnom zriade
ní, keď na zvolenie do funkcie pred
nostu, resp. zástupcu starostu je nut
ná dohoda medzi starostom a zastu
pitel'stvom, resp. s jeho nadpolovič
nou väčšinou. Momentálne tento 
kompromis usilovne hlodáme. 

-z-
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MIKULÁŠ 
d®ťom príde v koči ťahanom koníkmi 

v piatok 8. decembra 1995 
o 17.00 hodine 

do hotela JMIORAVA 
Slávnostne zapáli vianočný stromček 

POZÝVA VŠETKY DETI Z DEVÍNSKEJ 
(čosi Vám JJrinesie!i!) 

Dospelých pozýva hotel Morava 
na MIKULÁŠSKU ZÁBAVO 

8.12.1995 od 20.00 hod. do tanca hrá: 

streda: 
št-pia: 
so-ne: 

V~norské trio 

2030- 2230 
1800- 2200 
14°0

- 2200 

tel: 778 651, 778 053 

INVER HOUSE v-Jií:es!RJ< :gs 
In ver House mó 260,rolnú trodídu vo výrobe rodu najkvalilnejškb whisky 

3 ročné· Moc Arthur' s, Do~gh~rl 'sr4rd~ňé~ llonkey Ba~nister 
6 ročné ·lnvet House G~tat • ~;, Gll!n Drummond, Bloirmhor 
1 O ročná- Speyburn, 12t<~~nď erffouse,(otlo's, An Cnoc 
Heat her Cream, likér vyro&e~ýzo alt'' whisky, Coldstreom Gin-

výborný a jemný gin . ..• ... i i .. .. .. > ·•.•·· •.•... .•.••••.•..••••. .•· 
K ulov Vodka ·jemná voôko vyrobenúznoikvolimejšiehó škúJSkeho liehu. 

Vzorky nófdete v Devexe~ 

Pre molospotrebiteľovi velkoodberoteľov (reštaurácie) dodá výhradný dodávate!' pre Devínsku Novú 
Ves zo najvýhodnejších podmienok: DEVEX, Novoveská 14. 

Tel./fax: 775 275 

SDEVEX 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

* Kúpim kanady č. 6, poschodovú 

postel', stoličku na kolieskach. 

Tel.: 775 784 

• Predám oteplovačky na l l /2 - 2 
roky za 200,-, fusak za 200,-, tri vre
cia O- l /2 roko- komplet zo 300,-, 
detské topánočky. Darujem kočík a 
bugynu. Tel.: 779 471 

• Predám detský červený fusak {vnú
tro ovčia koža), detskú drevenú 
postiel'ku s baldachýnom, detský rolo
ped {odrážocia motorka) o detskú 
chicco stoličku. Tel.: 775 784 

• lacno predám použitú ponelákovú 

PONUKA 

kuchynskú linku, vaňu a umývadlo. 
Tel.: 775 005 

* Predám zánovné hnedé čižmy, krát
ka sára č. 4 l /2, z Rakúska. 

Tel.: 770 647 
• Predám detské chodítko - umeloh
motné- s hracím pultom. 

Tel.: 775 292 

* Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske práce. 
Tel:: 776 888 

* TV servis Baláž - Oprava televízo
rov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

* Ponúkam výhodný splátkový systém 
nákupu auta. Tel.: 778 663 

• Montáž, oprava a predaj elektric-

kých bojlerov. Tel.: 239 527 
220 005 

* Firma MEDIÁN oprava automatic-

kých práčiek. Tel.: 777 095 

na vykonanie služieb 
zdravotného zamerania 

Karol Moúr l. slovenskú súkromnú agentúro domúcej ošetrovolelskej starostlivosti 
Honulovo l, 841 Ol Bratislava, Tel.: 76 21 50, Tel./Fox: 785·993 

ponúkame ošetrovotelskú pomoc jednotlivcovi chorému o lebo zdravému pri výkone tých činností, ktoré prispievajú 
k jeho uzdraveniu o ktoré by mohol vykonávať bez pomoci, keby mol potrebnú silu, vôl'u a vedomosti. 

Mnohoročná prax zdravotných sestier z ošetrovatelskej činnosti v domácnostiach oko aj poznanie úrovne tejto Bn· 
nosti v zahraničí podnietilo vznik tejto Agentúry: 

Ponúkame nasledovné úkony: ·úkony hradené poist'ovňou 

* podávanie injekcií a iných foriem lie5v (obklady, zábaly, mos O) * odbery krvi (diabetikom oj iným) 
*meranie krvného tlaku, pulzu, teploty* poučenie a zacvičenie rodinného príslušníka (napr. podávanie 
inzulínu) * ošetrenie preležanín, rán, preväzy a vyberanie stehov* ošetrenie a storosrlivosť o bezvládnych 
pacientov* ošetrenie pacientov s permanentným katétrom, kanylou a stomií * podávanie klystíru 
* základné rehabilitačné cvičenia, poučenie * ponúkame sprostredkovotel'stvo medzi klientom a lekárom, 
prípadne doprovod * zabezpečenie receptov a liekov 

- úkony no priamu platbu 
* krátkodobý servis pre zabezpečenie opatery v neprítomnosti rodinného príslušníka 
*doprovod so zabezpečením prepravy 
* vybavenie kompletnej sociálnej starostlivosti na príslušných úradoch 
* vybavenie dalších zdravotníckych a sociálnych úkonov podla priania klientov 

Pracovný čas: Pondelok· piatok od 7 .OO · 15.30 hod. 

Ošetrovatelský úkon, ktorý je nevyhnutný z hladiska zdravotného stavu klienta, vykonáme aj po pracovnom fose. 
Kontakt telefonicky- 8.00 hod.- l 0.00 hod. 

12.00 hod.- 15.30 hod. 

V mimoriadne naliehavých prípadoch- nepretržite. 

Eisnerova 46 - tel.: 770 006 

*ÚŽITKOVÉ SKLO A PORCELÁN 
*PRÍBORY 

* VYBRANÉ DRUHY TOVAROV PRE 
DOMÁCNOSŤ 

* SEZÓNNY TOVAR 
LÓSY 

vo dvore 
ul.lstrijská č. 59,841 07 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie skla 
vŕtanie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie malorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz o odvoz zabezpečujeme 

Eisnerova 46- tel.: 770 006 

nová predajná doba 
pondelok: l 3°0 

- l soo 
ut - pia: 9oo - ll oo a 13oo - l soo 
sobota: soo - l 2°0 

v decembri 1995 
bronzová1 strieborná/ zlatá 

nedele: soo - 12°0 

Novootvorené KOZMETIKA, KADERNÍCTVO "MJR/AM" Š. Králika 1, tel.: 719 095 

Pia: 
So: 

13.00- 20.00 
7.00-20.00 
7.00-20.00 
7.00-20.00 
7.00-20.00 
7.00-13.00 

Už dnes myslite na Vianoce 
Vhodný darček 

pre menej i viac náročných 
(paličkované obrázky, olejomal'by, výrobky z prírodného kameňa ... ) 
čak~ú no Vás v DEVEXe, Novoveská 14 z dvora 

r.:=======~ 
Po- Pia: 

So: 

15.30- 18.00 
8.00-11.00 

841 07 Bratislava 

lnzer(io: Cenník: l znok = l Sk, l /8 str. 527 Sk, l/ 4 str. = 1054 Sk, l /2 str. 

NEZABUDNITE 
ešte je čas urobi( niečo 
s Vaším účtovníctvom 

jednoduché a podvojné 
účtovníctvo 

mzdy, DPH1 kontakt s úradmi 

tel.: 07 - 777 957 

Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
Zamestnanie hľadám- 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50%. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pio: 15.30- l 8.00, So: 8.00 · 11.00 
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od l O. ll .1995 do 24.11 .1995 

11.11.1995 o 02.00 hod. 
hliadka MsP kontrolovala vodiča 
podozrivého z požitie alkoholu. 
Nakol'ko sa dotyčný chystal k jaz
de svojím vozidlom, bolo mu odpo
ručené zabudnú( na tieto nie vel'mi 

chvályhodné túžby. 

; 

PRIRODA ONV 

na Devínskej kobyle 

Výr skalný je najväčšou európskou 
sovou, ktorej domovom sú neprístup
né skalnaté bralá, opustené lomy, le
sostepné a lesné biotopy. Tento "Král' 
noci" meria v rozpätí viac ako l ,5 
metra a robustné jedince vážia okolo 
3 kíl. Okrem vel'kosti další mi pozná-

I(RÍŽOVI(A 
Vodorovne: A/ Začiatok tajničky. · 
B / Vystrašene · druh poľovného psa · jadro
vá hmota bez jadierka. -Cj Konzervovala 
dymom - farba po česky -ester mastných 
kyselín - príslušníci kmeňa ži júceho na 
Slovensku asi v 4. storočí. -D / Moruše ras
túce v teplejších pásmach -kolmý hranol
chodský pán, ktorého vyzval Ján Kozina. -
E/ Netlč- starý nedotknutý les -l'udový ná
zov kozlíka lekárskeho -prepychový dom. -
F / Kanadský spevák -viac jednotlivcov za 
sebou -snívaj- okamih -skratka elektróno
vej paramagnetickej rezonancie -vo vlast
nom byte.- Gj Chumáč nadzemných častí 
rastliny - počudovanie - mesto v Turecku -
mesto v Thajsku -hmotnostná jednotka v Čí
ne.- H/ Koniec tajničky.-

Zvisle: l/ Veľa nudia- nepokryjú vrstvou 
nejakej látky. -3/ Vyžarovali -peceň po ne
mecky - mys - číslovka. - 3/ Mesto na 
Madagaskare -kód Bhutanu -dávny predok. 
-4/ Jedna po nemecky -americký maliar a 
fotograf -prednosť -vysokohorský hlodavec. 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Dňa 15.11.1995 o 00.40 hod. 
pri jednej z pravidelných kontrol v 
pivničných priestoroch na Eisnero
vej ulici vo vchode č. ll bola ziste
ná mladá fetujúca osoba, ale pre
tože nepáchala žiadnu trestnú čin
nos(, hliadka ju vykázala z týchto 
priestorov. 

16.11 .1995 v čase o 20.45 
hod. hliadka MsP spolu s hliadkou 
HO PZ hasila kontajner na ul. P. 
Horova č . ll, ktorý zapál il nejaký 
vel'mi "zodpovedný" obyvatel' 
DNY. K žiadnej škode na majetku 
nedošlo. 

20.11 .1995 v dopoludňajších 
hodinách bolo pracovníkom MsP 
oznámené, že na Janšá kovej ulici 
leží na zemi človek. Hliadka 

vacími znakmi vý
ra sú tzv. 11 ušká 11 

na hlave a ora
nžovožlté oči. 

Typický je i svojím 
volaním "u - hu, u 
-hu", ktorým už v 
skorom predjarí 
láka samičku, no 
zároveň odháňa potenciálnych sokov 
i vlastné odrastené mládatá. Má všet
ky prednosti nočného lovca: nehlučný 
let, vynika júci sluch i zrak a nohy vy
zbrojené silnými pazúrmi. Párenie 
výrov začína už ad februára a skoro 

- 5/ Starožidovský boh -zoologický názov 
vtákov -zveriť po latinsky. -6/ Oblial horúcou 
vodou- starý otec (hovor.) -striedmo.- 7/ 
Drevená stena, plot- popijol- polia- nemecký 
básnik 16. storočia so skratkou mena.- 8/ 
Mesto v Turecku- budova- neskop do hfbky. -. 
9/ Vzťahujúca sa nit (po česky)- pštrosovitý 

l 2 3 4 5 

oznam preverila a skutočne sa tam 
osoba v pokročilom štádi u opilosti 
a zranená nachádzala. MsP za
bezpečila odvoz sanitkou do ne
mocnice. 

21.11.1995 taktiež dopoludnia 
hliadka objavila na Vápencovej uli
ci odcudzené motorové vozidlo zn. 
škoda l OO. Ďalšie šetrenie prevza
lo HO PZ. 

Za uplynulé obdobie hliadky 
venova li zvýšenú pozornosť do
držiavaniu VZN č. 4/91 a Vyhl. č. 
99/89. O svedomitosti zo strany 
vodičov svedčí fakt, že hliadky vy
brali v blokovom konaní takmer 
dvetisíc Sk. 

MsP 

no jar samička znáša 2 - 4 ve l'ké 
okrúhle vajcia. Párik si nestavia vlast
né hniezdo, najčastejšie hniezdi v 
skalných dutinách, no zemi, prípadne 
v hniezdach iných vtákov. Po 32 - 36 
dňoch sedenia so liahnu mládatá a 
od prvých chvíl' so hlási o slovo ich 
apetít. Niet divu, že im tak chutí, veď 
potrava výraD. Kobyly je velmi pes
trá . Tvoria ju najmä zajace, ježkovia, 
potkany, škrečky, hraboše, myši, ho
luby, bažanty a iné. 

Výr ska lný je nesmierne užitočný 

nočný "dravec", ktorý prirodzeným 

vták -vokolizovaná predložka- hradba po čes
ky.- l 0/ Maličký podarúnok- zborník literár
nych prác-

Pomôcky: B/ Kariotín. -D/ Ailanty. -3/ 
llaka.- 7/ H. Sachs.- 8/ Derik.-

d 

6 7 8 9 lO 

~®Lľ@ffift@ 

~ftw®~~ 
... A žije sa nám čoraz l'ahšie. 

Volakedy sme za desa( korún 

niesli domov 5 kg zemiakov a 

teraz ani kilo. 

••• 

. . . Slovenský národ má pevné 

korene, len koruny má slabé. 

spôsobom reguluje počty mnohých 

druhov zvierat a významne sa po

diela na udržiavaní kvalitného gene

tického fondu jednotlivých populácií, 

keďže jeho obeťami sú často choré, 

zoslabnuté a prestarnuté jedince. 

Dúfajme, že výr bude i nedolej 
obohacovať naše okolie svojou prí

tomnosťou a pln iť nezastupitel'nú úlo

hu predátora v prírode. 

M. Brindzík, M. Noga 

••• 

- Cez deň na tom sedíš, v noci 

na tom ležíš a ráno si s tým čis

tíš zuby. Čo je to? 

- ??? 

- Zadok, postel' a zubná kefka. 

••• 

Riaditel' sa pýta fešnej sekretár

ky: 
- No, Monika, odmietli by ste 

ís( so mnou do postele? 

Monika sa začervená: 

- Ale, pán riaditel', to som ešte 

nikdy neurobila. 

- Čo, ešte ste nikdy neboli s 

mužom v posteli? 

- Nie! Myslím, ešte som nikdy 

neodmietla! 
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Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/ 90- R. 'íili' 775 275 
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spravodajca 

občanov Ex * mestskej časti pres DEVÍNSKA NOVÁ VES 

~ponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

76.12. (.2!)6 

. . a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Opät je tu čas vianočný, 
celoročných radostí i starostí, 
akési zavŕšenie, čas pokoja, 
predsavzatí. 

Tí najmenší sa tešia na 
darčeky, mnohým na krídlach 
modliti-e~aletí duša do mla
dosti . . . KÓidý po svojom sa 
chystá oslávi( prejavi( rados( 

Poniektorí si spomenú na 
chorých, na starých rodičov, 
na opustených, na blízkych i 
vzdialených, i na tých, čo už 
nie sú medzi nami. 

Že každý môže otvori( svo
ju náruč? Aj odpustenie, poro
zumenie, trpezlivos( sú dary. 

A záver roka prináša bi
lanciu i predsavzatia. Medzi 
výbuchom petardy a modlit
bou vdaky je iste rozdiel v pre
jave radosti. 

Ochota chcie( prekona( 
odpusti( da( pomôc( pora

diL alebo? 

Vianočné sviatky prežité v 
zdraví a pohode všetkým číta
telom želá 

Váš vydavatel' 

Veru , taký naozajstný. l s čer- · 

tom čertovským, rohatým. A na na
ozajstnom koči , s naozajstným ži

vým koníkom. 

Prišiel v piatok 8 . decembra 

pred hotel Morava v Devínskej 
Novej Vsi . Či ho vítalo tŕLs[o detí 

alebo viac, sa nám veru š{g:čítat 
nepodarilo. Tam bolo l'udstva a po

hybu! Jedni p~e<:';;ol'nou kuchyAou 
stáli na čaj, iní--ol<ol9 ro;svieteného 

blížiace .sá sviatočné dni bývajú 
každoročne nami prežívané a precí
tené inak ":ako všedné a ni roka . -. v týchto dňoc e re ná~ v7niká pries-
tor, potreba zastaviť uponáfí oný čas, 

porozmýšlat', analyzovať a otvárať 

seba i s~OIJl-Okglie. 

Zvyčajne sa snažíme bez chla du 
na príslu.šn~t', zainteresovanosť, de
mokraci~:'.". , ako každý hospodár r,o
rovnať vkltd";; z neho plynúcu žatv~. 

/ 5' ~ 

Porovnať úspech , neúspech, po
rovnať naplnené ciele, svoje chyby 
i chyby iných a prijat' nové predsa-

vianočného stromčeka, dalšie oci
nom na pleciach vyzerali, č i už 

ide, či už porozdával po Devínskej, 

či Z? slane aj pre tých čakajúcich . 

f:?>'šená vrava a pohyb dali ve
d~( že už ide. Detváky ožili a ... 

dočkan sa. Koník zastavil pod ta

bulou VÚB, tesne pri rozžiarenom 
stromčeku , na kozlík vystúpi l sta

rosta mestskej časti Ing. V. Mráz, 

pozdravil deti a do~Relých a deti 

ského utrpenia , biedy, nenávisti 
a mnohých iných negatívnych javov. 

Uzávierka dnešného čísla 
bola 7.12. 1995. 

Uzávierka najbližšieho 
- novembrového čísla bude 

4.11. 1996, číslo vyjde 
12.1. 1996. 

Ospravedlňujem sa čita
telóm za omyl v uzávierke 

dnešného čísla. 

sa už vyznávali Mikulášovi, ako 

poslúchali a dobre a učili a ten ve
ru nedbal na čerta čertovského 

Nuž, na prvýkrát takto usporia

daný príchod Mikuláša vyznel vel'
kolepo. Založil v Devínskej tradí

ciu? Verme, že áno. 

Hotelu Morava, ktorého vedenie 

s nápadom prišlo, patrí skutočná 
vdaka detí i rodičov. 

Prajme si teda navzájom o každý 
z nás i napomôžme k tomu, aby l'ud
skost', porozumenie, spolupatričnosť 
a vzájomná -s!iah9 pomôcť svojmu 
blížnemu nebola znásobená len 
v týchto sviatÓčn)(c.5: dňoch, ale aby 
bola bežnou súčasťou nášho každo
denného správania sa. 

Vážení spoluobčania, 

prajem vám a vašim rodinám 
prežitie týchto sviatočných dní 
v atmosfére pokoja, radosti, ro

. · inného tepla a Judského poro
zumenia. 

Ing. Vladimír Mráz 

starosta 
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Informácií z radnice 

Pred niekol'kými týždňami ubehli 

už dva roky odvtedy, ako sa skupina 

siedmich poslancov Miestneho za

stupitel'stva rozhodla zlepši( infor

movanost obyvatelov Devínskej No

vej Vsi o činnosti samosprávnych or

gánov a vydala prvé pokusné číslo 
Informácií z radnice. Pokus dopadol 

úspešne, o Informácie z radnice pre

javili ludia záujem, a preto môžeme 

začat tretí rok ich existencie. Medzi

tým sa rozrástol aj počet poslancov, 

ktorí sa podielajú na ich vydávaní 

až na 19 - tvoria ich členovia troch 

poslaneckých klubov v Miestnom za

stupitel'stve- KDH, DÚ a NS a Klub 

nezávislých poslancov. 

Informácie z radnice prinášajú 

pohlad uvedených poslancov na 

každé rokovanie Miestneho zastupi

tel'stva. Tvoria ich neprofesionáli, čo 
má možno nepriaznivý vplyv na ich 

úroveň, ich prednosíou však je au

tentický pohlad autorov a nadšenie, 

s ktorým ich pre svojich spoluobča
nov tvoria. Informácie z radnice do

stáva zadarmo do poštovej schránky 

každý, kto prejavil o ne záujem a 

objednal si ich u hociktorého poslan

ca z uvedených troch poslaneckých 

klubov alebo na Miestnom úrade. 

Niekedy sa nám stane, že Informá

cie prichádzajú k svojim čitatelom 
oneskorene alebo dokonca vôbec. 

Tieto nedostatky vyplývajú hlavne 

z amatérskeho spôsobu ich tvorby 

a distribúcie. Napriek tomu sa za ne 

ospravedlňujeme a budeme sa sna
žít' o ich odstránenie. 

Z príležitosti druhého výročia ich 

vydávania sme sa rozhodli poskyt

nút' "jubilejné" číslo každej domác

nosti v Devínskej Novej Vsi. Preto 

počas decembra mohli nájsí vo svo

jich schránkach toto "jubilejné" číslo 
všetci obyvatelia DNY. Každý z nich, 

kto prejaví záujem, môže Informácie 

z radnice dostáva( pravidelne. 

Okrem vydávania Informácií 
z radnice sa nám podarilo presadi( 
aj dalšie kroky na zlepšenie infor
movanosti obyvatelov Devínskej 
Novej Vsi o dianí v tejto mestskej 
časti. V tomto roku nové Miestne za
stupitel'stvo schválilo podstatné zvý
šenie finančného príspevku na vydá

vanie časopisu Devex kvôli tomu, 
aby ho každý záujemca mohol do
stat zadarmo do poštovej schránky. 

V súčasnosti hradí kvôli tomuto zá
meru mestská časí 50 % celkových 
nákladov Devexu. Okrem toho bol 
na minulom rokovaní Miestneho za
stupitel'stva schválený zámer zriadiť 
v Devínskej Novej Vsi miestne tele
vízne štúdio. Po zrealizovaní tohto 
zámeru budú mat obyvatelia Devín

skej Novej Vsi, ktorí sú pripojení na 
televízny káblový rozvod, možnost 
sledova( aj pravidelné obrazové 
spravodajstvo z diania v Devínskej 

Novej Vsi. Aby obyvatelia starej 
časti v oblastiach, kde nie je doteraz 
vybudovaný televízny káblový roz
vod, neboli ukrátení, prijalo Miestne 
zastupitel'stvo uznesenie, ktorým ko
nštatovalo svoje odhodlanie do kon

ca volebného obdobia tento rozvod 
dobudova( v celej mestskej časti. Na 
najbližšie rokovanie Miestneho za

stupitel'stva predloží starosta mest
skej časti návrh časového harmono
gramu realizácie dobudovania roz

vodu. S dalšou výs-tavbou sa počíta 
už začiatkom roku 1996. 

Okrem vážnych problémov, ktoré 
sa na rokovaní Miestneho zastupi
tel'stva riešia, občas prichádza aj 

k humorným situáciám. Informácie 
z radnice sa snažia zachytiť aj tieto 
momenty. V dnešnom silvestrovskom 
čísle Devexu vám prinášame výber 
z týchto ukážok pod názvom "Úsme
vy z radnice". 

Požehnané vianočné sviatky 
a ve/á dôvodov na úsmev počas ce
lého budúceho roku všetkým aby
vate/om Devínskej Novej Vsi za ce
lý kolektív vydavatelóv Informácií 
z radnice želá 

Ján Žaiko 

Kedy už primrzne aby sme sa mohli primerane korčulovat'? 

2DEVEX 

Kto zodpovedá za čistotu v okolí 

kontajnerov, a tým aj uľahčuje 
množenie potkanov, ktoré už vol'
ne pobehujú okolo domov? 

Kontajnerové stanovištia na síd
liskách patria k obytným domom a 

za čistotu okolo kontajnerov zodpo
vedá SBD Bratislava IV. a C-Term. 
Tieto organizácie uzavreli zmluvu s 

Denovou na pravidelné čistenie 

kontajnerových stanovíš(. Denova 
túto činnost' aj vykonáva, napriek 
tomu stanovištia niekedy nevydržia 
vo vyhovujúcom stave ani deň. 
Najhoršia situácia nastáva po ví

kende. Treba si uvedomil', kto tento 
neporiadok okolo stanovíš( robí. 
Nie sú to žiadni "cudzinci", ale l'u
dia, ktorí na sídliskách bývajú. 

Prečo na Kostolnom mohli byí vy
sadené stromy a na Podhorskom 
musí byť pustatine? 

Sídlisko Kostolné je skutočne 
ovela "zelenšie" ako Podhorské. 
Základná príčina je v tom, že tam 
bola skôr ukončená výstavba a vela 

stromov bolo vysadených ešte v 
rámci KBV. Postupne sa však tento 
rozdiel vyrovnáva, napríklad len v 
roku 1992 bolo na Podhorskom vy

sadených 3.913 stromov a kríkov. 
Výsadba plynule každoročne po
kračuje, jej tempo závisí hlavne od 
finančných možností mestskej časti. 
V tomto roku sa zrealizovalo vybu
dovanie parku za objektom Š. 
Králika 18 a 20 v hodnote 7 50 tisíc 

Sk. Na budúci rok navrhuje oddele
nie výstavby zrealizova( vybudova
nie parku na ul. l. Bukovčana pri 

stanici mestskej polície a na ul. P. 
Horova pod Podhorskou lúkou 
v celkovej hodnote l, l mil. Sk, 
okrem toho výsadbu stromoradí po
dla generelu zelene. Realizovanie 
týchto, ale i dOiších investičných ak
cií - napríklad pokračovanie v bu
dovaní kanalizácie v starej časti - tu 
sa na budúci rok uvažuje o investo
vaní 4 miliónov Sk alebo budova
nie nových parkovísk na sídliskách, 
závisí od finančných možností 
mestskej časti. 

Od finančných prostriedkov, kto

ré má mestská časí k dispozícii, zá
visí nielen výsadba zelene, ale aj 
jej údržba. V tomto roku mestská 

časí poskytla príspevok vo výške 
3 mil. Sk miestnemu podniku 
Denova, ktorý má na starosti údrž

bu zelene, ale aj miestnych komuni-

, 
kácií. Na zabezpečenie optimálnej 
starostlivosti by bola potrebná zhru

ba dvojnásobná suma, kde ju však 
vzia(? 

Hlavne o finančných problé
moch mestskej časti sa rokovalo na 

mimoriadnom zasadnutí Miestneho 
zastupitelstva 15.12.1995 po uzá
vierke Devexu. Na tomto zasadnutí 

sa prejednával návrh predbežného 
rozpočtu mestskej časti na rok 

1996 a navrhované investičné ak

cie. V minulom čísle Devexu bola 
načrtnutá jedna cesta, ako môže 
mestská časí získaí finančné pro

striedky na investičné akcie - zvýše

ním miestnych poplatkov, hlavne za 

predaj alkoholických nápojov na tú 
úroveň, aká je v ostatných mest

ských častiach. Týmto spôsobom by 
mestská časí mohla získať asi l mi
lión Sk ročne. Ďalšiu možnost' po

skytuje mestskej časti novela záko
na o dani z nehnutel'ností. 

Treba otvorene poveda( že vlá

da a parlament sa rozhodli rieši( fi
nančne neúnosnú situáciu obcí na 

úkor občanov. Podiel z daní z príj

mov občanov a podnikatel'ských 
subjektov, ktoré sa vracajú do obcí, 

je v súčasnosti niekol'konásobne 

menší ako je vo svete bežné. 
Prevažná väčšina z týchto daní zo

stáva štátu, napríklad v Devínskej 
Novej Vsi tvorí iba asi l O% z cel

kových príjmov mestskej časti. 
Namiesto zvýšenia podielu z týchto 

daní, ktoré by dostali obce, čo by 
sa občanov vôbec nedotklo, parla

ment schválil návrh novely zákona 

o dani z nehnutel'nosti, v ktorej 

umožňuje obciam podstatne zvýšiÍ 
túto daň. Obce stoja teraz pred di

lemou a stojí pred ňou i Devínska 
Nová Ves. 

Poslanci sa musia rozhodnú( či 
sa prestanú vysádza( stromy, pre

stane sa budova( kanalizácia, ob
medzí sa údržba zelene a komuní· 
kácií a dalšie činnosti, ktoré mest· 

ská časí zabezpečuje. Alebo sa vy· 
užije ponuka parlamentu a dane 
z nehnutel'ností sa zvýšia na maxi

málnu úroveň, ktorá je podstatne 

vyššia ako v tomto roku, aby sa tak 
mohol financova( další rozvoj obce. 
O výsledku vás budeme informovať 
v nasledujúcom čísle Devexu. 

Ján Žaiko 

zástupca starostu 

MEDZI MČ BRATISLAVA DNY A 
SBD BRATISLAVA IV. 

Problematika rozvoja a moder
nizácie TKR v DNY tkvie v tom, že 
TKR po technickej stránke je síce je

den rozvod, ale po majetkovej 
stránke má dvoch vlastníkov, a to 
MČ DNY a SBD IV. Vzhladom k tla
ku účastníkov TKR na rozšírenie je

ho programovej ponuky a moder
nizáciu MČ DNY uskutočnila viac 

rokovaní s majitelom príjmovej sta
nice SBD IV. Všetky skončili na jed
nom probléme, a to na spôsobe fi

nancovania výstavby TKR, ako zo 
strany MČ DNY, tak zo strany SBD 

IV. SBD IV. namietala, že financova
nie TKR do ich obytných objektov 
bolo naplno hradené z prostriedkov 

členov družstva a financovanie TKR 
do komunálnych bytov bolo pre 
záujemcov o rozšírenú ponuku do
tované čiastkou l 400,- Sk na jed

ného účastníka z rozpočtu MČ. Tým 
pádom sa cítili zástupcovia SBD IV. 
v DNY znevýhodnení voči obyva

telom komunálnych bytov. 

Prelom v danej veci sa uskutočnil 
na rokovaní MR MZ MČ DNY dňa 
24.10.1995, na ktorej sa zúčastnili 

aj zástupcovia SBD IV. Na tomto ro
kovaní sa dohodli zainteresované 
strany na novej výške poplatku za 
distribúciu signálu do TKR vo vlast

níctve MČ. Poplatok za rozšírenú 
ponuku sa z doterajších 29,- Sk 
zvýši na 42,- Sk mesačne a za zá
kladnú ponuku z doterajších 15,- Sk 
na 30 - Sk mesačne. Podotýkam, že 

uvede~é čiastky sú určené vo vztahu 
MČ DNY a SBD IV., a nie vo vzíahu 
MČ DNY a účastník TKR v komunál
nych bytoch IBY. Pre ilustráciu uve-

ff~jáit~Ji .fa f.ožae!?a 

a;o .ftŕätoM Oae!?a 

za.f clotN- tŕ f.ožM!?a. 

diem, že momentálne poplatky za 
užívanie TKR v družstevných bytoch 

predstavujú 30,- Sk bez rozlíšenia 
programových ponúk. 

Rozdiel vo výške mesačných po
platkov v komunálnych bytoch a 
družstevných bytoch bol pre SBD IV. 
rozhodujúci v obrazne povedanom 

porovnaní postavenia obyvatelov 
družstevných a komunálnych bytov 
v oblasti financovania výstavby TKR 

a v neposlednom rade rozhodujúci 
pre dalšiu spoluprácu na jeho roz
voji a modernizácii. Zvýšenie uve
dených poplatkov sa bude realizo
va( až po uzavretí novej zmluvy 

0 poskytnutí TKR medzi oboma 
partnermi. Na základe tohto roko

vania sa obidve strany dohodli na 
vymenovaní pracovných komisií, 
ktoré budú mat' za ciel' pripravi( 

podmienky na vznik spoločného 
právneho subjektu, ktorý by mal za 

úlohu spravova( jestvujúci TKR ako 
celok. Samozrejme, po vzniku tohto 
subjektu zanikne aj rozdiel medzi 
mesačnými poplatkami za užívanie 

TKR u všetkých jeho účastníkov. 

V dalšom sa na predmetnom roko
vaní dohodlo, že do konca tohto ro
ku SBD IV. zo svojich finančných 
prostriedkov dá firme SAT~O zreali

zoval príjem TV stanice CT 2 a vý
konnejší anténny systém na príjem 
TV stanice NOVA. Podl'a posled

ných informácií objednáv~u na rea
lizáciu príjmu programu CT 2 firma 
SATRO už dostala, to znamená, že 

je už len otázkou času jeho realizá
cia. Čo sa týka dalšieho rozvoja 
TKR v MČ DNY, v súčasnosti prebie
hajú práce na projekte TKR na do
posia!' nepokryté časti jeho rozvo
dom. Projekt realizuje firma SATRO. 
Samotná dalšia realizácia TKR bude 

závisie( od záujmu obyvatelov o 
prípojku TKR a od výšky finančných 

prostriedkov vyčlenených v rozpočte 
MČ DNY pre rok 1996 na tento 

účel. 

Alojz Moravec 

* 

Kto určil v našom kalendári miesto pre 
Vianoce práve na koniec roka, dobre urobiL 
Aspoň v našich podmienkach na severnej 
pologuli, počas zimy prt dlhej noct, prt 
našom rytme života. 

Unavený človek súčasnosti, zamestnaný 
prácou či školou, niekde bývajúci a inde 
pracujúci, konečne na konci roka dospeje k 
niečomu, co ho pohladí, poteší, povodí 
spomienkami a mozno i polepší. .. 

Ak kedysi vraj Vianoce reagovali na po
hanský sviatok slnovratu, dnes môžu reago
vať na našu odosobnenú civilizáciu. A môžu 
vyjadriť naše najhlbšie túžby a smäd. ~o 
pokoji, láske, po pochopení, po zmysle zt
vota. 

Nerobím si ilúzie o náboženskom chápa
ní Vianoc. To, co môže vidieť väčšina l'udí, 
v posledných rokoch i cez televíziu pri pre
nosoch slávnostných bohoslužieb, je len 
obal, často príliš historicky zaťažený 
Zväčša viac skryje ako odhalí. A odhaliť by 
mal podstatu Vianoc. 

Je to podobné ako keď napr. vidíme nie
kde slávnostné svadobné pohostenie. 
Vôbec to nemusí znamenal', ze chápeme aj 
to z čoho sa zrodil a čo všetko obsahuje 
vľrah novomanzelov. Podobne je to aj s 
Vianocami. Len kto si prežije túžbu po plno
hodnotnom živote, kto objaví, ako mu na je
ho otázky dáva odpoveď Ježišov život a kto 
skúsi sa s touto odpoveďou aj bližšie zozná
miť, môže precítiť Vianoce ako svoje sviat
ky Zďaleka nemyslím len na l'udí, chodia
cich pravidelne do kostola. Myslím na všet-

kých, ktorí sa úprimne snažia nezošedivieť v 
kolobehu všednosti a ktorí si uchovávajú v 
sebe priestor pre túžbu po láske, úctu pred 
životom a vnútornú slobodu. 

Teším sa z tých, ktorí tieto ašpirácie pre
javujú aj cez účasť v chráme a všeobecne 
spoluprácou vo farskej činnosti. 

Ďakujem tým, ktorí obetavo pracujú vo 
voľnom čase pre iných i ponad rámec 
najuzšej rodiny. 

Prajem všetkým našim spoluobčanom 
skutočný vianočný pokoj i povi an očný od
dych. A pre rok 1996 nadovšetko túžbu ne
byť len hračkou osudu, ale jeho vlastným 
tvorcom' 

Karol MORAVČÍK 
farár v Dev. N. Vsi 

24.12. -dopoludnia o 8.00 a o l 0.30 

polnočná sv. omša o 23.00 

25.12. 

26. 12. 

-o 8.00, l 0.30 a o 18.00 sv. omše 

0 16.30 vianočný koncert (Jendruchovci) 

-o 8.00 a o 10.30 

o 8.00, l 0.30 a o 18.00 

8.00, l 0.30 a o 18.00 

;ocl d!"o~tri~ioM taťtef! 

!"'~ tŕ~l'ljd ľMaťtef.jelt. 

!ťažc/j <fľ tŕ l(!'e/? fftjik, 

t<-aclo.f( ttá.ftľ~, ffáclf;J·· 

* 



Bohumil MOJŽIŠ a Mária CZIKOROVÁ 

Jozef GABAŠ a Eva CABOŇOVÁ 

centrum pre čas, lstrijská 2, 6 
14.12. 13.00 ·ČARO VIANOC Programové popoludnie pre deti školských klubov 

v kostole: 

Rudolf LACHKOVIČ a Monika KOPÁČOVÁ 

Peter DÚBRAVA a Martina ŠECHNÁ 

Rastislav RAJNINEC a Katarína OEMČUKOVÁ 

Beata FäLOIOVÁ 

70 rokov 
Otília LAUROVIČOVÁ, Emília HAVLOVÁ 

Rudolf POLLÁK 

75 rokov 
Vilma CHOVANOVÁ, Štefan CZERNAY 

[udmíla RUŽOVIČOVÁ, Mária TURNEROVÁ 

80 rokov 
Kotoríno ŠUBÍNOVÁ 

85 rokov 
Mária BALÁŽOVÁ 

14.12. 
15.12. 
16.12. 
16.12. 
17.12. 
18.12. 

19.12. 

19.12. 
20.12. 

21.12. 

27.·29.12. 

17.30 

11.00 

8.00 

14.00 

16.00 

13.00 

8.00 

11.00 

13.00 

8.00 

13.00 

8.00 

17.00 

• VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ V DNV 
• VIANOČNÝ TRH V !STRA CENTRE 
• VIANOČNÝ TRH V ISTRA CENTRE 
• UDE( NÁM POKOJA ŽIJÚCICH NA ZEMI Vianočný koncert 

·CHORVÁTSKE VIANOCE Koncertný program SZ ROSICA o jeho hostí 

·VIAZANIE SVIETNIKOV 
Predvianočné popoludnie pre žiakov ZŠ L Buk. 3 
• VIANOČNÉ POSOLSTVO 
· Dramatické predstavenie pre deti· MO MS, J. Zúbková 

• VIAZANIE SVIETNIKOV Predvianočné popoludnie pre žiakov ZŠ l. Buk. 1 
-VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ l. BUKOVčANA 3 
·VIAZANIE SVIHNIKOV Popoludnie pre ZŠ P. Horova 

·VIANOČNÉ POSOLSTVO Drama!. predst. ·MO MS, J. Zúbková 

KLUBOVÉ VIANOCE ROCK AND ROLLU S DISKOTÉKOU 
PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY DETSKÉHO KLUBU IC 
Pravidelné aktivi~, súbory, kluby, krúžky, prenájmy 

Tel.: 770 033 

tf[)fl;f/lr;tf P()/C()Jir !!JtfCI;tf #Ir Zfi!! 
Štefan MADER, 

Anna LAZORÍKOVÁ 

Filoména ZEMÁNKOVÁ, 

Martin JANÁČ/ 

Vianočná fiudba Staréfio 
Slovenska 

program: 

P.J. Zrunek: MISSA l. PRO FESTIS NATAUPRE 

ISTRA CENTRUM a CHORVÁTSKY KULTÚRNY SPOLOK 
v Devínskej Novej Vsi 

Vás pozývajú na 
pásmo štedrovečerných piesní a zvykov v Devínskej Novej Vsi 

"'RÁČITE BYŤ VESIEILÍ'" 

Účinkujú 
hudobno-spevácky súbor ROSICA 

detský folklórny súbor GRBARČIETA 
a novoveské RUOŽICE a PAŠÁCI 

v nedelu 17.12.1995 o 16. hod. vo Vel'kej sále Istro Centra 
Pásmo zostavil a réžiu má Richard Ružovič 

(/e,tá zdÍ<-a.tN~ ttáJ>ttá, ;oiocft 

a á.J'j~eiov- v- t<-ofa. 1996 

ž~lá eturj/1( záiazl(!íťo/1( 

le!e,lftÍta - 0/1-&et~-;ott<a/1-tÍtj 

4DEVEX 

lUDIUM E Dur 

G. Tortini: SONÁTA g mol 

P.M. Känigsperger: SYMPHONIAE PASTOREllJ\ 

účinkujú: 

MUSICA AETERNA 

okálno skupina SKlO 

St. BAŽÍK (Gr.) z Hrobovky ·organ 

D. KARVAY (10. r.) ·husle 

žioci a pedagógovia ZUŠ 

miesto: Kostol sv. DUCHA Devínska 
Nová Ves 

J 6. decembra 1995 o 14.00 hod. 

Zavítal k nám zos, Vianoc krásny čas ... 

"Prišiel som k vám, milé deti, prišiel som k 
vám rád, nemohol som vošej milej prosbe odo· 
laf..." prihovorí so deťom svätý Mikuláš. 

"Búvoj dieťa krásne, uložené v jasle ... " 

Plnú priehršl vianočných kolied o piesní pripro· 
vili žioci základných škôl v Devínskej Novej Vsi 
pod umeleckým vedením zbormajsterky Júlie 
Zúbkovej, asistencie T. Pekorovičo o výboru 
Motice slovenskej. 

meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávio: 

16.12. - Albíno, 17.12. - Kornélia, 
18.12. - S hiv u, 19 .12. - Juditu, 

20.12. - Dogmoro, 21.12. - Bohdan, 
22.12. - Adelu, 23.12. - Nadeždu, 
24.12.- Adam o Evo, 25.12.- l. 

sviatok vianočný, 26.12.- Štefan- 2. 
sviatok vianočný, 27.12.- Filoménu, 

28.12. - Ivona, Ivonu, 29 .12. -
Miladu, 30.12. - Dávid, 31.12. -

Silvester 

Program 

kina 
lP 

DEV l 
Celovečerné predstavenia: 

str, š tv, so, ne 

o 19.45 hod. 

l 5., 16., 17. APOLLO 13 
USA MP st 26,-

20.- 26. POCAHONTAS 
USA MP sd 34,-

koždý den so zoč. predstavenia o 15.45 o o 
17.15 hod. 

Kreslený film zo štúdio Wolt Disneyo 

27. • 30. SANTA CLAUS 
USA MP sd 34,-

koždý den so zoč. predstavení o 15.30 
ool7.15hod. 

Predstovenio pre mladých v SO o NE 
o17.15hod. 

l 6.-17. APOLLO 13 

Poznámka: st, čt· slov., čes. titulky, sd, 
čd· slov., resp. český dabing 

Tel.: 775 104 

Pozývajú srdečne všetkých no svoje predstove· 
nia pod názvom VIANOČNÉ POSOlSTVO. 

15.12.-o 17.00-ZŠ l. Bukovčona 

19.12. ·o 9 .OO a 11.00 hod. v lstracentre 

21.12. ·o 9 .OO a 11.00 hod. v lstrocentre 

22.12. ·v kostole sv. Ducha v ONV 

26.12. ·v kostole Blumentál o 14.30 hod. 

V piatok 8. 12.1995 oslávili 
vo firme PRESSKAM s.r.o. 

Bratislava Devínska Nová Ves 
malé jubileum - štvrtý rok pôso-

História a činnost YMCA 

Y.M. C.A. - je skrátený názov an
glických slov YOUNG MEN'S CHRIS
TIAN ASSOCIATION, čo v preklade 
znamená kresfanské združenie mla
dých mužov, resp. mladých ludí. YM
CA bola založená v Anglicku (v r. 
1844 v Londýne) pánom Georgom 
WILLIAMSOM, so zámerom pomôcť 
mladým mužom postihnutým neza
meslnanosfou a negramotnosfou v 
Anglicku. Pomoc zo strany YMCA 
bola orientovaná s dôrazom na vzde
lávanie, zlepšenie sociálnych pod
mienok života a zmysluplné využíva
nie vol'ného času mladých l'udí pomo
cou rôznych záujmových aktivít 
(napr. športové aktivity). Pod vplyvom 
rýchleho rozšírenia tejto myšlienky oj 
za hranice Anglicko (Škótsko, Írsko, 
India, Austrália, Južná Afrika, 
USA. .. ) bolo vr. 1855 v Paríži vytvo
rená Svetová aliancia YMCA, kde 
bolo zároveň formulovaná o prijatá 
členskými krajinami aj tzv. "Parížska 
bázo", ktorá definovala YMCA ako 
hnutie služby založené na kresfan
skom základe za účelom pomoci pri 
zušlachtení a mravnom povznesení 
mladého človeka {symbolom tohto 
hnutia sa stal rovnostranný červený 
trojuholník obrátený základňou hore, 
znázorňujúci rovnomerný rozvoj tela, 
ducha a mysle mladého človeka). 
Parížska báza sa tak stalo základom 
existencie všetkých združení YMCA 
na celom svete, ktoré za účelom or
ganizovanej starostlivosti o mládež 
združujú dobrovol'ne všetkých ludí 
bez rozdielu vyznania, rasy, národ
nosti, sociálno - spoločenského posta
venia, veku o pohlavia (špecializova-

benia firmy. Ako inak- rozšíre
ním výrobných kapacít - uvede

ním do prevádzky malej lisovne 
a otvorením klubu Presskam. 

né združenia pre ženy nesú názov 
YWCA). 

YMCA no Slovensku obnovilo svo
ju činnos( v r. 1990 (existovala a pô
sobila u nás už v r. 1945 - 1950). Je 
registrovaná ako nepolitická a nekon
fesionálno organizácia mladých l'udí, 
ktorá má hlavné sídlo v Bratislave o 

je členom Európskej aliancie YMCA. 
Cielom všetkých činností (športová, 
hudobná, táborová, vzdelávacia, tu
ristická a iné) jednotlivých Miestnych 
združení YMCA je snaha naučiť mla
dých l'udí tvorivo, zodpovedne, de
mokraticky myslieť a kona( objavo
va( svoje schopnosti, nachádzal' zmy
sel a ciel' života ako aj pomáhot' pri 
tlmení devalvácie mravných hodnôt 
mladej generácie ludí na Slovensku. 

Medzinárodný program "ICCP" 
!International Camp Counselor 
Program): 

YMCA je tiež bránou do sveta. Je 
lo najväčšia celosvetová organizácia 
pre deti a mládež - pôsobí v 130 kra
jinách sveta a v súčasnosti má viac 
ako 30 miliónov členov. 

ICCP je program americkej YMCA 
uznávaný a podporovaný i vládou 
USA), ktorý existuje od r. 1959. Tento 
program umožňuje každoročne mla
dým ludom z celého sveta spoznával' 
život a kultúru Američanov, a to pro
stredníctvom legálnej práce v americ-

Rozšírenie výroby predstavu

je nové pracovné miesta najmä 

obyvatel'om Devínskej Novej 

Vsi. 

Vedenie firmy PRESSKAM 

s.r.o. privítalo na tejto malej 

slávnosti Ing. J. Uhríka - riadi

tela fi. Volkswagen Bratislava, 

Ing. Š. Chudobu - riaditel<l fi. 

Auto Škoda Slovensko, Ing. P. 

Bašteka - riaditel'a fi. BAZ a.s. 

Bratislava, predstavitelov dodá

vatelských firiem a dalších hostí. 

Predstavili nové pracoviská i 

klub. 

841 07 Bratislava, tel.: 07/ 778 230 
kých táboroch počas letných prázd
nin. Účastníci programu ICCP majú 
možnos( pracova( ako: 

o) vedúci oddielov vytvorených pre
važne z amerických detí 
b) špecialisti -zdravotníci, plavčíci, 
športoví inštruktori, fotografisti, inš
truktori pre oblasť umenia 

c 
c) pomocný personál v kuchyni, ad
ministratívnej kancelárii, pri údržbe a 
upratovaní, vodiči 

Všetky druhy prác sa vykonávajú 
podla inštrukcií amerického vedenia 
tábora a s detíni je možná komuniká
cia tiež iba v angličtine! 

l . Podmienky konkurzu a účasti na 
programe ICCP: 
- vek 18 - 30 rokov 
- dobrá znalosť anglického jazyko 
- záujem o prácu s detmi vo veku 6 -
14 rokov 
- skúsenosti s prácou v YMCA, resp. 
inej mládežníckej organizácii alebo v 
škole 
- odborné skúsenosti a vzdelanie pre 
pozíciu "špecialisto" 

2. ICCP hradí a poskytuje: 
- ubytovanie o strovu v tábore zdar
ma 
- vreckové za prácu v tábore (l O - 12 
týždňov) vo výške 350,- USD 
- zdravotné poistenie 
- pracovné vízum 
- refundáciu spiatočnej letenky do 
New Yorku vo výške 425,- USD 

3. Tábor hradí: 
- refundáciu jednej cesty z New Yorku 
do tábora 
- náklady spojené s programom v tá
bore 

4. Účastník hradí: 
- zakúpenie spiatočnej letenky do 
New Yorku (cena 15 - 18 000 Sk) 
- dopravu z tábora do New Yorku 
- registračný poplatok pre ICCP cen-
trálu v New Yorku vo výške l 00,
USD (alebo ekvivalent v Sk) 
- administratívny poplatok pre YMCA 
na Slovensku (konkurz, poštovné, ko
pírovanie, telefón, fax) vo výške: 

člen YMCA- 400,- Sk 

nečlen YMCA- 800,- Sk 

Administratívny a registračný popla
tok sa platí súčasne s podaním pri
hlášky na konkurz. V prípade neús
pešnosti na konkurze, resp. neumiest
není v tábore v USA sa vracajú po
platky vo výške 75 %. Pri stornovaní 
prihlášky do 30 dní pred nástupom 
do tábora so vracajú poplatky vo výš
ke 50 %. V kratšej lehote oko 30 dní 
sa vracajú len va výške 25 %. 

Poznámka: Všetky finančné údaje sú 
platné pre rok 1995! 

Bližšie informácie môžete získoí na 
sekretariáte YMCA v Dev. N. Vsi na 
lstrijskej č. 39 od 15. decembra 
1995, a to v pracovných dňoch v uto
rok a piatok v čase od 15.00 do 
18.00 hod. alebo na tel. č. 778-230. 

OTO PROKOP predseda YMCA DNY 

DEVEX5 



Základné školy (P. Horova, l. 
Bukovčana l, l. Bukovčana 3) sú v 
súčasnosti kapacitne maximálne 
využité, lebo na pôvodne projekto
vanej 26 triednej ZŠ P. Horova je v 
tomto školskom roku 36 tried, na 
pôvodne 20 triednej ZŠ l. 
Bukovčana 3 je 31 tried a v 4 bu
dovách ZŠ l. Bukovčana l je 34 
tried. 

Ako vyplýva z údajov v tabul'
ke, ktorá je prílohou tejto informá
cie, v školskom roku 1995/96 na
vštevuje l . ročníky v DNY 41 3 de
tí, ktoré sú umiestnené v 17 trie
dach. Reálny predpoklad potreby 
otvorenia tried l. ročníka podl'a 
demografického vývoja na školský 
rok 1996/97 je 15 tried. 

ZŠ P.Horova 2 triedy 

ZŠ l. Bukovčana 1 8 tried 

z toho 4 triedy 

4 triedy 

ZŠ l. Bukovčana 3 4 triedy 

SPOLU 14 tried 

o~tcfté 
oite!flio 

KVÍZ 

Odpovedajte do piatich sekúnd. 

2. Kol'ko druhov zvierat si vzal 
3. Ktoré oko mal Žižka no l O 
4. Osobný vlak z Bratislavy a 
súčasne zo sloníc. Keď sa 
Prahe? 
5. Archeológovia vykopali mince s 
rokov pred Kristom. Sú tíeto mince 
6. Móle brať 3lieky po pol hodine. Ako dlho ich 
dele užívať? 
1. Kol'ko je korún do tucta? Kol'ko päťdesiotholier· 
ni kov? 
8. Ste pilot lietadla. V Prahe nastúpi 6 cestujúcich, 
v Brne ll a 5 vystúpi, v Bratislave nastúpia 3 o 7 
vystúpi. Lietadlo letí do Košíc. Kol'ko rokov má pi· 
lot? 

6DEVEX 

Treba vychádzať z týchto skuto
čností: 

a) 7 MŠ v DNY a Devíne navštevu
je v súčasnosti 441 detí, 5-6 roč
ných 

b) cca 50 detí je t.č. v domácej sta· 
rostlivosti, prípadne navštevujú MŠ 
v iných mestských častiach 

c) na základe 5 ročnej analýzy po
pulačného vývoja detí na ZŠ v 
DNY a Devíne (aj po odložení po
vinnej školskej dochádzky) bude 
do l. ročníka v DNY zapísaných 
približne 400 detí. 

Vychádzajúc z informácie škol
skej správy a stanovísk riaditelov 

cca 60 žiakov 

cca 224 žiakov 

cca 1 04 žiakov na Charkovskej ul. 

cca 120 žiakov na lstrijskej ul. 

cca 116 žiakov 

cca 400 žiakov 

9. No dvoch rukách móle desať prstov, kol'ko máte 
na desiatich rukách? 
l O. 30 vydel'te polovicou a pri počítajte l O. Aký je 
výsledok? 
ll. Kol'ko je deviatok zo sto? 
12. Môže si vziať za ženu muž sestru svojej vdovy? 
13. Bočo má 17 oviec. Všetky okrem deviatich mu 
zahynuli. Kol'ko oviec mu zostalo? 
14. Máte v tmavej miestnosti len jednu zápalku. 
Môže zapáliť plyn, lampu, petrolejku o plynové 
kachle. Čo zapálite prvé? 
15. Rok má 12 
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žiakov na ZŠ v mestskej časti DNV za obdobie školských 
rokov 1991/92- 1995/96 a o riešení otázky prijatia 
žiakov do prvých ročníkov v školskom roku 1996/97 
ZŠ budú môcť jednotlivé základné 
školy v Dev. Novej Vsi otvoriť pre 
nový šk. rok 96/97 nasledovný po
čet tried l. ročníka: 

Z uvedených údajov vyplýva, že 
v mestskej časti DNY môžu ZŠ pri
jat z globálneho aspektu všetkých 
zapísaných prvákov. Ak sú priesto· 
ry niektorej školy kapacitne napl
nené, je potrebné využit školské 
zariadenie v rámci lokality alebo 
príslušnej ŠS (t.j. v DNY, prípadne 
v rámci obvodu Bratislava IV). 

Z demografického prieskumu 
vyplýva, že najväčší počet prvákov 
v DNY bude v lokalite Podhorské. 
Kedže ZŠ P. Horova môže kapacit
ne otvoriť iba 2 prvé triedy pre cca 
60 žiakov, treba zvážiÍ kritériá, 
ktoré deti zo sídliska Podhorské bu
dú na túto ZŠ prijaté. Žiaci, ktorí 
z kapacitných dôvodov nebudú 
môcť navštevova( ZŠ P. Horova, 
môžu navštevovať ZŠ l. Bukovčana 
l alebo ZŠ l. Bukovčana 3, pričom 
prváci ZŠ l. Bukovčana l by navš
tevovali budovy tejto školy na ul. 
Charkovskej a lstrijskej. 

Ďalej pripomíname, že zápis do 
l. ročníka je v zmysle vyhlášky 

143/84 Zb. o základnej škole vž
dy od 15. januára do 15. februára 
v tom roku. Miesto a čas zápisu 
určí ŠS Ba IV. 

Predbežne sa uvažuje o zápise 
60 prvákov na ZŠ P. Horova z naj
vzdialenejších ulíc Š. Králika a 
J. Smreka, ostatných budúcich pr
vákov z lokality Podhorské zapísať 
na ZŠ l. Bukovčana l. V prípade 
závažných rodinných dôvodov, že 
diefa nebude môcť navštevovať 
vzdialenejšiu ZŠ, treba oznámit 
tieto skutočnosti už pri zápise 
dieťaťa na danej škole. 

Pripomienky k danej školskej 
problematike, ktoré vzídu z disku
sie (z podnetov, návrhov poslan
cov), budú v decembri r. l 995 
prerokované na pracovnej porade 
riaditel'ov ZŠ, predsedu Školskej 
komisie a pracovníkov Školskej 
správy Bratislava IV. 

(Bližšie informácie sa rodičia do
zvedia v nasledujúcom čísle -
január 1996). 

Školská správa Ba IV a riaditelia 
základných škôl DNV 

Tekutinu uchovávame v dobre uzavretých ftašioch no chladnom mieste. Užívame denne ráno o 
večer zo veľkú lyžicu. 

Poslanec Ing. V.J. svoje nesúhlasné stanovisko k 
protestu prokurátoro proti všeobecne záväznému 
nariadeniu o zókoze požívanie alkoholických nápo
jov no verejnosti uviedol slovami: "Nie som právnik, 
preto niektoré moje názory budú skôr inklinovať k 
zdravému sedliackemu rozumu ako k ústove". 

No margo vyrušovania rozpravy niektorými po· 
sloncomi poslankyňa MUDr. M.K. navrhla uvol'niť fi· 
noncie no nákup "papúč" poslancom no ústo. 

*** 

Poslanec J.T. svoje argumenty v diskusii podporil 
aj takýmito slovami: "Vyšlo to z nós a cítime takú 
potrebu ... " 

Chystáte sa na hory? 
Lyžovať, sánkovať 
alebo ako 

Zima i chlad sú 

určitými rizikami. Nezaškodí si 

o nich pohovoril'. 

Omrznutie 

Omrznutím, omrzlinami na

zývame miestne poškodenia or

ganizmu človeka dlhším pôso

bením chladu, chladného vzdu

chu, chladnej vody, snehu, ladu, 

chladných skál, kovových pred

metov. A nemusia pritom byt' ani 

extrémne nízke teploty, treskúci 

mráz, stačí vlhký chlad s riad

nym vetrom, s teplotou okolo nu

ly. Najčastejšie bývajú postihnu
té periférne časti tela, nohy, ruky 

a tvár. 

Pravdepodobnosť omrznutia 

zvyšujú viaceré vonkajšie aj 

vnútorné faktory. K vonkajším 

patrí prúdenie vzduchu, vietor, 

privysoká vlhkost' prostredia, 

Poslanec V.B. v súvislosti s nedoplotkomi za zo· 
vedenie káblovej televízie poznamenal: "Dvesto l'udí 
nezoplotilo. Ai my chceme zaviesť káblovku o neza
platiť." 

*** 

V diskusii k správe velitela stanice mestskej polí
cie v ONV o dodržiavaní verejného poriadku posla· 
nec Ing. J.G. uviedol: "Preskočí plot chlop o tvrdí, že 
je zof. To môže povedať i zlodej." 

*** 

Starosta Ing. V. M. pri prerokúvaní zmlúv s fir· 
mou (·Term konštatoval no adresu tejto firmy: "Je 
to síce proti vóm, ale nevadí." 

*** 

Medzi starostom Ing. V.M. a rioditelom firmy C· 
Term Ing. J.T. odznel oj nasledujúci dialóg: 

Ing. V.M.: "Súhlasíte s mojím návrhom?" 

nevhodné, málo teplé alebo vlh

ké oblečenie a obutie. K vnútor

J ~ým môžeme rátať nepriprave

<n:osf organizmu, nízky stupeň 

užilosti, nedostatočná aklima

tizácia na chlad, mráz, ale aj 

privel'ká únava, vyčerpanosť, 

nedostatok pohybu, nenáležitá 

výživa. 

Najdôležitejšie je pred chla
dom, mrazom, omrznutím sa 
náležite chrániť. Najúčinnejšou 
sebaobranou je prevencia. 

Tvár si chránime v extrém
nych mrazoch šálom, šatkou, ru
kami rukaviciach, v horách i 
kuklou. Bezprostredne pred vyj
dením do zimy by sme si nemali 
umývat' tvár, holit' sa. Účelné je 
natriet' si tvár mastným a pery 
výživným krémom (zásadne nie 
hydratačným, ktorý plet' zvlhču
je a ochladzyj Uši si treba 
chrániť čiq~ 
ušiankou, šálp, 
chráničmi uší.' si chránime 
teplými, suchými, radšej valnými 
rukavicami, najteplejšie sú dob
ré palčiaky. Nohy patria do 
suchej, teplej, valnej obuvi. 

*** 

Poslanec V.B. podporil zriadenie televízneho štú
dia slovami: "Hlasujme za to, lebo keď nie, tak tó 
technika zostarne, veď my ešte jedného Silvestra 
bez TKR vydržíme." 

Starosta Ing. V.M. priblížil zámer no vybudova
nie rekondičného zariadenia v rámci športového 
centro na ul. Š. Králika slovami: "Budú tom robiť od· 
tučňovocie kúry· nedajú im nič jesť a vyženú ich na 
Kobylu." 

Pri diskusii o vybudovaní uvedeného športového 
centra súkromnými investormi poslanec Ing. M.l. 
navrhol: "Dajme im podmienku, aby vybudovali 
ihrisko, ktoré bude oj pre l'udí." 

*** 

Podchladenie 

Pri celkovom dlhodobom pô
sobení chladu na človeka (vy
čerpanie, víchrica, zasypanie 
lavínou a pod.) môže nastat' 
podchladenie organizmu (hypo
termia) - telesná teplota klesne 
pod normál a s jej postupným 
dalším poklesom nastáva obme
dzovanie všetkých dôležitých 
funkcií smerom k ich zastaveniu. 

V boji proti podchladeniu s 
nami telo 11 

prevenciou. 
správne, teplé oblečenie a obu-

~ávrh_poslonco MsZ R.R. rozšíriť uvedené VZN oj 
o zok_az zobromo odmietol starosta Ing. V.M. slovo· 
mi: "Z obráci u nás nemajú čo vyžobrať, veď nás je 
VIOC tokých." 

*** 

Predsedo hokejbalového klubu Ing. O.P. so bránil 
pripomienkam občanov k vulgárnym nodóvkom, 
ktoré odznievajú no hokejbolovom ihrisku tým, že 
oni privolaní mestskí policajti nodávkam nezobránili. 
"Neviem, oko nodóvkom zamedziť, keď už ani štót· 
no moc si neporadí," povedal. 

*** 

Poslanec M.G. bol svedkom nasledujúcej žiadosti 
o dvojtýždenník Devex: "Móle Deve x, nech vieme, 
čo tí s ... z radnice zose napísali?" 

*** 

Starosta Ing. V.M. Mráz komentoval svoju nó· 
mietku proti titulu inžinier u pán o A.M. slovami: "On 
nie je inžinier, on je normálny." 

-z. 

tie. Ďalej je to pohyb, hoci iba 
Dô žitý je aj psy

úzkos-
ti, apa. odlieha 
mrazu. 

rievaniu 
zvnútra ou, možno 
ubezpeči(, že alkohol má pres
ne opačný účinok. Rozširuje cie
vy, bráni ich prirodzenému 
obrannému zužovaniu, teplú krv 
odvádza z centra do obvodov, 
kde sa rýchlo ochladzuje, ochla
dzuje životne dôležité centrá a 
urýchluje tak ladenia. 

moci pri omrz 
dení. Omrznutým sa snazrme 
postihnuté miesta čo najskôr zo
hria( obnovit' v nich prúdenie 
krvi. Vonku je to intenzívny po
hyb, nahrievanie postihnutých 
miest teplými rukami, jemné tre
nie suchým mäkkým šálom či ru
kavicami. Čo najrýchlejšie sa 
snažíme dostat' do teplej miest
nosti. Tu zohrievame omrznu
tého či podchladeného vlažno -

lými (nie horúcimi) nápojmi 
prudké rozšírenie ciev 
viest' ku kolapsu krv

obehu), zabalením do na
hriatych prikrývok, ponáraním 
omrznutých častí tela do teplej 
vody (37- 41 C). 
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Od r. 1991 bývajú nájomníci 

bytov na ul. M. Marečka 9 a 

Bukovčana 13 vo svojich bytoch, 

na ktoré nemajú právoplatnú zmlu

vu s výmerom na byt, ktoré by ich 

ubezpečili, že nájomníkmi skutočne 
sú. Preto iniciatíva nájomníkov s 

cielom skonči( s problémami okolo 

nájomných zmlúv bez výmerov je 

viac ako pochopitel'ná. Keď pred

seda bytovej komisie p. Ľubomír 
Jánoš ponúkol pomocnú ruku a 

prišiel so skutočným záujmom vec 

pomôd vyrieši( pohli sa stojaté 

vody a nájomníci sa konečne do

zvedeli, aké by boli najlepšie vý

chodiská. Samozrejme, najserióz

nejšou a najoptimistickejšou bola 

informácia, že v záujme zástupcov 

obce je problém vyrieši( s koneč
nou platnosfou nie protisociálne. To 

znamená, že byty môžu nájomníci 

odkúpi( podla bytového zákona 

(nie za trhové ceny) a podmienky, 

za ktorých je kúpa možná, len na

pomáhajú občanom vyhnúf sa ne

skôr organizačným problémom 

{najmä pri zakladaní Spoločenstva 

vlastníkov bytov). Účast nájomní

kov svedčí o tom, akým pálčivým je 

pre nich tento problém. A fakt, že 

všetci prítomní boli za odkúpenie 

bytu, nepotrebuje komentár. Zdá 

sa, že za najschodnejšiu cestu mo

žno podla l OO% záujmu nájomní-

kov považoval' čo najrýchlejšie od

kúpenie bytov, aby sa vec nemuse

la rieši( komplikovanejšie. Pokra

čovanie schôdze a snaha v DNY 

12. decembra 1995 len nasvedču
je, že v záujme všetkých bývajúcich 

je prežit' v !ýchto domoch po prvý

krát pokojné Vianoce. A to je naj

lepšou vizitkou sociálnej politiky 

predstavitel'ov Mestského zastupi

tel'stva, ktoré je nielen kompetent

né, ale v tomto prípade predovšet
kým skutočne proobyvatelské. 

A môžeme chci et' viac? 

Emília Nemcová 

* šport * šport * šport * šport * šport * šport * šport * šport * šport * šport * šport * športl * športi * špoEt~" 

#17fZJRSPORT RŕlOI!V1 TEŕf;tf O ;ff fi fft/lŕlO 
(/ j' úiJ .jb lfV_ úi!IJ{J.,~tllfV_ f_ oheň uhasif. V pretekoch to bolo 
W ťYI {ý(y(Yif!T' ryjfŕg iné. Prvé miesto poteší. 

Kopce však nie sú jedinou 
Andrejovou doménou. Pustil sa i na 

~ // o t1 f_ okruhy. Na vozidle Peugeot 306 
~(f@/}}fg/~rff1@/fŕff absolvoval v tohtoročnej sezóne -r ~ osem pretekov. Iba na Hungarorin-

Nuž, záver roku je už 

taký. Plný bilancií, hodno
tení. Zastihli sme ho - naj

mladšieho teamového jaz
dca, štátneho reprezentan

ta Slovenska v pretekoch 

automobilov do vrchu i na 

okruhoch Andreja 

STUDENIČA práve pred odchodom 
na jedno z koncoročných hodnote-
ní. 

Na vozidle VW Golf GTi absol
voval v tomto roku jedenást' prete

kov automobilov do vrchu v triede 
A-2000 cm3. V Brezne obsadil 2. 

miesto, vo Zvolene nedojazdil pre 

poruchu. V ostatných deviatich - v 

Rechbergu, Ústí n. Orlicí, Dobšinej, 
Banskej Bystrici, St. Ursanne vo 
Švajčiarsku, Žiline, Pezinku na 
Babe, St. Agáthe v Rakúsku už stál 
na prvom stupni vít'azov. 

A tak nečudo, že v rámci 
Majstrovstiev Slovenska v triede A 

do 2000 cm3 obsadil prvé miesto. 
Dokonca v skupine A (triedy od 
1300 do 3000 cm3) druhé. 

Aj v rámci Majstrovstiev zóny 
strednej Európy v skupine A po

kračuje v otcových šl'apajach a pre 
rok l 995 obsadil druhú priečku. 

- V tréningu vo švajčiarskom St. 
Ursanne som vyletel z trate priamo 
do balíku slamy, čo lemujú Ira(. Od 
horúceho katalyzátora sa slama 
chytila horiet~ plamene pukotali už 
pod kapotou .. ešte štastie, že sa 
usporiadate/om na trati podarilo 
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gu v Madarsku bol zo 
slovenských jazdcov na 
druhom mieste. V ostat
ných obsadil od prvého 
po dvanáste miesto v 
medzinárodnej konku
rencii, za jazdcov SR 
mu však patrili prvé 
priečky. 

- Na okruhu v Brne niekof'ko mi
nút pred pretekmi pršalo. Bude da
lej pršal~ prestane, obschne? Aké 
pneumatiky obu(? Riskli sme, obuli 
na sucho ... Iba dvaja. A prestalo, 
obschlo. Náskok 20 sekúnd pred 
ostatnými hovorí za všetko. Prvýkrát 
som vyhral okruh. 

Najmladší a hneď sa zaradil 
k najúspešnejším reprezentantom 
Slovenska. 

Blahoželáme a držíme palce, 
Andrej, aj pre budúcoročnú sezónu. 

STOLNÝ TENIS 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

7. kolo 
POZEMNÉ STAVBY "A" · TTC DNV "A" l 0:6 
TTC DNV "B"· SPOJE "B" 1:10 

B. kolo 
TTC DNV "A"- SVÄTÝ JUR "A" 8: l O 
ŠTADIÓN "A"- TTC DNV "B" 5: l O 

ll. triedo 
6. kolo 
ŠTADIÓN "B" · TTC DNV "(" 2: l O 
TTC DNV "D" -lAMAČ "B" 5: l O 
7. kolo 
TTC DNV "D"- RAČA "E" l 0:0 

GJ. 

Komisia pre šport a volný čas pri MZ MÚ v Devínske; Nove; Vsi 
Komisia sa zišla v roku 1995 13x, deti a dospelých 

pričom riešila otázky: 21.4. - turnaj vo volejbale učitelov 

- v oblasti telesnej kultúry v DNY - jej 
možnosti a budúcnos( 
- problematiku rozvoja športu v DNY 
ako súčasti koncepcie rozvoja spolu s 
MČ DNY 
- problematiku hokejbalového ihriska 
na sídlisku Stred a jeho presun do 
inej určenej lokality v DNY 
- pripomienkovanie projektu klubu 
KANKAN od spoločnosti JUYEN 
- pripomienkovanie využitia rybníka 
na športovo - rekreačné účely 

- návrh na vybudovanie športového 
centra 
- možnosti vybudovania viacúčelovej 
športovej haly. 

Členovia komisie pre šport a volný 
čas zorganizovali niekol'ko športo
vých akcií pre našich občanov: 

3.2. - volejbalový turnaj zmiešaných 
družstiev dospelých 
25.3. - majstrovstvá DNY v beh - pre 

HOKEJBAL 
l. brotislovská divízia mužov 

9. kolo: 
POHG GEMER· ŠK YMCA DEV. N. VES 5:14 (0:2, 
3:5, 2:7), Góly ONV: 7 ·Križáni, 3 ·Kadlečík, 2- Tereň, 
1- Poďour, Vrábel 
10. kolo: 
ŠK POŠEŇ "B" ·ŠK YMCA DEV_ N_ VES 2:10 (0:2, 
1:5, 1:3), Góly ONV: 3- Kollár, Križáni, 2 ·Vrábel, 1· 
Tereň, Nemec Richord 

OTO PROKOP 

ŠACH 
Oblas(: 

Doprastav E - STRELEC DNV A 
3,5:4,5 

Za Devínsku po bode získali: 
LOBODÁŠ, ANTALA, VERNER a JUR
ČÁK B., pol bodu JURČÁK M. 

m.j. 

DNY 
22. - 23.6. - Športová olympiáda pre 
cca 500 detí v lahkej atletike vo fut
bale a vybíjanej. (Akcia bola v spolu
práci so ZŠ ul. l. Bukovčana č. 3). 
4.11. - turnaj v stolnom tenise detí 
18.11. -turnaj v stolnom tenise do
spelých (neregistrovaných) (Akcia bo
la v spolupráci s ISTRACENTROM.) 

Tieto športové akcie finančne pod
poril MÚ DNY. Za finančnú podporu 
v mene členov športovej komisie da
kujem. Zároveň dakujem organizáto
rom uvedených organizovaných ak
cií. 

Na kalendárny rok 1996 komisia 
opät pripravila plán športových akcií 
pre DNY. Chceme takto prispie( as
poň troškou do športového života 
občanov DNY. 

Ladislav JAŠKO 
predseda športovej komisie 

TURNAJ 
V ŠNAPSERI 

Reštaurácia U Michala 
Devínska Nová Ves usporiada
la 9.12.1995 14. ročník turna
ja v šnapseri. 

Výsledky: 

l . miesto - Jozef PAVLÍK 
2. miesto - Ivan KRUŽLIAK 
3. miesto- Peter ČižMÁRIK 
4. miesto - Ladislav GOTTGE

SEL 

G.F. 

Chcete potešif svojich blízkych? 
pod vianočný stromček vhodný darček 

• stolové, nástenné, náramkové hodiny 
* tovar Orient 
prídíe si vybra( 

HoDINÁRSTVO DENISA 

P. Horova l 0-12 - l. poschodie po- pia: 9.00- 12.00 a 12.30- 17.00 

PRESSKAM s.r.o., Vápenka č. 4, 841 07 Bratislava 

prijme 

- Referent( -ka} dopravy 
Požiadavky: vzdelanie ÚSO 

-práco s PC 
-prax v uvedenom odbore 

- zvóročov C02 
požiadavky -platný zváračský preukaz 

po ZVS 

-vedúcu OIS 
Požiadavky: vzdelanie SEŠ 

-prax: 8 rokov 
-perfektné ovládanie podvojného účtovníctvo, DPH 
-výhodné plotové podmienky 

po ZVS 

- inštalatér - kúrenár 
požiadavky -vyučený v odbore 

prax 3 roky 

-mechanik 
požiadavky-

otnrn1Íifil! na tel. č.: 787 206 

l. robotnícke profesie: 
- nástrojárov 
- zámočníkov 

BAZ • NASKOM, a.s. závod 02, Devínska Nová Ves 

- výroba karosárskeho lisovacieho náradia a výroba výliskov 
(v areáli VW Bratislava) 

Prijme do trvalého pracovného ponJeru: 

2. THP funkcie: 

787 037 
787 604 klapka 136 

- frézarov na CNC a klasické frézy 

-zásobovač MTZ (po ZVS, ukončené min. stredoškolské štúdium, 

strojár. zamerania, VP- B) . 
- výrobného dispečera (po NS, ukonč. stredoškolské štúdium stro(. 

zamerania) podmienky: vyučený v odbore, prax vítaná, po NS 
-konštruktérov lisovacieho náradia {vítané ovládanie CAD) 

- lisárov a manipulačných robotníkov - programátorov CNC strojov 
podmienka: ukončená základná škola, po NS 

ponúkame: - výhodné platové podmienky 
- stabilné zamestnanie 

Záujemcovia hláste sa osobne, písomne alebo telefonicky na uvedenej adrese: 

p. Marenčíková- pers. odd. tel. 775 312 alebo tel. 775 872, fax: 776 529 
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INZERTNÉ RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Voľné miesta (ponúka, hladá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti 

* Predám štenatá vlčiak. 

Tel.: 54 12 514 

* Reštaurácia Jamaica, Na 
vyhliake prijme s nástupom 
ihneď servirku - aj ne vyuče
nú. 

Tel.: 775 156, 
resp. osobne 

* Elektroinšalácie, bleskozvody 

- montáž, oprava. 

Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske prá-

ce. Tel:: 776 888 
• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 
• Ponúkam výhodný splátkový sys
tém nákupu auta. 

Tel.: 778 663 
* Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. Tel.: 239 527 

220 005 
• Firma MEDIÁN oprava automa-
tických práčiek. Tel.: 777 095 

* Vymením l izb. št. byt v Dú

bravke za 2 izb. štátne v DNY, 

príp. 1 izbový. 

Tel.: 779 761 

* Predám 26 árovú rolu pri DNY 

alebo vymením za menšiu v okolí 

Presskamu, bez doplatku. 

Tel.: 779 761 

* Dám do prenájmu garáž. Grba 
-ul. 1. mája 2 

* Dám do prenájmu garáž od 

1.1. 1996. Tel.: 776 778 

Eisnerova 46 - tel.: 770 006 

*ÚŽITKOVÉ SKLO A PORCELÁN 
*PRÍBORY 

*VYBRANÉDRUHYTOVAROVPRE 
DOMÁCNOSŤ 

'* SEZÓNNY TOVAR 
*LÓSY 

INVER HOUSE vJM:W. y
6 

lnver House mó 260·rocnú tradíciu vo výrobe rudu nojkvolitnejších whisky 

3 ročné - Mac Arthur' s, llougherty's, 4 ročn~ • Hankéy Bannisler 
6 ročné -lnver House G~ (I!IIQ~~~o~b~ 8 rot~é • Glellllrummond, lllairmhor 
l O ročná - Speyburn, 12 roč~é • ~ln~innie~JnX~r House,(ollo's, An Cnoc 
Heat her Cream -likér vyrobený zo škótskeíism~l!loy o''molt'' whisky/ Coldstream Gin· 
výborný a jemný gin 

K ulov Vodka- jemnó vodko vyrohenu znojkvolitnejšieho škÓJskeho liehu. 

Nájdete vDevexe. 

Pre molospotrebitel'ov i velkoodberoteľov (reštaurácie) dodó výhradný dodávotel' pre Devínsku Novú 
Ves zo najvýhodnejších podmienok: DEVEX, Novoveskó 14. 

Tel./ fax: 77 5 2 7 5 
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JONÁŠA 5, 343 06 BRATISLAVA 

žiakov 
na povolania: 

~ 4-ročný študijný 

ulwnčený maturitou a výučným listom 

MECHANIK NASTAVOVAČ 
PRE OBRÁB. STROJE A LINKY 
(vhodné aj pre dievčatá) 

~ 3-ročný učebný 
ukončený výučným listom 

AUTO ELEKTRIKÁR 

ČALÚNNIK, ČALÚNNIČKA 

AUTOMECHANIK 

LAKOVNÍK 

MECHANIK OPRAVÁR 

PRE STROJE A ZARIADENIA 

OBRÁBAČ KOVOV 

l-ročné denné nadstavbové štúdium 

ukončené maturitou pre absolventov 
trojročných učebných odborov 

STROJÁRSTVO 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vŕtanie dier do sklo 
lepenie zrkodiel 
lepenie molorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpečujeme 

<"> <:::> ::c .".,..,...., 
o-. c::r-·>-... ... .,.. ,_ ................ 
r-.... r.....'> 
......__......__ .... 
...... ...... "" o o"-
-· •• >-....:><z 
"' "' ..... .......... v 

nová predajná doba 
pondelok: l 3°0 18°0 

ul - pia: 9°0 
- l l 00 a l 3°0 

- l 8°0 

sobota: 8°0 
- 12°0 

v decembri 1995 
brc:mzová, strieborná, zlatá 

nedele: 8°0 
- 12°0 

Vhodný vianočný 
darček 

Po - Pia: 15.30 · 18.00 
So: 8.00 · 11.00 

výrobky z brúseného 
prírodného kameňa 

-mramor 
ičkované obrázky 

olejomal'by 
-miniatúry 

farebné filmy, 
fotoalbumy 

drevené rámiky na 
obrázky 

Váš projekt od reklamných prospeKt•OV;K 

DEVEX 
Novoveská 14 

z dvora 
zrealizuje 

Zl'avy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuko detských vecí· bezplatne. 
Zomestnonie hlodám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano+ 50%. 

Inzercia tel.jfox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 
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Riaditel' cirkusu so chváli : 
- Naším najlepším číslom je vystre
lenie artistu z delo! 
- A znesie ten muž taký náraz? 
- To neviem, ešte sme ho nikdy ne-
našli. 

• • • 

- Áno, synak, ož keď so oženíš, 
spoznáš, čo je to pravé šfostie. 
- Naozaj, dedko? 
- Skutočne. Ale potom už bude ne-
skoro. 

* * * 

- Viete, ako môžete pri hracích au
tomatoch získa( menšiu čiastku 

• • • 

- Chcel by som (o požiada( o služ
bu. Požičaj mi pä( tisíc. 

I(RIZOVI(A 
Nech sú tohoročné Vianoce ... (pokračo
vanie v tajničke). 

Vodorovne: A/ Začiatok tajničky. - B/ 
Mzdy - prestieralo si - ženské meno 
(22.XII.). - C/ Chaplinova manželka- A 
vedela - menší tok- na iné miesto. - D/ 
Siedmy sovietsky kozmonaut - druh 
montovaného domu - náčelníci kozákov. B 
- E/ Zdráhala, okúňalo {so) - lipa po 
španielsky - poranenie odretím. - F/ C 
Mesto v Španielsku - prelamovol - poho-
rie (španielsky) - slovenský geológ. - G/ 
Predpona so vz(ahom k vetru - hlavná D 
miestnos( v gréckom chráme - Kazimier 
po domácky - derú po česky. - H/ 
Druhá čas( tojničky.- E 

Zvisle: l l Tretia čas( tajničky.- 2/ So F. 
slonou chu(ou - územie na Arabskom 
poloostrove - rieko v Austrálii. - 3/ 
Zvieracie stehno - javi l, odzrkodl'ovol G 
(sa) - patriaci Emovi. - 4/ Urči - prísluš-
níci germánskeho kmeňa. - 5/ Meno H 
skokana Cvonesjana - maškrtila - boda-

-A akú mi dáš záruku? 

* * * 

n vrchný, volám vás, pán vrch-
ný! 
- Čo si želáte, pane? 
- Dve pivá no účet volaného. . .. . 
- Slečna, kol'ko máte rokov? 
- Osemnás( o niekol'ko mesiacov. 
- A kol'ko mesiacov? 
- Tridsafdevä(. . *. 
- Slečna, vy máte parochňu? 
- Vidíte! A to mi v obchode hovori-
li , že to nikto nespozná . 
- Možno by nespoznal , keby ste 
dalo dole tú cenovku. 

* * * 
-Pani, keď so usmejete, najradšej 
by som vás pozval k sebe. 
-Vy ste ale figliar ... 
- To nie. Zubár ... 

vý hmyz. - 6/ Skratka podniku pre od
voz a likvidáciu odpadu - kýval si sem
tam - úkon, čin. - 7/ Stav bez špiny -
odpad pri rezaní. - 8/ Vokalizovaná 
predlož ka - filmovací prístroj - sivo. - 9/ 
Ženské meno (lB.VIII.) - oroči - ráno, 

l 2 3 4 5 

• • • 

Manžel opravuje v pivnici bojler o 
volá hore no manželku: 

- Prosím, to chcete vyvola( ten film 
no počkanie? 
-Áno . 
- A chcete počko( týždeň alebo 
mesiac? 

* * * 
V predajni parfumérie vyzvedá zá
kazníčka: 

-Skutočne ten krém odstráni všetky 
vrásky? 
- Určite. Naproti v železiarstve ním 
rovnajú vlnitý plech! 

• * * 

- Prosím si rúž . 
- Aký odtieň? 
-Hanblivo červený. 

zrána po rusky. - l 0/ Koniec tojničky. 

Pomôcky: D/ Komarov.- E/ Ti la . - 2/ 

Ovens.-

6 7 8 9 lO 

Stojí babka pred výkladom o číta 

nápis: 

PRAVÉ HOLANDSKÉ DREVÁKY 

- Škoda. Keby moli oj lavé, jeden 

pár by som si kúpila . 

• • • 

Pýta so zákazník v mäsiarstve: 

-Ten párok je v prírodnom čreve? 

- Zatial' ešte nie ... 

No peróne vyvoláva predavač: 

"Bobložené chlebíčky, bobložené 

chlebíčky!" 

Cestujúci so ho pýta: "Máte poly

py?" 

-Nie, bobložené chlebíčky!" 

* * * 

- Mo(o, čo by si robil, keby (o ~ro

zu opustilo manželka? 

- Dostal by som vel'ký strach . 

-Z čoho? 

- Že so jedného krásneho dňo vrá-

ti. 

doktor, večer zle usínam. 

Stále totiž musír. 1 no niečo myslie( 

- Tok vypite pred spaním hrnček 

kyslého mlieko . 

-A potom zaspím? 

- To nie, ale budeme mo( celkom 

iné starosti. 

* * * 

* 
- Týmto autobusom jazdím už pät

nás( rokov. 

- Preboha! A kde ste nastúpil? 

DEVínskonovoveský EXpres- dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50% vydovotelských ná
kladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 
14 (z dvora) . Uzávierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkovo 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. . 'im' 775 275 
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