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Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
S príchodom nového roka pri

chádzame s tradičnými želania

mi a záujmom spiet' k radostné

mu zajtrajšku. 

Prijmite a prijímajte iba úpri
mné želania vid ie( a vníma( 

l'udí, veci i našu budúcnos( zod

povedne. Aby naše konanie pri

nášalo iba rados( nám, našim 

blízkym, všetkým . Majme štedré

ho ducha, riešenia hl'adajme, 

pomáhajme si . Naša dobrá vôl'a 

pomôže odstraňova( nevedome

st', bezciel'nost', nespravodl ivos( 
sebectvo, chamtivos( .: 

K chceniu by( zdraví, š(astní, 

spok9jní .. . pridajme vlastnú úča
s( 

Potom nám právom bude pat

ri( tiež tradičné, pokoj l'udom , 
dobrej vôle. 

Ešte stále ho potrebuje a bude 

potrebova( náš mladý štát, zrod 

ktorého sme si pripomenuli prá

ve s príchodom nového roka . 

Podpori( ho môže každý z nás . 

Rozvahou, zmysluplným napliía
ním slov činmi . 

Zdravia, pohody a spokoj
nosti želá všetkým čitatelom · 

vydavatel' 

Novoročný príhovor 
Vážení spoluobčania, starostu 

v kruhu našich rodín , najbližších 
a známych sme práve prežili po
sledné dni roka 1995 a privítali 
sme rok nový. 

Verím, že každý z nás vítal nový 
rok s nádejou v lepšiu , žičlivejšiu 
budúcnost', štedrejšiu pre našich 
rodičov, našu generáciu i generá
ciu nastupujúcu a práve sa rodia 

cu . 
Prežili sme prvý rok druhého vo

lebného obdobia samosprávy na

šej mestskej časti . 
Urč i te to nebolo obdobie jedno

duché, bezproblémové a bezbo
lestné . Pred rokom sme vstupovali 
na prahu roka l 995 s radom pred
savzatí , predvolebných prísl'ubov, 
s elánom, plní vitality a snahy zme
ni( "zmenitel'né" a zmierni( to, čo 
(aží občanov tejto mestskej časti . 

Predsavzali sme si odstránenie 
neduhov, nešvárov, ako i ciele, kto
ré chceme dosiahnu( Rok sa minul 

a zo svojich prísl'ubov môžeme bi 
lancova( to, čo sme skutočne do
siahli , ako i to, čo sa nám dosiah 
nu( nepodarilo. 

Nepodarilo, či už z dôvodu ne
dostatku síl, húževnatosti, zodpo
vednosti či dostatku rozumu alebo 

pre precenenie vlastných síl a scho
pností . 

V samospráve našej mestskej 
časti sa podarilo sformova( nové 

samosprávne orgány, zreorganizo
va( Miestny úrad ako jeho výkonnú 
zložku . 

Miestne zastupitel'stvo prijalo rad 

legislatívnych noriem, dokonči li sa 
rozostavané investičné akcie. 

(Pokračovanie no 2 strane} 

Konečne nasypalo 

Uzávierka dnešného čísla bola 4.1 .1996. Uzávierka nasledujúce

ho čísla bude 19.1.1996, číslo vyjde 26.1. 1996. 

bezplatne 

Krátke správy 
e Netradičný hudobný doprovod 
svätej omše v podaní Vokálno- inš
trumentálneho súboru súrodencov 
Jendruchovcov umocnil slávnostnú 
večernú atmosféru v chráme Ducha 
svätého v Devínskej Novej Vsi na 
Božie narodenie. 
e Obohatením vianočných boho
služieb bolo aj účinkovanie Cirkev
ného speváckeho zboru v kostole 
Ducha svätého pri vianočnej sláv
nostnej bohoslužbe a na sviatok 
sv. Štefana . 
e Katalóg obchodov a služieb pre 
rok 1996 je už v tlačiarni . V do
mácnostiach by mal by( do konca 
januára tohto roka . 
e Každoročne v zimnom období 
býva karneval na lade. Bude aj 
tohto roku? Vraj na sídlisku Stred 
b~e . Na ostatných miestach? 
e Štátny zdravotný ústav nepotvr
dil závažné znečistenie pitnej vody 
v Devínskej(píšeme na inom mieste) . 
e Chrípková epidémia narušila 
rad kultúrnych podujatí. Bolo to cí
ti( oj v účasti na podujatiach 
lstracentra . Na prvom diskoplese 
mladých 27.1 .1996 však očaká
vajú plnú sá lu plesovo vyobliekanej 
mládeže nad l 5 rokov. 

Obchodný riaditel' Volkswagenu 

Ing. Jozef UHRÍK sa stretol dňa 
3 .1.1996 so starostom mestskej 

časti Ing. Vladimírom Mrázom . 
Oboznámil ho so zámerom rozši 
rovania výroby Volkswagen Brati

slava a požiadal ho o spoluprácu 
pri riešení problémov s tým súvisia
cich . Starosta mestskej časti prisl'ú

bil maximálnu podporu zo strany 
mestskej časti pri realizácii tohto 
zámeru, ktorý prinesie v lokalite 

Devínskej Novej Vsi dalšie atraktív-
ne pracovné miesta . 
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• Tlmočím a prekladám -
nemčina. Tel./fax:770 140 



@robničky 
S radnice 

Z uznesení Miestnej rady mestskej 

časti Devínska Nová Ves 

zo dňa 12.12.1995 

Miestna rada sa zaoberala hlavne 
prípravou materiálov na mimoriad
ne rokovanie Miestneho zastupitel'
stva . Okrem toho 
schválila sadzbu za prenájom trho
vého stola na terase M. Ma-rečka v 
sume l 400,-Sk/mesiac 
uložila predsedom sociálno - zdra
votnej a bytovej komisie predložil 
návrh na zostavenie poradovníka 
na pridelenie obecných bytov 
schválila uvol'nenie finančných pro
striedkov na emisiu pohladníc s ná
metom mestskej časti 

Z uznesení Miestneho zastupitel'

stva mestskej časti Devínska Nová 

Ves zo dňa 15.12.1995 

Miestne zastupitelstvo: 

schválilo všeobecne záväzné naria
denie mestskej časti č . 4/1995 
o miestnych poplatkoch 
schválilo všeobecne záväzné naria
denie mestskej časti č . 5/1995 
k uplatneniu daní z nehnutelností no 
rok 1996 
menovalo do funkcie prednostu 
Miestneho úradu Ing. Jána Žatka 
a odvolalo ho z tohto dôvodu z 
funkcie zástupcu starostu 
schválilo predbežný rozpočet sprá
vy bytového a domového fondu 
mestskej časti na rok 1996 v celko
vej výške výnosov 22,23 mil. Sk 
a nákladov 27,096 mii.Sk 
požiadalo riaditel'a firmy (-Term 
o zníženie pohladávok za nájomné 
v priebehu roka 1996 minimálne 
o 15 % 
schválilo predbežný' rozpočet mest
skej časti na rok 1996 ako nevyrov
naný vo výške príjmov 18,897 mil. 
Sk a výdavkov 25,247 mil. Sk, v 
rámci rozpočtu 
schválilo príspevok pre Denovu vo 
výške 3,55 mil. Sk, pre lstracentrum 
vo výške l ,85 mil. Sk o pre Verejný 
dobrovol'ný požiarny zbor vo výške 
150 tisíc Sk 

schválilo mimoriadne odmeny funk

cionárom mestskej časti a občanom 

za rok 1995 v ce lkovej výške 62 

400,- Sk . Odmene-ných bolo cel

kom 28 ludí, boli medzi nimi staros-

e Vel'a, na jmä obchodov s potravi
nami , ponúkalo svoje sl užby aj v 
čase sviatočnom. Škoda, že otvore-

2 DEVEX 

ta mestskej časti, miestny kontrolór, 

pracovníci mestskej polície, občania 

vykonávajúci trénerskú činnost' na 

ZŠ l. Bukovčana 3, členovia redakč

nej rady lnfokanála TKR a členovia 

vedenia Urbáru 

schválilo projekt dobudovania te le

vízneho káblového rozvodu v ro

dinnej zástavbe v troch etapách 

zrealizovaných najneskôr do konca 

roka 1998, pričom prvá etapa -

oblast' Grba a Vŕšok bude zrealizo

vaná v priebehu roka l 996 

schválilo jednotnú výšku príspevku 

občanov za zavedenie prípojky te

levízneho káblového rozvodu v ro

din nej zástavbe bez ohl'adu na po

čet pripojených účastn íkov na ulici 

nasledovne: 

- 7 000,- Sk v prípade zaplatenia 

príspevku pred zahájením prác na 

konkrétnej ulici 

- 8 000,- Sk v prípade zaplatenia 

príspevku do 14 dní od zavedenia 

signálu účastníkovi 

- 12 000,- Sk v prípade dodatoč

ného zaplatenia príspevku 

schválilo pre obyvatelov ulíc Na 

Grbe a Na vyhliadke možnost' do

datočného zavedenia TKR za prí

spevok 7 000- Sk v prípade jeho 

zaplatenia do 31 .3 .1996, pre tých 

obyvoteiOv uvedených ulíc, ktorí zo· 

platili príspevok vo väčšej sume ako 

7 000,- Sk, odrátanie prevyšujúcej 

sumy od pravidelných me sačných 

platieb 

trvá na zmluvnej cene dodávky 

stavby rekonštrukcie detských jaslí 

lstrijská 22 pre potreby základnej 

školy vo výške 7 mil. Sk 

odvolalo na vlastnú žiadost' 

p . Elenu Pohaničovú z čle n stva v 

kom isii dopravy a zvoli lo ju za 

členku komi sie športu a vol'ného ča

su 

uložilo predsedníčke komisie do

pravy predložil na marcové roko

vanie Miestneho zastupitel'stva ana

lýzu dopravného značenia v mest

skej časti 

požiadalo starostu mestskej časti 

o podanie písomného protestu u 

pre-dnostu Obvodného úradu život

ného prostredia proti spôsobu vy

bavovania stavebnosprávnej agen

dy jeho úradom 
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nie predajní počas sviatkov neavi

zujú vopred . 

e Na prelome rokov sa tentokrát 
ozývalo predsa len trochu menej 
strel'by a rachotu ako vlani . Dúfaj
me, že dospejeme aj k pokojnejším 
oslavám. 

Dnes predstavujeme 
Ing. Jána ŽA TKA 

nového prednostu 
miestneho úradu 

mestskej časti Devínska Nová Ves 

Na decembrovom rokovaní Mies
tneho zastupitel'stva mestskej časti 
Devínska Nová Ves bol za prednostu 
Miestneho úradu zvolený doterajší 
zástupca starostu Ing . Ján Žatko . 
Spýtali sme sa ho na jeho predstavy 
o dalšom fungovaní Miestneho úra
du . 

Pán prednosta, mohli by ste pave
det' čitatel'om Devexu niečo o sebe? 

Mám 37 rokov, som ženatý a mám 
jedného syna . Bývame no sídlisku 
Podhorské od roku 1988 . Musím po
veda( že za ten čas mi Devínska 
Nová Ves prirástla k srdcu. Možno to 
súvisí aj s tým, že predtým sme bývali 
v Petržalke, a to so s Devínskou 
Novou Vsou nedá ani porovnal. 

Skončil som Elektrotechnickú fakul
tu SVŠT v Bratislave . Najskôr som 
pracoval 8 rokov ako referent no od
bore kontroly v energetike. Po zrušení 
pracoviska v Bratislave som z rodin
ných dôvodov odmietol dochádzal 
no "týždňovky" do Mochoviec, a tok 
som zostal bez zamestnania . Po 5· 
mesačnom draní topánok no úrade 
práce v pozíci i nezamestnané ho som 
v roku 1991 vyhral konkurz o bol 
som menovaný za rioditela obvod
ného úrodu práce Bratislava IV. V ro
ku 1994, počas vlády premiéra 
Moravčíka , som 8 mesiacov pôsobil 
vo funkcii vedúceho úrodu Minister
stva práce, sociálnych vecí o rodiny 
SR . Napokon od decembra 1994 
som vykonáva l funkciu zástupcu sta
rostu mestskej časti Devínska Nová 
Ves . 

Aké úlohy čakajú Miestny úrad 
pod vaším vedením? 

Miestne zastupitel'stvo schválilo v 
novembri minulého roku Program 
rozvojo mestskej časti Devínska Nová 
Ves . Dostali so do neho predstavy no
vozvolených predstovitelov miestnej 
samosprávy o dalšom rozvoji Devín
skej Novej Vsi v tomto volebnom ob
dobí, ale aj v dlhšom časovom hori 
zonte. Realizoval tento program bu
de jednou z hlavných úloh Miestneho 
úrodu. 
Občanov bude zaujíma( čo by 

ste chceli zrealizovať v najbližšom 
období? 

V roku 1996 čaká samosprávu 
niekol'ko úloh, ktoré pokladám za pr
voradé. Musíme urýchlene rozbehnú! 
odpredaj obecných bytov. Zatial' je 
záujem zo strany nájomníkov osi 50-
percentný. V týchto dňoch prebieha 
výberové konanie firmy, ktorá bude 
tento odpredaj realizoval o predpo
kladám, že značná časí žiodotelov 
by malo byt' uspokojená ešte v tomto 
roku . Miestny úrad bude mu siet' vy
tvorit' podmienky na čo najrýchlejší o 

nojbezproblémovejší priebeh odpre
daja . 

Chceli by sme uskutočnil viaceré 
investičné akcie . V starej časti 
Devínskej Novej Vsi je to hlavne po
kračovanie vo výstavbe kanalizácie a 
televízneho káblového rozvodu . Radi 
by sme začali s realizáciou dostavby 
lstrijskej ulice v priestore pred poštou 
a sídliskom Stred . No sídliskách je 
potrebné riešil' statickú dopra vu 
výstavbou garáží a budovaním por
koví sk a pokračoval vo výsadbe zele
ne . Na ploche pod hromadnými 
garážami na ulici Štefana Králika by 
sme chceli v spolupráci s cudzími in
vestormi vybudoval športovo - rekre-
ačný areál. · 

V sociálnej oblasti je najpálči
vejším problémom nedostatok bytov. 
Tu chýba hlavne podporo bytovej 
výstavby zo strany štátu, pretože mla
dá rodina dnes nemá fina nčné mož
nosti na zaobstaranie si bytu . Mest
ská časÍ musí napriek svojim skrom
ným možnostiam hladat' cesty ako 
pomôct' občanom riešil tento prob
lém . Okrem toho by som chcel do
siahnu( aby Miestny úrod venoval 
viac pozornosti a zároveň hlodal ces
ty, oko pomôct' sociálne odkázaným 
občanom , o to hlavne dôchodcom a 
mladým rodinám . 

Miestny úrod by mol tok isto viac 
spolupracoval s podnikotel'skou sfé
rou v Devínskej Novej Vsi a vytváral 
čo najlepšie podmienky pre jej roz
voj , pretože podnikotel'ské aktivity 
prinášajú nové pracovné príležitosti a 
nové služby pre obyvotel'ov Devínskej 
Novej Vsi . Jedným z krokov na po
moc podnikotelom je návrh no zmenu 
zásad Fondu pre podporu podniko
tel'ských aktivít, ktorý predložím na 
najbližšie rokovanie Miestneho zastu
pitel'stvo . Navrhujem, aby časí príj
mov mestskej časti z poplatku za pre
doj alkoholických nápojov o tabako
vých výrobkov bola venovaná na 
priamu podporu podnikatel'ských ak
tivít formou návratných príspevkov. 
Okrem toho by som chcel v najbližšej 
dobe zorganizoval stretnutie predsta
vitelov samosprávy a štátnej správy s 
podnikatel'mi , kde by sa mohli do
hodnú! konkrétne kroky pre zlepšenie 
vzájomnej spolupráce . S touto myš
lienkou prišiel pán starosta už pred 
rokom , ale nepodarilo sa ju zatial' 
zrealizoval. 

V neposlednom rade by som chcel 
zefektívnil prácu Miestneho úradu a 
zlepšil pracovné podmienky pre jeho 
pracovníkov tok, aby to čo najviac 
pocítili občania Devínskej Novej Vsi a 
aby Miestny úrod čo najviac slúžil 
občanom . Jedným z prvých krokov, o 
ktorom uvažujem, je rozšírenie úrad
ných dní z doterajších dvoch na tri v 
týždni. Chcel by som dosiahnut', aby 
so každý občan Devínske j Novej Vsi 
vždy obracal no Miestny úrad s dôve
rou , že jeho pracovníci urobia všetko, 
čo je v ich v silách, aby mu pomohli . 

(Pokračovanie na strane 3) 
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Aj tohtoročné Vianoce sme 

oslávili Vianočným programom 

v chrámoch Ducha Sv. v Devín

skej Novej Vsi a v Blumentál

skom chráme, spojené s jaslič
kovou oslavou, na ktorej "Tichú 

noc" a "Narodil sa Kristus 

Pán" si naše deti zaspievali aj 

so sprievodom orchestra VŠMU 

pod vedením dirigentky Ol'gy 

Podstavkovej . Bol to pekný 

zážitok. 

Vianočný scenár bol v tex

toch obohatený zo svätého 

Evanjelia a duchovné piesne a 

koledy z "Kancionálu" Miku

láša Schneidera Trnavské-ho, 

ktorý je zlatým pokladom našej 

cirkevnej hudobnej tvorby. 

Vystúpenia sa nám podla 

vyjadrenia poslucháčov vydari

li. Touto formou chceme naše 

duchovné bohatstvo, ktorého 

hodnotu uznávajú a oceňujú i v 

zahraničí, zachova( i pre naše 

dalšie generácie. Naši žiaci, 

ktorí tento program predviedli i 

Posedenie 
pri jedličke 

Ako každý rok je zvykom čle
nov Zväzu invalidov posedie( si 

pri jedličke, stretnú( sa s priatelmi, 

porozprával' sa, požalovat', pora

di( si, tak i 9.12.1995 sa stalo prí

jemným popoludním pre členov, 

Vážená redakcia l 

V Devexe č. 18/95 -v článku "Pouprotujme 
si. n3šu Devínsku" som čítalo , oko so pisateľka 
stozovolo no neporiadok v paneláku no ul. 
P. Horovo. 

Jo tiež chodím no návštevy do iného pane
láku no ul. l. Bukovčono 7. Táto pani osi tento 
panelák o jeho okolie nevidelo. V dome vyše 
roko nefungovalo osvetlenie, boli povytíhoné 
v~pínoče, namiesto ktorých boli iba drôty. 
Vsetky lampy boli porozbijoné. Cez najväčšiu 
Zimu bolo vytlčené niekoľkokrát sklo no vcho
dových dverách . Tiež povytfhoné poštové 
schránky o kachličky. Hneď pri vstupe do domu 
zaleje vás vodo, ktorá steká už osi rok. 

napriek chrípkovej epidémii, si 

zas lúžia osobitnú pochvalu za 

ich vel'ké úsilie a pekný výkon. 

Vdaka aj našim dobrodin

com, sponzorom boli deti od

menené darčekmi a pohoste

ním, na ktoré nám prispeli, fi

nančne i materiálne, títo naši 

spoluobčania: starosta obce 

Dev. Nová Ves, Dušan Encin

ger, Grba, Michal Glosik, po

hostinstvo, lstrijská , Vitálos, 

s.r.o., lstrijská, Begra, kvetinár

stvo, lstrijská. 

V mene detí, rodičov a uči
telov úprimne déJkujeme. 

Jú lia Zúbková, zbormajster 

Teodor Pekarovič, organ. učitel' 

Dnes predstavujeme 
{Dokončenie zo strany 2) 

Na jar minulého roku sa mohli či
tatelia Devexu z rozhovorov s vami a 
s pánom starostom dozvedieť o tom, 
že máte na vel'a problémov odlišné 
názory. Nebojíte sa toho, že to bude 
mať negatívny vplyv na fungovanie 
úradu? 

Myslím si , že problémy, ktoré so zo 
začiatku volebného obdobia naozaj 
medzi pánom starostom a väčšinou 
poslancov Miestneho zastupitel'stva, ku 
ktorým som patril , vyskytli , nevyplývali 
z rôznosti našich názorov. Skôr zo ni
mi vidím snahu tých politických síl a 
osobností , ktoré neuspeli v komunál
nych vol'bách , znefunkčnit' novozvole
nú samosprávu. Najjednoduchší spô
sob ako to dosiahnut', je využit' to , že 
starosta o poslanecká väčšina v Mies
tnom zastupitel'stve nie sú tej istej poli
tickej orientácie a podnecova( čo naj 
väčšie rozpory medzi nimi . 

Som rád, že sa to nepodarilo , pre
tože na žabomyšie vojny by najviac 
doplatili občania . Zásluhu na tom, že 
samospráva v Devínskej Novej Vsi sa 

Otvorenie plesovej sezóny 

MOMS v Devínskej Novej Vsi 
Vás srdečne pozýva na 

111. reprezentačný ples 

ktorí so zišli v hojnom počte v sále 

lstracentra . Srdečný príhovor 

predniesla pani predsedníčka Ing . 

Vráblová o s krásnym vinšom po

priala členom "Veselé Vianoce" . 

Prvým darčekom bol kultúrny 

program, ktorý venovala "Hudob

ná umelecká škola Eugeňa Sucho

ňa", Dolinského ul. Deti spríjemnili 

posedenie krásnymi koledami a 

hrou na hudobné nástroje. Dru-

Najkrajšie prostredie je od školy pod balkónom. 
V kríkoch, zatiaľ ešte zelených, nájdete čokoľ
vek. Pokokoné papierové plienky, konzervy, 

Nielen tam 
kosti, klásky z ojedenej kukurice, handry, sklo 
z rozbitého okno- skrátka hotové smetisko . 
Občas letí z okno ešte oj fľošo po vypití pivo. 
Stočilo by iba rozhrnúť kríky o objavíte špiny 
no celý kontajner. V lete vyhodená perovó po
duška našlo tiež svoje čoro . Perie z nej lietalo 
po celom okolí oko keby snežilo. Okrem toho 
denne majú obyvatelia tohto paneláku hotové 
vodopády. Vylievajú im všetku špinavú vodu 

hým bolo odovzdanie darčekov 
členom, jubilantom a odovzdanie 

balíčkov sladkostí delom zdravot

ne postihnutým. Za darčeky patrí 

srdečné podakovanie sponzorom, 

ktorí prispeli, aby potešili tých, 

ktorým darčeky patrili . 

Treba pripomenú(, že výbor s9 

snažil a pripravil skutočne srdečné 
posedenie. No stoloch, s čisto pre

stretými obrusmi, boli rôzne slad-

von z balkóna. A ešte tu majú denne koncert, 
keď začnú po sebe škriekať o častovať so 
"krásnymi" slovami, ktoré so nesú široko· ďa
leko po celom sídlisku. Domov občas chodili po 
hromozvode o keďže je už vylomený, dobré sú 
oj dvere. 

Pani vo svojom článku píše, že by zobralo 
metlu o pozometolo to samo. Ale no ul. l. 
Bukovčono by to osi nešlo, tu by potrebovalo 
hroble o denne. Myslím, že by ju to skoro pre· 
stalo baviť, keby vzápätí zo ňou Husa li o há
dzali špinu. Ale veď nič so nedeje. Obyvatelia 
paneláku žijú ďalej v "prekrásnom prostredí" . 
Verte mi, že keby som jo malo bývať v tokom
to paneláku oj zadarmo, oj to by bolo draho . 
Všimlo som si, že keď do tohto domu prišlo 

snaží navzájom spolupracovaí o riešil 
spoločne problémy občanov a ne
sústreďuje sa no zákulisné boje, má 
rovnako pán starosta, ako oj poslanci 
Novej koalície, ktorí tvoria väčšinu 
v Miestnom zastupitel'stve. 

Čo so týka môjho osobného vzt'ahu 
k pánovi starostovi , zo skúseností z 
našej doterajšej úzkej ročnej spoluprá
ce musím poveda( že napriek našej 
rôznej politickej orientácii máme no 
riešen ie samosprávnych problémov v 
Devínskej Novej Vsi o na fungovanie 
Miestneho úradu takmer totožné názo
ry. Preto sa nebojím toho , že by môj 
vztah k pánovi starostovi mal negatív
ny vplyv na funkčnos!' Miestneho úra 
du . Dokonca aj na začiatku našej vzá
jomne j spolupráce, keď boli dost' vy
hrotené už skôr spomínané problémy 
medzi pánom starostom a Miestnym 
zastupitel'stvom , mi túto "horúcu atmo
sféru" pán starosta nedal pocítií. 
Jednal so mnou vždy maximálne se
riózne a čo som si obzvlášt' váži l, 
snažil sa ma čo najviac zasväcoval do 
problé~ov a neskrýval ich predo 
mnou . Ziorivý príklad toho oko na 
vzájomné osobné spory politikov do
plácajú občania , máme no našej ver
kej politickej scéne. Som rád, že 
v Devínskej Novej Vsi sme sa takéhoto 
sebeckého prístupu vyvarovali a dú
fam , že tok bude až do konca voleb
ného obdobia. 

V rozhovore, ktorý spomínate, pán 
starosta ·vyjadril názor, že funkcia 
prednostu je vyslovene odborná a ne
politická. Súhlasím s týmto názorom a 
budem sa ho pridŕža( aj vo svojej prá
ci. Budem sa snažil, aby výhrady voči 
práci Miestneho úradu nemalo žiadna 
politická strana pôsobiaca v Devínskej 
Novej Vsi, ale hlavne, aby ich nemali 
občania . Úradník by mol byt' sluhom 
zákona o občanov. 

Zhováral sa Ing. Martin Lacko 

kosti , čo napiekli členky výboru. 

Pochutili sme si oj na kuracom gu

láši. Nasýtení dobrým pocitom 

Judskej lásky a priatel'stvo rozchá

dzali sme sa ruka v ruke a priali 

sme si "Pokojné Vianoce" o hlav

ne ešte dobré zdravie do Nového 

raku . 

Ďakujeme výboru. 

Ivanová 

kontrolo, oko no potvoru bolo všetko v poriad
ku. No, keď odišlo, je to tu všetko ešte horšie. 

P.S. : Zaujímalo by mo, či vodo, čo steká vo 
vchodových dverách rovno každému prichádza
júcemu no hlavu, nenoruší elektrické vedenie o 
nemôže prísť ku skratu, pretože táto vodo zo
teká oj elektrické osvetlenie no prízemí. 

Keby som nenavštevovola moju dobrú pria
teľku, veru by som tento panelák zďaleko ob· 
chódzola. 

S pozdravom 
p 

DEVEX 3 



V klube 
dôchodcov 
oslávili narodeniny 
Dezider SCHREK 

Katarína ZAHRADNÍČKOVÁ 
Mária HUPKOVÁ 

Viktora KRAJČÍROVÁ 
Eva NEOVESKÁ 
Viera KUBOVÁ 

Antonia KAROVIČOVÁ 
Katarína FOŠNÁROVÁ 
Jitka MILOŠOVIČOVÁ 

blahoželáme 

l Odišli z našich radov l 
Mária ŠEVČÍKOVÁ 

Pod'akovanie 
Zväz invalidov v DNY dakuje týmto 

podnikom, ktoré sponzorovali svojimi 
darčekmi zdravotne postihnuté deti : 

Majravský Vladimír "U Corgoňa" 

Reštaurácia "U Michala" 

Reštaurácia "Jamajka" 

Reštaurácia "Rolanda" 

Pohostinstvo Ing. Ebringera 

Potraviny "Trend" p. Pavlovský. 

Zvláš( da kujeme zo krásne vystú
penie detí z (udovej umeleckej školy 
"Eugena Suchoňa" z Dolinského ul. 
v Dúbravke. 

Slovenský zväz telesne postihnutých 
Základná organizácia 

Devínska Nová Ves 

Koniec roku 199 5 uplynul v zname
ní rozžiarených detských očiek v ma
terských školách našej lokality- Devín
skej Novej Vsi aj vdaka láskavému 
pričineniu vedenia lstracentra , ktoré 
zabezpečilo milého, nekonečne trpez
livého Mikuláša. Rozdával medzi deti 
lásku i balíčky prekvapení. Pre každé 
die(a mal láskavé pohl'adenie a teplé 
slovíčko. 

Ďakujeme aj pánu starostovi , ktorý 
tiež prispel k pestrej palete darčekov 
pod stromčekom . 

Želám vám, pán starosta, i celému 
Miestnemu zastupitel'stvu , podobne 
pani riaditel'ke lstracentra do Nového 
roku l 996 vel'a pracovných aj osob
ných úspechov, vel'a zdravia a opti
mizmu. 

Kolektívy detí a učiteliek 
materských škôl 

v Devínskej Novej Vsi 

dd 

4DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

ponúka 

13.1.96 KOBYLKA 
detský folk. súbor s hos(om 
DFS HAJENKA Bralislava 
po programe detská diskotéka 

o 17.00 hod. 

vsi.: 10,-

14.1.96 M~ a sJaros~a MČ DNY pozýva na o 16.00 hod . 
VYROCIE DNA VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
v slávnostnom programe vystúpia: 
súrodenci Jendruchoví, D. Laščiaková, J. Pántik, Dr. M. Ješko, 
rok. inštr. skup. F + F pri MOMS, uvádza V. Dobrík 

18.1.96 KONCERT o 17.30 hod . 
deti ZUŠ v DNY 

20.1.96 MATIČNÝ PLES 
otvorenie plesovej sezóny pod záštitou 
Mieslneho odboru Matice slovenskej 

21.1. 96 O ŠÍPOVEJ RUŽENKE 
detské divadelné predstavenie 

27.1.96 l. DISKOPLES MLADÝCH 
do tanca hrá skup.: DODO BAND 

Tel.: 770 033 

ZDRUŽENIE VOTUM 

od 19.00 hod. 

o 16.00 hod . 
vstup: 10,-

od 19.00 hod . 
vstup: 50,-

pozýva deti a mladých l'udí, ktorí si radi zahrajú nielen v živote 
a majú záujem pracovať v našom Rodinnom divadle, na prvé stretnu
tie, ktoré bude v sobotu 13. januára 1996 o 9.30 hod. na lstrijskej 4. 

ZDRUŽENIE VOTUM 

VÁS PO'ZÝVA 

14. JANUÁRA 
DEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY 

[udské hľadania, orientácie, rozhodovanie, istoty a neistoty čo 
k tomu ponúka Kristus, kedy ho správne chápeme a žijeme .. . 

Karol MORAVČfK, Rfm. kat. kňaz, DNY 
15.00 hod.- OBJEKT ZDRUŽENIA VOTUM, ISTRIJSKÁ 4 

SVÄTÁ OMŠA 
18.00 hod.- Kostol Ducha Sv. 

Účinkuje: 
Diriguje: 

V rámci sv. omše odznejú diela z tvorby C. Monteverdi· 
ho, Z. Zarewutia, J. L. ·Bellu, J. Kumlika, F. Liszta, 
E.Suchoňa 

Zbor konzervatória v Bratislave 
Dušan BILL 
(V spolupráci so Slovenským národným múzeom -
Hudobné múzeum.) 

UKÁŽKY Z TVORBY Evy TRIZUUAKOVEJ 
Sprievodné slovo: autorka 

19.00 hod.: Kostol Ducha Sv. 

MODLITBA ZA MIER VO SVETE 
Ekumenické podujatie pod záštitou 
PAX CHRISTl SLOVAKIA. 

19.15 hod.: Kostol Ducha Sv. 

~~~~~~~~~fr~· 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
13.1. · Rastislav, 14.1. · Radovan, 

l 5.1. · Dobroslav, 16.1. · Kristína, 

17 .l. · Nataša, 18.1. · Bohdana, 

19 .l. · Drahomíra, 70.1. · Dalibor, 

71.1.· Vincent, 72.1.· Zora, 73.1. · 

Miloš, 74.1. · Timote~ 75.1. · 

Gejza, 76.1. ·Tamara. 

blahoželáme 

Program 

kina 

DEVÍN 
Celovečerné predstavenia: 

str, štv, so, ne 
o 19.45 hod. 

13.·14. STATOČNÉ SRDCE 
USA MP 
čt 30,-

17. ŠKANDALÓZNE 
ODHALENIE 
USA MN 
st 24,-

18. VĎAKA ZA KAŽDÉ 
NOVÉ RÁNO 
ČES 26,-

20.·21. JOHNNY MNEMONIC 
USA MP 
čt 30,-

Miádežnícke predstavenia: v SO o v NE o 
17.15 hod., dňo 13. o 14. l. kvôli dlhe j 

minutáži filmu o 16.45 hod. 

13.·14. STATOČNÉ SRDCE 
30,-

77.-28. JOHNNY MNEMONIC 
30,-

Tel: 775 104 

Prečo nejde 
informačný kanál TKR 

Textové informácie miestneho spravodajstvo so 
už dlhšiu dobu nedostávajú účastníkom TKR. 
PríCinou tohto stavu je montáž o oživenie jednotky 
Pol coder do titulkovacieho zariadenia. Táto jednot
ko umožní vysielať textové informácie vo farbe . 
Jej montáž zabezpečuje firmo SATRO . Podľo po
sledných informácií vysielanie miestneho spravo
dajstvo so obnoví v treťom januárovom týždni . 
Zároveň pracovníci Mú DNV začali zabezpečovať 
dodávku oudio o video techniky pre miestne tele
vízne štúdio, ktoré začne vysielať v priebehu tohto 
roko. To znomená, že účastníci TKR budú mol mo
žnosť sledovať miestne spravodajstvo už oj obra· 
zom o zvukom. 

Alo jz Moravec 

Zápis 
F>rvákev 

do ZŠ v Devínskej Novej Vsi 

(Pokračovanie z č. 24/95) 
V školskom roku l 996/97 má 

by( do l . ročníka ZŠ prijatých cca 

400 detí. 

Aké stanovisko zaujme MZ DNV 
k rozmiestneniu školákov? 

~avrhujem 
V súvislosti s blížiacim sa termí

nom zápisu prváčikov pre šk. rok 

1996/97 sa Komisia školstva, vzde

lávania a mládeže pri MZ DNY za
oberala aj rozmiestnením prvákov. 

Väčšinové stanovisko členov ko

misie je za návrh Školskej správy a 

riaditelov škôl DNY, aby na ZŠ 
Pavla Horova boli umiestnené iba 2 

triedy l. roč. a ostatné (pravdepo

dobne 7 tried), podobne ako v tom

to roku, v budove na lstrijskej ulici. 
Toto riešenie som z viacerých dôvo

dov spochybnil aj na stránkach ok

tóbrového DEVEX-u. Presadzujem, 

aby MZ na najbližšom zasadnutí 

zaujalo svoje stanovisko aj k tomuto 

problému. Navrhujem na schválenie 

uznesenie nasledujúceho znenia: 

l. MZ v DNY odporúča ŠS Bratis

lava IV a riaditel'stvám ZŠ v DNY 

umožni( všetkým rodičom zápis a 

školskú dochádzku do l. ročníka ZŠ 

pre ich deti na kmeňovej škole, kam 

územne najbližšie patria (zachovať 

doterajšiu prirodzenú rajonizáciu 
ZŠ). 

List redakcii Nového času 

Dňa 6.12.1995 bol v čísle 282 

Vašich novín uverejnený horeuve
dený článok . 

V predmetnej veci vám z hladiska 

ochrany zdravia l'udí zasielame Ioto 

stanoviska: 

Náš ústav v rámci bežného zdra
votného dozoru pravidelne vykonáva 

odbery a laboratórne rozbory pitnej 
vody z verejnej vodovodnej siete 
slúžiacej pre hromadné zásobovanie 

obyvatel'stva pitnou vadou - a to z 
územia celej Bratislavy. Medzi pravi
delne sledovanými odberovými mies

tami je i reprezentatívna lokalita pre 
Devínsku Novú Ves - lekáreň pri 
zdravotnom stredisku na ul. Pavla 
Horova. 

Z rozborov vykonaných v priebehu 
r. 1995 jednoznačne vyplýva, že vo-

ZŠ v Devínskej Novej Vsi sú ka

pacitne naplnené, pritom najviac je 

naplnená ZŠ P. Horova, ktorá 

môže prija( 60 detí do prvého roč

níka z najvzdialenejších ulíc: 

-ul. Š. Králika č . 2, 4, 6, 8, l O, 12 

- ul. J. Smreka č . 5, 7, 9, ll , 20, 

22, 24, 26, čo považujeme za je

den z alternatívnych riešení danej 

problematiky. 

Deti z ostatných častí Podhor-

2. MZ DNY odporúča ŠS Bratislava 

IV a riaditel'stvám ZŠ v DNY, aby 

prechodný nedostatok školských 

priestorov v DNY riešili spoločne . 

Konečné riešenie nech nedobrovol'

ne, z dôvodu dochádzky na vzdia 

lenejšiu školu, neznevýhodňuje: 

a) žiadnu skupinu detí v rámci da

ného ročníka základnej školy 

b) dlhodobo (na viac rokov, ako je 

nevyhnutne potrebné, pri zachovaní 

rovnosti zMaže spojenej s dochádz

kou) žiadny ročník v rámci povinnej 

S-ročnej školskej dochádzky. 

3. MZ DNY žiada Školskú správu 

Bratislava IV využit' všetky oprávne

né prostriedky na bezodkladnú do

stavbu budovy na lstrijskej ulici a 

urýchlenú výstavbu dalšej základnej 

školy na sídlisku Podhorské. 

Zdôvodnenie: 

a) Body l a 2 navrhovaného uzne

senia sú len zásadami, ktoré je tre

ba dodrža( aby sa zachoval pri

najmenšom duch článkov a princí

pov, ktaré hovoria o povinnej škol

skej dochádzke a sú obsiahnuté vo 

"Všeobecnej deklarácii l'udských 

práv" (čl. 13), v "Deklarácii práv 

diet'at'a (princíp 7), v Konvencii o 

da distribuovaná verejným vodovo
dom do oblasti Devínskej Novej Vsi 
(pôvodom z kontrolovaného vodného 
zdroja pre hromadné zásobovanie) 
priebežne vyhovovala hygienickým 
požiadavkám v zmysle platnej STN 

Voda 
vyhovuje 

75 7111 Pitná voda . Ojedinelé výky
vy zhoršenia zmyslovo postihnutel'
ných, event. mikrobiologických vlast
ností pitnej vody boli zdravotne bez
významné a nevyžadovali realizáciu 
nápravných opatrení zo strany pre
vádzkovatel'a verej né ho vodovodu -
Vodární a kanalizácií š.p. Bratislava . 

Rovnako podla výsledkov pravidel
ných rozborov kvality vody z mestskej 
vodovodnej siete, ktoré uskutočňujú a 

ského budú zapísané do l. ročníka 
na ZŠ ul. l. Bukovčana č . l, kde 

budú otvorené 4 triedy na ZŠ 

ul. lstrijská č . 22 a 4 triedy na ZŠ 

ul. Charkovská č. l . ZŠ ul. 

l. Bukovčana č . 3 môže prija( max. 

116 detí. 

Zápis prvákov do ZŠ v Devínskej 

Novej Vsi bude prebieha( v dňoch: 

-piatok - 9.2 .1996 od 15.00 hod . 

- 18.00 hod. 

právach dietata" (čl. 28) a v ďalších 

medzinárodných dokumentoch. 

b) Organizačne je možné bez 
väčších problémov zabezpečit' také 
riešenie, aby navrhované 2 zásady 
boli rešpektované. Je lo v kompeten 
cii školskej správy a riaditel'stiev 
škôl. 

Jedno z takýchto riešení pre tento 
školský rok je obsiahnuté v doku

mente "Hodnotiaca správa a analý

za výsledkov za škol. rok 

1994/95", ktorú predložilo Školskej 
komisii Riaditel'stvo Základnej školy 
P. Horova. Toto riešenie sa však ne

realizovala hlavne z administratív

neho dôvodu: Školská správa Brati

slava IV pridelila budovu na lstrij

skej ulici nie ZŠ P. Horova, ktorá ju 
potrebovala, ale ZŠ Bukovčana l . 

c) Rešpektovaním navrhnutých pr
vých dvoch bodov uznesenia ob
čiansky spravodlivo vyriešime citlivý 
problém nedostatku školských pries
torov. 

d) Vyhneme sa každoročnému ne-

príjemnému výberu určitej menšej 

skupiny prvákov, ktorí zastanú na 

ZŠ P. Horova. Pri takomto akokolvek 

spravodlivom výbere zohl'adňujú

com sociálne, zdravotné a iné dôvo

dy sa prinajmenšom zasieva podo-

nóšmu ústavu priebežne zasielajú 
Vodárne a kanalizácie š.p. Bratisla

va, v inkriminovanom období (l. pol
rok 1995) a ani neskôr v oblasti 
Devínskej Novej Vsi nebola zazna
menané žiadne zrete lahodné zhorše

nie kvality pitnej vody v zmysle hygie
nických požiadaviek určených STN 

75 7111 . 
Ak teda vyšetrená voda požiadav

kám vyššie citovanej STN 75 7111 

vyhovela, v článku prezentovaná in

formácia, že voda napriek tomu, že 

vyhovovala po hygienickej stránke 

"zároveň v ani jednom prípade nevy
hovela zdravotným požiadavkám" je 

irelevantná a vyslovene zavádzajúca . 

Takto podanej interpretácii - pripiso
vanej nášmu ústavu - totiž úplne chý

ba vnútorná logika, a preto nemohla 

byt' žiadnym naším pracovníkom po

skytnutá . 

- sobota - l 0.2.1996 od 8.00 

hod. - 12.00 hod. 

V prípade závažných rodinných 

dôvodov, že diet'a nemôže navšte

voval' vzdialenejšiu ZŠ, treba ozná

mit' tieto skutočnosti písomne pri 

zápise diet'at'a na danej škole. 

Školská správa 

Bratislava IV 

riaditelia ZŠ v Dev. Novej Vsi 

zrenie z občianskej nespravodlivos

ti . Tak tomu bolo tento školský rak a 

takto sa má podl'a návrhu , ktorý 

podporuje väčšina členov Školskej 

komisie, postupovať aj v budúcom 

školskom roku . 

e) Bod l navrhovaného uznesenia 
naviac zahl'adňuje aj vekové psy
chosociálne aspekty 6-račných detí, 

z ktorých všetkým je potrebné vytvo
rit' čo najlepšie podmienky na škol
skú dochádzku. 

~ Odsúhlasením návrhu tohto uzne
senia, domnievam sa, MZ DNY 
upozorní Školskú správu Bratislava 
IV a prípadne aj MŠ SR na nespráv

ne rozhodnutie, ktoré v predmetnej 
veci Školská správa urobila v tomto 
raku a prestaneme niest' spoluzod

povednos( pre budúce roky, ak po

dobné riešenie pretrvá. 

Táto povinnos( nám vyplýva z§ 5 

Zákona č. 542/90 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve. 

Mojím želaním je, aby MZ v 
DNY nieslo spoluzodpovednos( za 
dobré rozhodnutie Školskej správy 

Bratislava IV, ktoré sa dotýkajú 
miestnej časti DNY. 

J. TURZA 

Takisto ekzémy a hnačky v danom 
prípade vôbec nemožno pripisova( 
horšeniu kvality vody, čo potvrdila aj 
MUDr. Z. Vlachová . 

Záverom podotýkame, že v budúc
nosti pred uverejnením článku s tak 
závažným obsahom (z aspektu ohro
zenia zdravia l'udí faktormi životného 
prostredia) považujeme za potrebné 
jeho obsah najprv konzultova( s od
bornými pracovníkmi nášho ústavu. 

V prípade tohto i dalších problé
mov, ktoré sa môžu dotýka( zdravia 
l'udí, vám ponúkame spoluprácu tak, 
aby vaši čitatelia dostávali informácie 
objektívne a neskreslené a vylúčil sa 
vznik nervóznych a panických reak

cií. 
MUDr. Eva Haladová, CSc. 

riaditel'ka 

Štátny zdravotný ústav hl. m. SR 
Bratislavy, Ružinovská ul. č . 8 

820 09 Bratislava, P.O. Box 26 
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Aké poplatky 
v roku 1996 

Na mimoriadnom rokovaní 

Miestneho zastupitel'stva dňa 

15.12.1995 bolo schválené všeo

becne záväzné nariadenie č. 

4/1995 mestskej časti Devínska 

Nová Ves o miestnych poplatkoch . 

O výške sadzieb poplatkov sme 

vás informovali v 23 . čísle Devexu 

v minulom roku. Oproti sadzbám 

uvedeným v Devexe bol schválený 

poplatok za zau jatie verejného 

priestranstva za ambu lantný pre

daj v nižšej sume, a to 30,

Sk/m2/deň na sídlisku Kostolné a 

Podhorské a 15,- Sk/m2/deň na 

ostatnom území mestskej časti . 

Nové sadzby 

Poslanci dospeli ku kompromi s

nej dohode týkajúcej sa výšky po
platku z predaja alkoholických ná

pojov a tabakových výrobkov. Bola 
schválená sadzba vo výške 8 % 
z predajnej ceny alkoholických ná
pojov a tabakových výrobkov. 
Zároveň zástupca starostu navrhol , 

aby sa čast' takto získaných finanč
ných prostriedkov použila na pod
poru súkromných podnikatel'ských 
aktivít v mestskej časti. Konkrétna 

podoba tejto podpory bude prero
kovaná na najbližšom zasadnutí 
Miestneho zastupitel'stva . 

Úplné znenie nariadenia je uve
rejnené na úradných tabul iach 
Miestneho úradu alebo ho občania 
môžu dostat' k nahliadnutiu na 

Miestnom úrade a postupne bude 
uverejňované v Devexe. 

- p-

daní z 
neh n utel'ností 

Na mimoriadnom rokovaní Miestneho zastupitel'stva dňa 15.12.1995 bolo 

schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 5/ 1995 mestskej časti Devínska 

Nová Ves o up latňovaní zákona o dani z nehnutelností. Sadzby daní z ornej 
pôdy, chmel'níc, viníc, ovocných sadov, trávnych porastov, lesov a rybníkov sa 

oproti roku 1995 nemenili . Ostatné sadzby vám prinášame v nasledujúcej ta

bul'ke . V prvom stlpci sú sadzby platné v roku 1995, v druhom strpci sadzby 
schválené Miestnym zastupitelstvom na rok 1996 a v tretom stlíxi maximálne 

sadzby, ktoré by mohlo Miestne zastupitel'stvo schváli( podla zákona Národnej 
rady SR zo 17.11 .1995. Sadzby sú uvedené v korunách za m2. 
Vysvetlivky: FO- fyzi~ké osoby, PO- právnické osoby 

Pozemky 

r 1995 rok 1996 maximálno možná sodzbo 

záhrady 0,20 Sk 0,30 Sk FO 0,90 Sk 
0,60 Sk PO 0,90 Sk 

zostovoné plochy 0,20 Sk 0,30 Sk FO v zastavanom území 0,90 Sk 
o nádvoria 0,45 Sk FO mimo zost. územia 0,90 Sk 

0,60 Sk PO v zostovonom území 0,90 Sk 
O, 90 Sk PO mimo zast. územia 0,90 Sk 

stavebné pozemky 2,- Sk 9,-Sk 9,- Sk 

ostatné plochy 0,20 Sk 0,20 Sk mimo zost. územia 0,20 Sk 
0,30 Sk FO v zostovonom území 0,90 Sk 
0,60 Sk PO v zostovonom území 0,90 Sk 

stovby 

no bývanie 2,- Sk 2,- Sk v Devínskom Jazere 6,75 Sk 
2,75 Sk 3,- Sk bez konolizácie 6,75 Sk 
4,50 Sk 4,50 Sk s kanalizáciou 6,75 Sk 

pofnohospod. stavby 2,-Sk 4,50 Sk 9,-Sk 
cho ty 4,50 Sk 13,50 Sk 20,25 Sk 
garáže 4,- Sk 13,50 Sk 20,25 Sk 
priemyselné stavby 10,- Sk 45,- Sk 45,- Sk 
stovby no podnikotefskú 22,- Sk 27,- Sk do 20 zamestnancov 112,50 Sk 
činnos( 54; Sk do l OO zornestnoncov 112,50 Sk 

112,50 Sk nod 100 zamestnancov 112,50 Sk 

ostatné stavby 4,- Sk 4,50 Sk FO 27,- Sk 
13,50 Sk PO 27,- Sk 

Úplné znenie noriodenio je uverejnené no úrodných tabuliach Miestneho úrodu o lebo ho občania móžu dostať k no· 
hliodnunu počas úrodných hodín no Miestnom úrode. 

. p. 
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Dobudovanie 
televízneho rozvodu v MČ 

Bratislava ONV dostáva 
reálnu podobu. 

Ako je všeobecne známe, v sú
časnosti má MČ Bratislava DNV te
levíznym káblovým rozvodom (TKR) 
pokrytú celú KBV a 195 rodinných 
domov. Firma SATRO s.r.o. v minu 
lom roku vypracovala projekt na ce
loplošné dobudovanie TKR v DNV. 
Celkovo projekt počíta s 873 prípoj 
komi . Vzhladom k tomu, že náklady 
na realizáciu predstavujú 9 911 
518,- Sk bez DPH, MZ MČ Brati
slava DNV sa na svojom poslednom 
minu loročnom zasadnutí rozhodlo 
zrealizova( dostavbu TKR v troch 
etapách do konca roku 1998. Prvá 
etapa, ktorá bude realizovaná 
v tomto roku , bude mat' pracovný 
názov l . etapa dobudovania TKR 
v MČ DNV oblast' Grbe a Vŕšok . Už 
samotný názov napovedá, ktorým 
smerom sa dostavba v prvom kroku 
pohne. 

ide o celkom novú vetvu TKR, kto
rej primárna trasa bude smerovaná 
od hlavnej stanice na ul. M . Mareč
ka 7 smerom na Delenú, Vápencovú 

a Mlynskú ulicu. Z tejto primárnej 
trasy sa budú napájal sekundárne, 
ktoré vlastne budú pokrýval' TKR 
všetky ulice nachádzajúce sa v ob
lasti Grbe a Vŕšok . Celkovo to pred
stavuje 223 prípojok . Náklady na 
túto etapu predstavujú 2 531 808,
Sk bez DPH (6 percent) . Miestne za
stupitelstvo schválilo výšku príspevku 
občanov na zavedenie prípojky TKR 
v troch možnostiach: 

a) 7 000,- Sk v prípade zaplaten ia 
príspevku pred zahájením prác no 
konkrétnej ulici 
b) 8 000,- Sk v prípade zaplatenia 
príspevku do 14 dní od zavedenia 
signálu k účastníkovi 
c} 12 000,- Sk v prípade dodatoč
ného zaplatenia príspevku. 

Táto cenová ponuka je pre budú
cich účastníkov TKR vel'mi výhodne 
postavená, nakol'ko náklady na jed
nu prípojku predstavujú 12 035,
Sk, vrátane DPH, to znamená, že 
v prvom prípade sa vlastne ponúka 
za zavedenie prípojky TKR občano
vi dotácia z rozpočtu MČ vo výške 
5 035,- Sk a v druhom prípade 
4035,- Sk. V súvislosti s touto novou 
koncepciou financovania prípojok 
TKR MZ MČ Bratislava DNV schváli
lo zároveň pre obyvateiOv na ul. Na 
Grbe a Na vyhliadke, kde je už TKR 
zavedený, zmenu výšky príspevku 
do fondu TKR za zavedenie prípoj
ky. Náklady na jednu prípojku sa 

vdaka slabšiemu záujmu občanov 
o zaveden ie TKR dostali až na sumu 
l O 937,50 Sk. 

Pr i príspevku MČ na jedného 
účastníka 3 000,- Sk príspevok do 
fondu TKR za zavedenie prípojky 
jedného účastníka predstavoval 
7 937,50 Sk. Nová verzia príspev
ku má taktiež tri možnosti: 

a) V prípade, že účastník už zaplatil 
príspevok viac ako 7 000,- Sk, od
počíta sa mu suma presahujúce 
7 000,- Sk od pravidelných mesač 

ných poplatkov za užívanie TKR. 
b) Príspevok za zavedenie prípojky 
TKR, pokial' nebol v plnej výške do· 
teraz uhradený, predstavu je sumu 
7 000, - Sk, pokial' bude uhradený 
v termíne do 31.3.1996. 
c} Príspevok za zavedenie TKR vo 
výške 12 000,- Sk v prípade zapla
tenia príspevku po 31 .3.1996. 

Z uvedeného vyplýva, že MČ 
Bratislava DNV týmto vlastne zvýšila 
svoj príspevok za zavedenie prípoj
ky účastníkom TKR na citovaných 
uliciach z pôvodných 3 000,- Sk na 
3 937,50 Sk. 

Záverom uvádzam niekol'ko tech
nických informácií pre budúcich 
účastníkov TKR. Rozvod bude budo
vaný pomocou v súčasnosti najmo
dernejšej technológie od fY. Philips 
zosilňovačmi radu B3BHL Všetky 
rozvody budú uložené v zemi . 
Terciálna siet' bude robená hviezdi
covým systémom. Systém rozvodu 
rieši možnost' príjmu TV programov 
vysielaných pozemskými vysie l ačm i 

a družicami , príjmu VKV FM prog 
ramov pozemských ako aj satelit
ných. Ďal ej umožňuje rozvod infor
mačného kanálu a rozvod signálov 
spätne od užívatelov TKR na využitie 
rôznych služieb. Prenášané frekve
nčné pásmo 50 - 862 MHz. Prenos 
spätných signálov 5 - 30 MHz. 
Maximálna kapacita systému 60 TV 
programov. 

Alojz Moravec 

• šport • šport • šport • šport 

ŠACH 
Oblastná sút'až: 

ŠK STRELEC ONV A - Spoje 
Bratislava C 6:2 
Za Devínsku zvít'azili: ANTALA, 
VERNER, HORVÁTH 

ll. trieda: 

ŠK STRELEC ONV B - Krasňany D 

2:6 
Za Devínsku zvít'azili : JURČÁK B., 
ŠIMON 

mj 

Blíž i sa čas , ke~' vš~tc i ôs~ac i , 
prípadne devratacr budu roz

··lat' kam zo základnej školy? mys ' 

A preto Vá~ , milf žia ~ i , ale ~i 
rod ič ia , možno zau1me rnforma
cia 0 strednej škole v tomto brati 

slavskom obvode. 

Ide vlastne o dve stredné školy, 

Ponuka pre 
ôsmakov ... 

a le pod jednou strechou , na 
Harmincovej uli ci (pri pekárni 

Dúbravanka) . 

Prvou školou je Stredné uči l ište 
potravinárske, ktoré má dva od
bory, a to pekár a cukrá r. Z hla
diska profesionálnej orientáci e 
ide o zaujímavé, užitočné a stále 
potrebné povolanie. 

Po vyučení majú ž iaci možno
st' pokračoval v dalšom dvojroč
nom štúdiu , kto ré končí maturi 

tou. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05 - Byty 
06 - Nehnutelnosti 

• Predám komplet PB kachle 
{5000,-) AŠ. Na kaštieli 12. -

Druhou strednou školou , ktorá 
bude mat' v tomto školskom roku 
prvých maturantov, je Stredná 
priemyselná škola potravinárska, 
ktorá ako jediná na Slovensku 
má zameranie podnikanie v po
travi nárstve . Za štyri roky je ab
solvent kvalifikovaný uplatnil sa 
v oblasti obchodu, podnikania a 
služi eb, ktoré súvi si a s potravi 
nárskou výrobou. Je dobre pri
pravený pracoval ako technológ, 
majster laborant alebo manager. 
Bude tiež pripravený na vysokoš
kolské štúdium v p ríbuzných od
boroch, a to na Ekonomickej ale
bo Chemic kotechnolog ickej fa 
kulte - odbor potravinárstvo, prí
padne management. 

A ké sú podmienky prijatia? 

Na SOUP je to úspešné u k~
n čenie 8. a lebo 9. roč n í ka ZS, 
na SPŠP úspešné vykonan ie prijí
macích skúšok z Matematiky a 
Chémie, pre výborných žiakov je 
šanca prijatia bez pri jímacích 
pohovorov. 

SOUP a SPŠP Harmincova l 
941 Ol Brati slava 

• Vodoin štolačné a kúrenárske prá-

ce. Tel:: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 43. 
Tel. /zázn. 776 963 

Masky na karneval 
dostanete kúpiť v 

Devexe, Novoveská 14 
(z dvora) 

03- VO(NÉ MIESTA J L_J _ _ 05_-_B_YTY_----'------' PROGRAMÁTORI POZOR! 
• Hlodám staršiu pani k 2,5 ročn é-
mu dievčatku. Tel. 770 353 

• Elektroinštalácie, bleskozvody -
montáž, oprava. Tel. : 770 078 

rémno~•i:mie obrazov 

- reprodukcie a originály 

- upokojujúcu hudbu na MC/CD 

- duchovnú a liečitel'skú literat(lru 

l kútik sci-fi fantasy 

- aromaterapiu 

óva 56/C 
4.00- 19.00 

• 0-13.00 

• Vym . 2 izb. byt za väčší. 
Tel. : 779 698 

• Predám stav. pozemok na 

Kolónii . Tel.: 374 732 

• Predám záhradu 4 ár s pod

pivničenou chatou v oblasti 

Mariánky. Tel. : 421 691 

07 - ROZLIČNÉ 

• Odstúp im prenájom garáže 

na Kalištnej ulici . 

Tel. : 779 487 

N eodchádzajte za prácou do mesta, dobré miesta sú aj v Devínskej! 

Malý Software house prijme prógramátorov pre programovanie 

CAD aplikácií. 
Požiadavky: a ng l ičtina alebo nemči na o prax v jednom z odbo

rov: UNIX, Workstations, databázy, X-Windows, Windows, poč . grafi

ka . 

Dobre platená práca s perspektívou, priamo v mieste bydliska. 

Záujemcovia, pošlite angl icky alebo nemecky profesný životopis 
na adresu: Lukas C WOC. sk alebo faxom na 770 640, alebo osobne 

Ei sne rova l . 

Ďalej hládáme pani {dôchodkyňu ) na upratovanie 
a práce v domácnosti. 

Inzercia: Cenník: l znak = 1 Sk, l /8 str. = S27 Sk, l / 4 str. = l OS4 Sk, l / 2 str. = 21 08 Sk, l stro no = 4 216 Sk. K cenám treba pripočítoi 2S % DPH. 

Zl'avy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovan ie 25 %. Ponuka detských vecí · bezplatne. 
Zamestnanie hfodám · 50 %. Príplatky: l . strono + 100 %, posledná strano+ 50 %. 

Inzercia tel./fox: 77 S 27 S, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvoro (nod poštou) . Po-pio: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11 .00 
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pol'ičie 
Správa za obdobie 52.a 53 . 
kalendárneho týždňa 

O tom , že Slováci dokážu 
speňaží( takmer všetko, sa mala 

možnost' presvedči( hliadka MsP 

23 .12 .1995, ktorá vypomáhala · 

hl iadke HO PZ SR pri predvádzaní 

dvoch osôb, ktoré si svoju finančnú 
situáciu vylepšovali hliníkovými liš 
tami z dvier. O likviditnosti tejto ko
modity netreba nikoho dlho presve

dčovat'. Prípad bude mat' dohru 
v správnom konaní, ktoré zabez

pečí PZ SR. 

30.12 . o 23 .50 hod . bola 

hliadka vyslaná na základe telefo

nického oznamu na lstrijskú ulicu . 
Na uvedenej adrese malo podl'a 
oznamovatel'a dochádza( k rušeniu 

KRÍŽOVKA 
Vodorovne: A/ Citoslovce trúbe

nia - prvá čast' tajničky- existuj . 

- B/ Dolina - nádoba na podáva

nie pokrmu . - C/ Spojka uvádza

júca vedlajšie vety - správna jed

notka - radová číslovka - mesto 

v Pol'sku . - D/ ŠPZ Olomouca -

vodca (z angl.) - skratka registro

vanej tony - naberaný pás látky. -

E/ Citoslovce hnusu - spôsob vy

jadrovania - elektrónvolt - ošatila . 

- F/ Citoslovce uspokojenia- zub

ná sklovina - česká rieka - mohut

ný celok (napr. pohoria) . - G/ 
Česká koncovka zdrobnelín -

okradol - bučal , ryčal. - H/ ŠPZ 

Rokycian - vodný tok - dedičný 

základ znaku . - 1/ Druhá čast' 

tajničky . -

-Zvisle: l/ Tretia čast' tajničky -

čuv. - 2/ Osud - kŕdel' . - 3/ 

Voka lizovaná predložka - pichá 

rohami - kráčam - mesto vo 

nočného pokoja. Hliadka oznam 
preverila a zistila , že skutočne je 
tomu tak. Pani K.J. sa pokúšala 
značne neúspešne o konkurenciu 
hrmotu idúceho vlaku. Hliadka do
tyčnú pani informovala o reálnom 
čase a priestupok riešila pohovo

rom . 

Pani K. sa však o 01 .00 hod. 

pokúsila o repete , nakol'ko jej 
správanie sa nestretlo s pochope
ním, bude jej chovanie prejedná

vané v dalšom konaní. 

Činnost' hliadok bola v tomto 

týždni opät' sústredená na dodržia

vanie VZN (všeobecne) a Vyhl. 

č. 99/89. Je možné konštatoval', 
že s prichádzajúcim koncom roka 
boli zaznamenané len drobné zá
vady v dodržiavaní vyššieuvede

ných právnych noriem . 

Prehlad o tom, že v priebehu 

roku 1995 hliadky Mestskej polície 
v mestskej časti Devínska Nová Ves 
vôbec nezahálali, svedčí zopár šta

tistických údajov: 

Francúzsku . - 4/ ŠPZ Pol'ska -

piata čast' tajničky - jednotka in

formácie . - 5/ Preš - sultánov pa

lác - počarenie pohladom . - 6/ 

Nehovor hlúposti , netáraj - ktorý . 

- 7/ Výrubok (z franc .) - pastier 

oviec . - 8/ Predložka - farba na 

vajíčka - chovan ie , správanie. -

9/ Vo po nemecky - predlož ka -

l 2 3 4 5 

A 

B 

c ~ 1/ 1". 
D v l~ v 
E l~ / l~ 
F 1/ ~ v 
G 

H 

I 

- riešených priestupkov v celej MČ 
Devínska Nová Ves bolo za celý 

kalendárny rok l 737 

- odovzdaných priestupkov iným 
správnym orgánom 219 

- v blokovom konaní (ludovo pove

dané pokuty) 337 vo výške 43 
700,-. Hliadky MsP taktiež zistili a 

postúpili PZ na došetrenie 22 trest
ných činov, čo pri vel'kosti Devín

skej Novej Vsi nie je nezanedba

telný počet . 

MsP 

Podoby tohtoročnej zimy 

promočná sieň . - l 0/ Vajce po 

nemecky - meno Hončara - upra

vuj vlasy. - ll/ Štvrtá čast' tajnič
ky- nalievali . - 12/ Ženské meno 

(6 .1V.) Talian (obyvatel' 

Vlašska) .-

Pomôcky: D/ Leader. - 3/ Ore.-

d 

6 7 8 9 lO ll 12 

~@)~@w~@ 
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Kto nie je schopný myslie( obšírne 
a hovori( stručne, tomu neostáva 

iné oko opak. 

Odistil granát a bol by počítal boh

vie dokedy. 

- Čo máte proti mne? - pýta sa mu
cha. 
-Biolit. 

Prepáčte zvieratám, že sa správajú 
ako l'udia . 

Jano búcha Mare na dvere: 
- Mara, spíš? 
- Nie, nespím ... nemám s kým . 

Žena s diet'at'om v kočíku sa 
prechádza pred panelákom . Stret
ne ju známa, s ktorou sa už dlho 
nevidela . 
-Jéj, to je krásne diet'at'ko! A ako 
sa podobá na tvojho manžela! 
-Myslíš? - zamyslí sa žena a pri 
zrie sa dietat'u lepšie. 
- To je totiž susedovie decko. 

- Keď raz zomriem, tak chcem zo
mri et' ako môj otec. Kludne, pokoj 
ne, v spánku . A nie sa pritom 
zmieta( a reva( ako tí l'udia , čo ich 
viezol v aute. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug , 50% vydovotel'ských ná
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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
- Áá, dobre, že vás vidím . 

Chcel som napísa( do Devexu . 

Kol'kí ma stretajú, touto vetou so 

prihovárajú . Čo vám bráni? 

Odhoďte pohodlnost' i obavu . 

Napíšte tok, ako vás problém 
tlačí, ako vám slová do pera idú. 

Veď kol'ko grafomanov píše! Iba 
minule sme v rubrike Korenie ži

vota uverejnili : Kto nie je schop
ný myslie( obšírne o hovori( 

stručne, tomu neostáva iné ako 

opak. Mnohí si to ani nevšimli. 

Bez vás, dopisovotel'ov a pri

spievotelov, by noviny i časopisy 
boli šedivé. Sme mimoriadne ro

di každému príspevku od vás, 

čitatel'ov. Obohacujú nášho 

spravodajcu . Začíname šiesty 

ročník v tomto roku, v auguste , 

ak so nám podarí, dovŕšime pät' 
kompletných ročníkov Devexu . 

Veru, od prvého čísla 16.8.1991 

ubehlo už času. Názorov bolo 

vela a rôznych. "Iba kritické pri

pomienky nám pomôžu", tvrdili 

sme často. Pomáhali i po

máhajú. Slová uznania potešia. 

Yela času "stojí" urgovanie prí

spevkov do zabehnutých rubrík. 

Nuž, dali sme sa ... , snažíme 
sa. Ešte tok učlovečit' to doručo
vanie ... 

Za fandenie i trpezlivos( vda
ko vám čitatelia. 

Váš vydavatel' 

U III. 
O svoje najsvätejšie a prirodzené právo sa musel náš národ po stáročia 

borit'. Vyhlásením vlastného samostatného štátu l. januára 1993 sme 
zavŕšili etapu našej národnej emancipácie. 

Tr ti ' v • dlani vyjadril svoj i náš vzt'oh k dae e vyrocle movine, lásku k piesni , rodu a vlas
ti pretavila neopakovatel'ná Darina 
Laščiaková za doprovodu hudobV nedel'u 14.1 .1996, na pozva.: 

nie starostu a Miestnej rady MC 
DNY, so zišli občania Devínske j 
Novej Vsi v lstracentre na slávnost
nom programe k tretiemu výročiu 
Dňo vzniku Slovenskej republiky. 

Kol'ko len duchovnej lahody pri
niesli umelci na javisko. Prví začali 
rozdáva( radost' Vokálno- inštru
mentálny súbor súrodencov Jendru
chovcov. Po nich spevácko skupino 
F + F, Július Pántik so srdcom na 

ného skladotel'o Dr. Milana Ješku, 
program uvádzal i piesňami obo
hatil Vlado Dobrík. 

Dôstojnú spomienku zakončil 
V. Dobrík piesňou "Najkrajší kút 
v šírom svete". 

Dedičstvo našich otcov zachovaj 
nám pane. 

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 18. l. 1996. Uzávierka nasledujú

ceho čísla bude l. 2. 1996, číslo vyjde 9. 2. 1996 . 

bezplatne 

·Krátke správy 
* V piatok 19.1.1996 bola 
v Astorke premiéra drámy R. Slo
bodu Macocha. 

* Preukazy poistencov VZP sme 
si mohli vymenit' aj v DNY. 
Nevýhodou bolo, že sme sa to 
nedozvedeli včas . Výhodou , že 
sme si nemuseli íst' odstát' hodiny 
do mesta, ale sme ich odstáli do
ma. Ešte budeme odstraňova( ne

správne PSČ. 

* Zábradlie pri kine Devín je stále 
v stave ako pred pol rokom . 

* Predajňu Akva rex zruši li. Vraj 
jej prevádzku obnovia . Potreby 
pre chovateiOv (mimo živých ry
bičiek a zvierat) však otvorili na 

Eisnerovej. 

* Katalóg obchodov a služieb 
DNY 96 by mal byt' distribuovaný 
do schránok už budúci týždeň . 

* Na krátke správy sa teší redak
cia a predovšetkým obyvatelia 
Devínskej - využite možnost' infor

movot'. 

Kto nedostal 
Devex do schránky 

Mrzí nás, ole nemôžeme kontrolo
vot' každého doručovatela , každú 
schránku. Aj vyberači schránok spra
via svoje. Stále so snažíme o doruče
nie každému objednávotel'ovi. Kol
portéri majú presné zoznamy. 

Kto však v schránke Devex nenáj
de, bezplatne ho dostane v Devexe 
alebo v stánkoch PNS. Kompletný zo
znam miest, kde bude možné Devex 
dosta( uverejníme v niektorom z bu
dúcich čísel. 

redakcia 

* Tlmočím a prekladám -
nemčina. Tel./fax:770 140 



TI»robničky 
2Z radnice 

Z rokovania Miestnej rady mestskej 

časti DNY 9.1.1996 

Prijala nasledujúce uznesenia 

uložila prednostovi Miestneho úradu 
vypracovaí návrh Zásad tvorby a po
užitia Fondu rozvoja bývania mestskej 
časti 

vyhlásila verejno- obchodnú súÍaž na 
výber realizátora odpredaja obecných 
bytov za neúspešnú a najúspešnejších 
kandidátov z tejto sÚÍaže oslovila for
mou užšej sútaže 
vyhodnotila užšiu sÚÍaž na výber vi
deotechniky do miestneho televízneho 
štúdia 
prerokovala informáciu architekta 
mestskej časti a stave prípravy výstav
by pešej komunikácie Mlynská -
lstrijská 
skonštatovala, že verejná súÍaž na od
predaj stavebného pozemku na kolónii 
bola neúspešná 
neschválila prenájom pozemku na 
umiestnenie stánku na predaj zeleniny 
na Eisnerovej ulici 
súhlasila s uvol'nením finančných pro
striedkov na uhradenie programovej 
produkcie k slávnostnému programu 
konanému 14.1.1996 k výročiu vzniku 
Slovenskej republiky 

-p-

Z rokovania Miestneho zastupitelstva 
mestskej časti DNY 16.1. 1996 

Miestne zastupitelstvo 
mestskej časti DNY 

schválilo predbežný rozpočet príspev
kovej organizácie mestskej časti DNY 
lstracentrum no rok 1996 ako vyrov
naný v celkovej výške výnosov aj ná
kladov 2,172 mil. Sk, z toho príspe
vok z rozpočtu mestskej časti l ,85 mil. 
Sk 
schválilo predbežný rozpočet príspev
kovej organizácie mestskej časti DNY 
Denova na rok 1996 ako vyrovnaný v 
celkovej výške výnosov aj nákladov 
5,55 mil. Sk, z toho prísp<qvok z roz
počtu mestskej časti 3,55 mil. Sk 
schválilo predbežný rozpočet príspev
kovej organizácie mestskej časti DNY 
Verejný dobrovol'ný požiarny zbor 
ako vyrovnaný v celkovej výške výno
sov aj nákladov 21 O tisíc Sk, z toho 
príspevok z rozpočtu mestskej časti 
150 tisíc Sk 
schválilo všeobecne záväzné nariade
nie mestskej časti č. l /1996 o určení 
podielu bytov na zabezpečenie býva
nia pre sociálne slabšie vrstvy svojich 
abyvatelov 
schválilo Zásady pre obstarávanie to
varov, služieb a verejných prác hrade
ných z prostriedkov mestskej časti 
DNY 
schválilo Zásady pre tvorbu a použitie 
Fondu káblovej televízie 
schválilo odpredaj pozemkov na 
Novoveskej ulici, časti pozemku na ul. 
Na vyhliadke a vinice v lokalite medzi 
Devínom a DNY 

{Pokračovanie na 5 strane} 

Novo ročný príhovor 
(dokončenie z minulého čísla) starostu 

Podarilo sa i dalšie budovanie 

občianskej vybavenosti mestskej 

časti v technickej infraštruktúre, 

v rámci možností sa zabezpečili 

i chýbajúce finančné zdroje. 

Samospráva sa snažila zabezpeči( 

život a chod tejto mestskej časti 
v rámci jej možností. 

Vo vela oblastiach však snaha 

pokrivkávala a úspech či ciele sme 
nedosiahli. 

Ťaží nás riešenie bytovej situá
cie, problematika školstva, dopra

vy, zdravotníctva, bezpečnosti, roz

vojových programov a mnohé da

lšie. Napriek množstvu týchto ne

gatív Miestne zastupitel'stvo v roku 

1995 prijalo zásadný dokument

Stratégiu a program rozvoja mest

skej časti Devínska Nová Ves, do

kument, ktorý jasne formuluje stra-
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tegické, strednodobé i realizačné 
zámery tejto lokality a jej občanov. 

Zostáva pred nami úloha tieto 
ciele i skutočne realizova( a do
siahnut'. 

Pri využití morálnych kvalít, od

bornosti a l'udských schopností 

predstavitelov tejto mestskej časti, 
rovnako ako i jej občanov je do
siahnutie týchto cielov možné. 

Prajem teda vám, ako i predsta

vitelom tejto mestskej časti dostatok 

síl, húževnatosti, múdrosti, toleran

cie, skromnosti i hrdosti, vedúcich k 

naplneniu predsavzatí v prospech 

nás, občanov tejto mestskej časti. 

Ing. Vladimír MRÁZ 

starosta 

nového zástupcu starostu 
MČ DNV zvoleného Miestnym 
zastupiteľstvom 16. l. 1996 

Vladimír BARANOVIČ 

Curriculum vitae: 

Má 46 rokov, narodil sa a žije 

v DNV od narodenia. Absolvent 

SPŠ - strojníckej, naposledy pra

coval ako vedúci závodnej do

pravy, teraz spolupodniká. V po

sledných komunálnych vol'bách 

bol zvolený za poslanca MČ 
DNV, je zároveň členom Miestnej 

rady. 

Začiatok roka prináša rad 

zmien. Jednou z nich je aj vaše 

zvolenie na post zástupcu sta

rostu MČ DNV. Vaše predstavy o 

práci v novej funkcii? 

V prvom rade treba uviest', že 

k tejto zmene prišlo po zvolení 

Ing. Jána Žatku do funkcie pred

nostu MÚ a toto miesto zostalo 

neobsadené. Štatút hl. m. SR 

Bratislavy a organizačný poria

dok samosprávy obce určujú 
práva a povinnosti zástupcu sta

rostu v tých prípadoch, keď sta

rosta z vymenovaných dôvodov 

nemôže vykonávať svoju funkciu. 

A moje predstavy o práci v novej 

funkcii? Prijatie kandidatúry som 

podmienil vol'ným pracovným 

úväzkom a len v rozsahu nevy

hnutného zastupovania, pretože 

si myslím, že situácia, keď zá

stupca starostu suploval čiastoč

ne pracovnú náplň chýbajúceho 

prednostu, jeho vol'bou pominu

la. A čo sa týka poslednej časti 
otázky, nielen pre mňa, ale aj 

pre všetkých poslancov musí byt 

prvoradé plnenie volebných 

programov všetkých strán a hnutí 

v obci a ktoré sa vo väčšine bo

dov zhodujú alebo sú si podob
né. 

Iste poznáte požiadavky obča

nov. Dôjde z titulu zmien vo 

funkciách k zmenám v riešení 

niektorých otázok? Ktoré z nich 

považujete za najdôležitejšie? 

Riešenie pálčivých otázok nie 

je len v rukách funkcionárov MÚ 

a MZ, ale všetkých poslancov a 

zainteresovaných strán. Za prvo

radé pokladám urýchlenie od

predaja obecných bytov, získa

nie prostriedkov na výstavbu no

vých, príp. i s nižším štandar

dom, hl'adanie východísk na 

riešenie vel'mi zlej bytovej situá

cie, odkanalizovanie zostávajú

cej časti obce, riešenie rybníka a 

skládky odpadov v objekte VHS 

Malacky (pod stanicou), rozvod 

káblovej televízie do starej časti 
obce, atď. Nie je možné vyjadri( 

sa o všetkých problémoch, ktoré 

treba riešiÍ, vždy rozhodujú pe

niaze. Ale o poradí dôležitosti 

rozhodujú prostredníctvom po

slancov občania. 

Starosta, zástupca starostu, 

prednosta, MR a MZ - ako vidíte 

budúcu spoluprácu? 

Čo odpoveda( na vašu otáz

ku? Všetko so všetkým súvisí. Po 

ťažkých začiatkoch novozvole

ného zastupitel'stva a jeho orgá

nov sa zdá, že poslanci začínajú 
vidiet problémy očami svojho 

oponenta, čo je pre hladanie 

spoločných riešení podstatné. 

A budúca spolupráca starosta -

prednosta - zástupca - MZ? 

Opät' záleží na všetkých, na sta

rostovi, ako a na riešenie ktorých 

problémov bude svojho zástupcu 

potrebovať, na prednostovi, do 

akej miery bude ochotný pomôct' 

zástupcovi starostu svojimi skúse

nost'ami v jeho bývalej funkcii, na 

Miestnom zastupitel'stve ako bu

de posudzovať zastupovanie sta

rostu z hladiska dodržiavania 

a presadzovania záujmov obce 

a napokon na mne samom, 

s akou zodpovednost'ou budem 

starostove poverenia vykonávať. 

A slovko na záver: 

Čas ukáže ... 

enej je niekedy viac 
Vážený pán starosta DNV, 

edá sa nereagovat' na Váš úmy-

ln 'zovany' v DEVEX-e riešit' prob-se OVI .. • 
lém množstva psov v DNV zvysemm 
oplatkov z pôvodných 700,- Sk na 

p b' .. h 
1 OOO,- sk za psa yva1uce o v pa-
neláku, pričom poplatok za psa v ro
dinnom dome zostáva l 00,- Sk. 
V súvislosti s takýmto svojráznym prí
stupom by sme Vám chceli pripome
núť článok 20. Ústavy SR, ktorý 
hovorí o neodňatelnom práve na sú
kromný majetok a Ioto právo, ak 
dovolíte, sa týka aj obyvatelov pane
lových domov. Obmedzova( toto 
právo neprislúcha ani miestnej samo
správe. Odhliad-nuc od samotnej 
podstaty diskriminácie časti obyva
telov, rátania poplatku, podla kt~
rého občan bývajúci na ulici napr. S. 
Králika zaplatí za svojho pudlíka o 
900,- Sk viac ako obyvatel' lstrijskej 
ulice. Psi majitelov z "dediny" ne
majú nijako legislatívne zakázaný 
pobyt na verejných priestranstvách, 
čo ich majitelia aj využívajú, takže v 
tomto sú si so "sídliskovými" psíčkar
mi zajedno. Vec hygienických alebo 
iných priestupkov sa má riešit' jedine 
individuálne a ani tu nie je prípustný 

Devínska 
Nová Ves 

Pomaly, nenápadne a bez vel'

kého hrmotu vznikla v Devínskej 

Novej Vsi aktivita, ktorá prerástla 

rozmery tejto mestskej časti a do
konca začína prerastaí rozmery 
Bratislavy. Združeniu Votum sa 

podarilo priviest' na svet vydarené 

dieía. V roku 1995 zahájil svoju 
činnos( Dom duchovnej obnovy a 

v rámci jeho aktivít sa podarilo 
pritiahnut' do Devínskej Novej Vsi 

vela významných osobností z ob
lasti kultúry aj duchovnej sféry. 

Prvý Deň duchovnej obnovy 

tomto roku sa uskutočnil v nede-
14.1.1996. Tohtoročný prog

rtrm zahájil devínskonovoveský 

Pán Moravčík, prednáškou 
, 1~
0 

.tému: Ľudské hladania, o ri en-
,, acie rozhod · · · ,, ' ovama Istoty a neis-
:toty, ~ k ' 
d h co tomu ponúka Kristus, ke-l 0k správne chápeme a žijeme. 
en, lo prišiel presne načas, bol 

ne " 
to· Pn1emne prekvapený, pre· 

ze mol problémy dostat' so do-

princíp kolektívnej viny. Ako príklad, 
aj keď pritiahnutý za vlasy, uvedieme 
to, že nikoho zatial' nenapadlo sank
cionovat' chovatelov holubov za to, 
že holuby ničia v meste kultúrne pa
miatky. Argument, že psí štekot vy
rušuje obyvatelov, tiež neobstojí, pre
tože ten sa často celé noci ozýva 
práve z dvorov rodinných domov, 
o čom by mohli svoje povedat' oby
vatelia ulice P. Horova a iných ulíc. 

Záverom si dovolíme zapochybo
vať, že Vami navrhované zvýšenie 
poplatkov vyrieši problém tak, ako si 
to predstavujete, pretože neúnosná 
výška poplatku a tiež pocit nespra
vodlivosti utvrdí majitelov psov v tom, 
aby svoje peniaze zaplatili ioým ob
ciam a psa mali u seba na návšteve, 
čo žiaden zákon nezakazuje. Naša 
obec tak príde o peniaze, ktoré by sa 
určite dali využit' v prospech všet
kých. 

Vážený pán starosta, veríme, že 
poznáte príslovie "Menej je niekedy 
viac". Podla tohto príslovia by našej 
obci väčší prospech priniesol jednal· 
ný poplatok v takej výške, aby bol 
akceptovatelný pre všetkých. 

S pozdravom podpis 

ritahuje 
prednáškovej miestnosti. Nako

niec si prednášku vypočulo asi 

l 50 l'udí natlačených v pomerne 

malej miestnosti a úzkej chodbe. 

Bolo medzi nimi vel'a ludí z iných 

mestských častí, ba aj mimo 
Bratislavy. 

Po prednáške sa prítomní pre· 

sunuli do farského kostola, kde sa 

mohli zamyslieť nad výstavou 

prác akademickej maliarky Evy 
Trizuljakovej na tému "Apokalyp

sa", na inštalovanej iba na jeden, 
jediný deň. 

Zážitok bol o to mocnejší, že 

po svätej omši sa autorka priho

vorila zúčastneným svojou osob

nou výpovedou a umocňovalo ho 

i vystúpenie Zboru Konzervatória 

v Bratislave. Program celého dňa 

bol zavŕšený modlitbou za mier a 

za jednotu kresťanov, ktorej sa 

zúčastnili duchovní z rôznych 

cirkví. Modlitbou tak vel'mi po

trebnou v dnešnom rozhádanom 

svete. 

Ďalší Deň duchovnej obnovy sa 

uskutoční 18.2.1996 a organizá-

2 + 9 = JENDRUCHOVCI 

Roz 'v 
radosť 

Je 25. december 1995. Do kos

tola v Devínskej Novej Vsi prichá
dzajú l'udia. Je 16.30 a kostol je 

plný, každý chce by( vpredu a vi

diet'. Stojíme tesne vedl'a seba. 
Vzduch je riedky, teplo, ale to ne
vadí. Je tu trochu šumu. Zrazu všet
ko stíchne, bliknú svetlá a na scénu 

nastupuje devä( "statočných". Akí 
sú utešení! Dlhé zelené kostýmy 
kombinované s červenou pelerí
nou. Vyzerajú skoro ako z roz

právky. Každý zaujme svoje miesto 

a už to začína. Prvá pieseň -
Ad este. 

A kde sa vzali? 
Kde bolo, tam bolo, stretli sa 

dvaja mladí l'udia, no a ako to už 
chodí, padli si do oka. Bola to Iás-

ka. Z tejto lásky prišlo na svet de
vä( detí. Kedže každé malo hudob
né nadanie, rozhodli sa, že týmto 
darom z nebies budú spríjemňoval 
ludom chvíle každodenného života 
a rozdávať radost' a lásku. Tak na 
svet prišlo dalšie diet'a. Pokrstili ho 
menom dosť nezvyca1nym 
Vokálno - inštrumentálny súbor 
súrodencov Jendruchovcov. O 
diet'a, ktoré už aj nejaké tie naro
deniny oslávilo, majú záujem i vo 
svete a všetci sa oň vzorne starajú: 
ocko Milan pri jeho výchove použí
va "taktovku", mamka Mária do
hliada, aby nespadlo a neplakala, 
vždy sa pekne usmieva. A deti? 

VODA 
K otázke závadnosti vody v 

Devínskej sme dostali dalsí prí

spevok. Chýba nám k nemu do-

tori už dnes musia rozmýšla(, ako 

uspokoji( všetkých záujemcov, 

aby sa nik nemusel vráti( spred 

preplnenej sály. 

-ž-

Zabávajú. Tomáš na syntetizátore, 
Lucia používa saxofón, Mária kla
rinet, Matúš zahrá na trubku, Ruth, 
Petra a Alexandra fidlikajú na hus
ličky, k tomu krásny spev spolu 
s Deborah a Filipkom. Trocha tan
ca a už sa nik nenudí a veru ani 
my. 

A tak to bolo aj v deň Narode

nia Pána. Vianočnú atmosféru, 

stromček, Betlehem dopiÍlala prí

jemná hudba, ktorú dokázala vy

kúzli( táto super rodinka. Tradičné 
koledy, anglické piesne i Mozarto

va uspávanka očarili prítomných. 

Hudba, spev a veselé tváre pôsobili 

ako balzam na dušu. Určite neje

den účastník zabudol na bežné 

starosti a nechal sa unies( do sveta, 

v ktorom vládne pokoj, št'astie a 

smiech. Nič však netrvá večne. 
Záverečná pieseň a s ňou búrlivý 

potlesk publika, klaňačka a ako sa 

na ozajstných umelcov patrí, i prí

davok. Deborah s úsmevom na pe

rách všetkých pozdravila slovkom 

"Čaute" a l'udia prítomní na kon

certe sa určite tešili do skorého vi
denia. 

Po koncerte zvládli sprevádza( 

i svätú omšu. Spoločne sme si za
spievali pieseň Tichá noc a zaželali 
"Dobrú noc". 

Jendruchovci nie sú len nadaní 
hudobníci, ale aj super kamoši, 
s ktorými je zábava. 

PS: Nech týchto jedenást tvárí ešte 

dlho žiari ako hviezdy na nebi. 

M.G. 

kumentácia: Overené potvrdenia 

organizácií, ktoré vzorky odobe

rali a vyhodnocovali. Po ich zís

kaní materiál uverejníme. 

r 
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Obvodný úrad DNY: 

Štefan HOVANČÁK a Judita 
RUŽOVÁ 

V kostole: 

Jozef ORTH a Amália 
KUCHAROVÁ 

50 - výročie sobáša 
Dezider a Kamila ŠČEPÁNOVÍ 

70 rokov 
Estera MAGYARICSOVÁ, 
Matilda AUGUSTÍNOVÁ, 

Valéria SALAYOVÁ, 
Helena MATULOVÁ 

75 rokov 
Veronika EBRINGEROVÁ 

80 rokov 
Anna RÁBEKOVÁ 

90 rokov 
Pavel MARTANOVIČ 

l Odišli z našich radov l 
Emília PIAČKOVÁ 
Margita RÁCOVÁ 

Ján FRATRIČ 

V hlbokom zármutku oznamujeme, 
že náš drahý manžel, otec, švagor, 
dedo a pradedo 

(udovít EBRINGER 

nás opustil dňa l 8. januára l 996 
vo veku 83 rokov 

1.2. - 8.00 a ll .OO -Akadémia ZŠ l. Buk. 3 
vel'ká sála 

4.2. · "Poklad baby Mračenice" 
detské divadelné predstavenie v podaní manželov 
Fejerovcov 
19.00 vel'ká sála 

9.2. · "Ples radosti." - ples spoločenstva Samaritán, spoločen
stva na pomoc telesne postihnutým 
17.00 vel'ká sála 

10.2. ·Rybársky ples 
19.00 vel'ká sála 

17.2. ·Chorvátsky bál 
19.00 vel'ká sála 

18.2. • Fašiangové posedenie pri dychovej hudbe Záhorácki strýci 
18.00 vel'ká sála 

20.2. • "Pochovanie basy" - tanečná zábava do polnoci s tradič
nou fašiangovou šou pochovania basy 
19.00 vel'ká sála 

25.2. · "Amor a Psyché" - detské divadelné predstavenie 
16.00 vel'ká sála 

Pravidelné aktivily, kluby, krúžky, prenájmy 

Tel: 770 033 

Milí mladí čitatelia, 

knižnica pri Istro Centre pripra
vuje další ročník miestneho kola 
súfaže mladých čitatelov "O kréda 
detského či ta tela". V priebehu ja
nuára riešili detskí čitatelia pripra
vené otázky, ktoré boli základnou 
podmienkou výberu a postupu do 
miestneho kola. Z účastníkov postú
pilo 52 vybraných sút'ažiacich, kto
rí sa zúčastnia dňa 15.2.1996 

vo vel'kej sále Istro Centra 
miestneho kolo. Do súfaže sa 
zapojili žiaci všetkých základ
ných škôl v Devínskej Novej 
Vsi, ako aj osemročného gym
názia na Bilíkovej ulici, ktoré 
naše deti navštevujú. Vít'azov 
miestneho kola čakajú vecné 
ceny venované Istro Centrom a 
postup do mestského kola, kto
ré sa uskutoční v DK Zrkadlový 
háj 2.4.1996. 

~@gffi~~~~~ij@ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
26.1. • Tumora, 27.1. • llohuš, 21!.1. 

• Alfonz, 29.1. - Gašpar, 30.1. -

Ema, 31.1. • Emil, 1.2. • Tatiana, 

2.2. • Erika, Erik, 3.2.· Blažej, 4.2. · 

Veroniku, 5.2. • Agólo, 6.2. -

Dorolo, 7.2. ·Vandu, 8.2. • Zoja, 

9.2. ·Zdenko 

blahoželáme 

D 
Celovečerné predstavenia: str, 
štv, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

27.·28.1. JAZDA 
ČES MN 24,-
Atroktívny film plný 
erotického napätia. 

31.1.·1.2. ŠANCA PRHÁSKU 
ANGL MN 26,-

3.·4.2. MASKA 
USA MP s.t. 

7.·8.2. NELL 
USA MPst 

Mládežnícke predstavenia: v SO o v NE 
o 17.15 h. 

27.·28.1. MUŽ BEZ TVÁRE 
20,-

3.·4.2. UŠIAK A PES 
s.d. Kreslená rozprávka 

Poznámka: s.t. ·slovenské titulky, s.d. · sloven
ský dabing 

Tel: 775 104 

IDJrobničky 
~radnice 

(Dokončenie z 2 strany} 
neschválilo odpredaj nebylo· 

vých obchodných priestorov na 

ulici M. Marečka 4 - 6 
schválilo návrh plánu rekonš

trukcie a modernizácie pre

vádzky tepelno - energetických 

zariadení mestskej časti DNY 

na rok 1996 s finančným kry

tím l 794 732,· Sk 

prerokovalo stav doterajších 

geologicko - prieskumných 

prác v lokalite skládky gudró· 

nov v kameňolome "Srdce" 

prerokovalo informáciu archi

tekta mestskej časti o možnos· 

tiach výstavby sociálnych bytov 

a o príprave realizácie l. etapy 

vytvorenia nových parkovacích 

miest a bude sa týmto proble

matikám venovať aj na nasle

dujúcom rokovaní Miestneho 
zastupitelstva 

zvolilo do funkcie zástupcu 

starostu p. Vladimíra Barano
viča 

odvolalo z funkcie predsedu 

O vodnom 
hryzcovi 

Kráčal som vtedy popri bre

hu rieky Moravy. Za bariérou 

ladu pri brehu rieky som zba

dal akýsi pohyb. Prikrčil som 

sa k zemi ... na ladovú bariéru 

predo mnou vyskočil hlodavec. 

Hustý kožúšok, ploský, člán
kovaný chvost, dlhý asi 15 cm. 

Sadol si na zadné nohy, medzi 

P;stami, na ktorých mal pláva

Cle blany (zakončené ich mal 

silnýrni ostrými pazúrikmi) v 

predných labkách držal pred 

chvílou z rieky vytrhnutý. kus 

v~dnej trávy a žltými hlodavý

ml zubami si z neho bezsta· 
rostne ukusoval. • 

. Bol tožký, vodnatý sneh, kto· 

I~Ydsa na niektorých miestach 
a u . b h . Pn re u rieky Moravy to-

~~~k. Keď hlodavec dožral zvy· 
so l ' 

rsu Pustil na zasnežený 

komisie školstva, mládeže a 

vzdelávania p. Jaroslava Turzu 

zvolilo za predsedníčku komi

sie školstva, mládeže a vzdelá

vania PhDr. Máriu Dobríkovú 

zvolilo za člena komisie ochra

ny verejného poriadku JUDr. 
Františka Banyasza 

prerokovalo informáciu o sta· 

ve naplnenosti základných škôl 

v mestskej časti DNV a v tejto 
súvislosti 

a) uložilo komisii školstva, mlá

deže a vzdelávania spracovať 
analýzu demografického vývo· 

ja školopovinných detí na 
najbližších 5 rokov 

b) požiadalo Školskú správu 

Bratislava IV. zaobera( sa vo 

zvýšenej miere problematikou 

umiestnenia žiakov v ročníkoch 
prvého stupňa, zvláš( s pri· 

hliadnutím na žiakov prvých 
tried 

c) požiadalo Školskú správu 
Bratislava IV. využit všetky 

oprávnené prostriedky na bez

odkladnú dostavbu budovy 

školy na lstrijskej ulici a urých

lenú výstavbu dalšej základnej 
školy na sídlisku Podhorské 

-p. 

okraj rieky a sklzol opäí do 

vody. Pod vodou si počínal 
obratne a isto. Doslova centi· 

meter po centimetri presliedil 

pod vodou, čo sa muselo, po· 

chopitel'ne, udiať čo najrých· 

lejšie, aby sa mohol potom 

opäť dostat' na hladinu nadý

chať sa čerstvého vzduchu. 

Mal som ho temer na dosah 

rúk- pod ladovým príkrovom. 

Svoje chodby si hryzec 

vodný buduje do brehu tesne 

nad čiarou hladiny rieky. 

Môžu mat' aj niekol'ko desia

tok metrov. Často smerujú až 

do záhrad, a keďže sa živí 

Rieka Morava a jej okolie 

á no 'ch 
strážcov 

Devínskonovoveská lokalita po
núka bohatý materiál pre skúmanie 
paleontológie, botaniky, geológie, 
archeológie. 

Podoby a kontexty výskumných 

programov a ochranárskych záme
rov sa rozhodla prezentoval' oby
vatel'om Devínskej Novej Vsi dňa 
2. decembra 1995 nadácia DAPH
NE v spolupráci so združením 
Rybárik. Podujatie, pripravené tro
mi mladými prírodovedcami, nene
chalo zaiste ani jedného (žia!', len 
velmi úzkeho okruhu zúčastnených) 
na pochybách, aké je užitočné do
zvedie( sa viac o vzácnosti prírod
nej oblasti lokality Devínska Nová 
Ves a potrebe niečo prospešné uro
bit' pre jej ochranu - aby ludia ne
vstupovali s takými dalekosiahlymi 
zápornými dôsledkami do odve
kých samoregulujúcich sa prírod
ných procesov. Zostáva veril', že 
zvýšením všeobecnej úrovne po
znania u obyvatelov, o čo sa členo
via nadácie DAPHNE a združenia 
Rybárik usilujú, bude možné časom 
dosiahnut' citlivejší prístup pol'no
hospodárov, aj tých, ktorí lokalitu 
využívajú na rekreačné účely. Aby 
sme si ochránili rieku pred znečis
tením, rozsiahle lúky pred nežiadu
cou kultiváciou, vtáctvu dopriali 
potrebné ticho, prostredie neza
nášali odpadkami, nevyšliapavali 

šÍavnatými hl'uzami a koreň- '-------------
mi, sú iba niekol'ko centimetrov 

pod povrchom zeme. Záhrad

kári ho nemajú vel'mi radi. V 

Chránenej krajinnej oblasti pri 

rieke Morave, pod Devínskou 

Novou Vsou má okrem svojho 

najúhlavnejšieho nepriatela -

volavky popolavej - ešte jed

ného nepriatel'a. Človeka. 

Civilizácia aj tohto "vodného 

potkana", ako sa mu u nás 

často nesprávne hovorí, vy

háňa stále dalej a dalej do ne

prístupnejších a neprístupne· 

jších oblastí našej prírody. 

Prečo je tomu tak? Ale to by 

bola už téma pre iné rozpráva-
nie. 

rp 

nové chodníky a neničili kvetenu 
lúk a lesov, atď., atď. 

Členovia združenia VOTUM, v 
objekte ktorého sa podujatie usku
točnilo, na stretnutí hovorili aj o 
možných perspektívach vzájomnej 
spolupráce. Mohli by sa napríklad 
podiel'at' na budovaní náučného 
chodníka pri rieke Morave, pravi
delnom čistení jej brehu, na výsad
be kríkov a stromov na devínskono-
voveských uliciach a v parčíkoch. 

Ak pre1avrme aspoň čiastku 
z toho nadšenia, s akým pristupo
vali prírodovedci nadácie DAPHNE 
a združenia Rybárik na svojom po
dujatí k otázkam ochrany krásnej 
devínskonovoveskej prírody, v kto
rej je nám dopriate ži( je nádej, 
že čosi pozitívne môže z našich 
snažení vzklíčiÍ. Zaiste v prospech 
tých, ktorí prídu po nás ... 

A.T. 
* šport * šport • šport • šport • špori 

STOLNÝ TENIS 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

lO. kolo 
TTC ONV "B" · TTC ONV "A" 9:9 
ll. kolo 
TTC DNV "A"· TRNÁVKA "B" odložené, ŠKP "A"
ne DNV "B" 9:9 

IL TRIEDA 
10. kolo 
TTC DNV "(" -ŠKP "C" l 0: l, TTC DNV "D"
ŠKP "O" 2:1 O 
ll. kolo 
RAČA "F" • ne ONV "ľ' S: l O 

MAJSTROVSlVÁ KRAJA DRUŽSTIEV STARŠÍCH 
ŽIAKOV A ŽIAČOK 

Zo TTC ONV nastúpili mladší žiaci o mladšie žiačky. 
Súložilo 12 družstiev. 

Mladší žiaci aj mladšie žiačky so umiestnili zhod· 
ne no 5. mieste. 

G.F. 

ŠACH 
Oblas i: 
FAUST A- STR HEC DNY A 6,5: l ,5 
Zo ONV bod získal Zlocha, 0,5 bodu Horváth. 

ll. TRIEDA: 
FAUST B-STRELEC DNY B 7,5:1,5 
Pol bodu zo ONV získal Šimon. 

mj 
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VZN pre soci ' e slabších 
Všeobecne záväzné nariadenie č. l l l 996 mestskej časti Devínska 

Nová Ves zo dňa 16.1 .1996 o určení podielu bytov na zabezpečenie 
bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvatelov 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Devínska Nová Ves podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 37711990 Zb. o hlavnom meste 
SR Brotislave v znení neskorších predpisov, § 31 
zákona NR SR č. 18211993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, § 2 ods. 2 všeobecne záväzného na· 
riadenia č. 1211993 hl.m. SR Brotislavy o urče
ní podielu bytov na zabezpečenie bývania sociál
ne slabších vrstiev obyvateľov a Fonde rozvoja 
bývania hl.m. SR Bratislavy a § 2 ods. 3 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 611995 hl. 

Za účelom dôkladnej prípravy 

tanečníkov a spevákov na 

blížiace sa vystúpenia absolvoval 

DFS Grbarčieta od 16. novembra 

do 19. novembra 1995 rekreač

no- pracovné sústredenie v ma

lebnom prostredí Smoleníc v re

kreačnom zariadení Záruby. Bolo 

to pracovné sústredenie, na ktoré 

budú deti ešte dlho spomína( 

Deti si tu prišli na svoje nielen v 

tanci a speve, ale aj vo voľných 
chvílach. 

Veľmi veľa sa naučili, veď pra

covali od rána až do večera na 

nových premiérových progra
moch. 

Vedúcej Nikolete Krajčírovej sa 

pracovalo veľmi dobre. Nečudo, 

veď vdaka starším členom súboru, 

ktorí jej pomáhajú v tanečnej aj 

hlasovej príprave, ako aj vdaka 

obetavým rodičom, sa podarilo 

všetko zvládnu( super. Z tohto 

pracovného sústredenia sme sa 

vracali spokojní a pripravení 

predviesť premiérový program na 

blížiacich sa vystúpeniach. 

Jedným z nich bolo účinkova
nie 25. novembra 1995 v DK 

Zrkadlový Háj v Petržalke v prog

rame organizovanom Minister

stvom kultúry Slovenskej republiky 

6DEVEX 

m. SR Bratislavy o prevode vlastníctvo bytov 
a nebytových priestorov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

§l 
Úvodné ustanovenia 

l) Toto všeobecne záväzné nariadenie (dalej len 
"nariadenie") sa vzťahuje na nakladanie s bytmi 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy (da
lej len "hlavné mesto") zverených do správy 
mestskej časti Devínska Nová Ves (ďalej len 
"mestská časť"). 

a Chorvátskym kultúrnym zväzom 

na Slovensku pod názvom "Večer 

národností". Program bol veľmi 

bohatý. Vystúpili v ňom súbory 

všetkých menšín žijúcich na 

Detský folklórny súbor 

pri ZŠ Bukovčana l 

Slovensku: Česi, Nemci, Madari, 

Rómovia, Rusíni - Ukrajinci a 

Chorvátov žijúcich na Slovensku 

reprezentoval a zároveň otváral 

celý program náš DFS Grbarčie
ta. S veľkou radosťou sme na tejto 

akcii vystúpili, pretože práve 

Chorvátskemu zväzu na Sloven

sku a Chorvátskemu spolku v 

DNY ako aj ich predsedom 

2) Toto nariadenie upravuje podiel bytov uvede
ných v odseku l, ktoré zostanú vo vlastníctve 
hlavného mesta a v správe mestskej časti na za
bezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvatelov mestskej časti a spôsob zabezpeče
nia tohto podielu. 

§ 2 
Podiel bytov no zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabšie vrstvy obyvatelov 

Mestská čosť vyčleňuje 12,4% z bytov uve
dených v § l ods. l na zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvatelov. 

§3 
Domy vyňaté z prevodu vlastníctva 

l) Z prevodu vlastníctva sú vyňaté všetky byty a 

p. Jurajovi Cvečkovi a Viliamovi 

Pokornému vdačíme za to, že náš 

súbor neustále vzrastá a má mož

nosť šíri( chorvátsku kultúru nie len 

u nás doma, ale aj v zahraničí. 

Dôkazom toho bola aj repre

zentácia Detského folklórneho sú

boru Grbarčieta od 7. - l O. de

cembra 1995 v chorvátskom, voj

nou poznačenom meste Osijek, 

ktoré deti veľmi upútalo. Hoci ľu

dia z tejto oblasti boli a ešte stále 

sú vystavení (ažkým skúškam, ne

strácajú cit a dobrosrdečnosť, kto

rú nám preukázali. Deti si need-

niesli len množstvo darčekov, ale 

hlavne veľa zážitkov, nadviazali 

nové priatelstvá a zdokonalili sa v 

jazyku. 

Veľkým zážitkom bolo spoločné 
vystúpenie s našimi hostiteľmi, z 

nebytové priestory v bytovom dome na ulici 
P.Horova l, 5, 7. 
2) Byty v bytovom dome podľa ods. l slúžia na 
zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvatelov mestskej časti. 

§4 
Záverečné ustanoveniu 

l) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/1994 mestskej časti Devínska Nová Ves 
o určení podielu bytov na zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvatelov. 
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
15.2.1996. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta mestskej časti 

Devínska Nová Ves 

"tamburášsko - speváckeho or

chestra Pa jo Kola ri č". 

Publikum bolo skvelé, nečudo, 
že slzička šfastia sa zableskla v 

očiach nejedného z prítomných. 

Počas pobytu sme sa zúčastnili 
spoločného výletu do neveľkého, 

ale krásneho mestečka Džakovo, 

kde nás v druhej najväčšej ka

tedrále v Európe, ktorá sa tam na

chádza, privítal sám biskup z tej

to diecézy, kde mu na jeho žela

nie deti zaspievali vianočné kole

dy, za čo ich odmenil požehna

ním a skromným občerstvením. 

Tohto zájazdu sa zúčastnila aj 

redaktorka Slovenského rozhlasu, 

p. Šišoláková, ktorá dojmy detí 

zachytila na magnetofónový pás, 

ktoré si budete môcť vypoču( v re

lácii Rádio 13 na stanici Sloven

sko l v novom roku l 996 dňa 
13. januára. 

Deti, hoci unavené, ale šťastné, 
sa vrátili domov, kde budú pri 

rôznych podujatiach svojím tan

com a spevom rozdávať radosť 

všetkým, ktorí sa na ich vystúpe

nia prídu pozrie( 

Šťastný Nový rok 1996 všet

kým čitatelom Devexu želá DFS 

Grbarčieta. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj , 

03 _ Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04. Služby (ponúka) 

05- Byly 
06 . Nehnutelnosti 

• Predám komplet PB kachle 
(5000,-) A.Š. Na kaštieli 12. 

PRESSKAM s.r.o., 
Vápenka 4 

841 07 Bratislava 

prijme 
* referenta MTZ 

požiadavky: 

-SPŠ stroj. 

- prax v odbore 

- vodičský preukaz sk. B 

- znalos( NJ vítaná 

Bližšie informácie: tel. č. 767 206 
k. 136,765 543,787 341 

• 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 
220 005 

• Vymením št. 3-izbový byt za me-
nšie. Tel: 273 549 od 7 - 14 

• Vymením 4 izb. byt za 3 + 1 . 

Tel: 776 177 

SKLENÁRSTVO 
-vo dvore 
ultstr" k'· 

• 115 o c. 59, 841 07 Brotislavo 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vftonie dier do skla 
lepenie zrkadiel 
lep · • eme molorozmerných akvárií 

.. romovonie obrozov 

INFORMAČNÉ TABULE 
ANÁSTENKY 

fax: 07/77 5 27 5 

Masky na karneval 
dostanete kúpiť v 

Devexe, N ovoveská 14 

(z dvora) 

* VŠ hlodá podnájom. 
Tel: 37 82 707, 8.00 - 15.00. 

* Dám do prenájmu záhradu. 
Tel: 775 661 

* Vezmem do prenájmu garáž. 

Tel: 778 163 

• Hl'adám podnájom v DNV, 
Dúbravke, Lamači. Tel: 770 115 
Martina. Súrne. 

* Skupina moderného tanca HEXIS 
prijme nových členov - dievčatá vo 
veku 15 - l 8 rokov. Informácie: 
Centrum vol'ného času Klokan, 
Pekníkova 2, Bratislava- Dúbravka, 

tel.: 765 193 

Volkswagen Bratislava 

priiíma žiakov do učebných odborov SOU: 

24·66·2/02 mechanik opravár, zameranie 
stroje a zariadenia 

24·86· 2 mechanik elektronických zariadení 

Teoretickú prípravu bude zabezpečoval' SOU elektronické, Rybničná 
ul., Bratislava. Praktická príprava bude prebieha( v moderne vybave
nom Stredisku praktického vyučovania Volkswagen Bratislava, s.r.o. 

podmienky prijatia: ukončený 8. alebo 9. ročník ZŠ s velí-ni dobrým 
prospechom 

Najlepší absolventi učebného odboru budú ma( možnost' pokračova( 
v nadstavbovom štúdiu a získa( úplné stredné odborné vzdelanie (ma
turitu). 

Prihlášky treba zasiela( prostredníctvom základných škôl na adresu: 

SOU elektronické, Rybničná ul. 59, 
83 'l 07 Bratislava 

Prihlášku prosíme označif: "Príprava pre VW Bratislava" 

Inzercia: Cenník: l znok = l Sk, 1/8 str. 527 Sk, l l 4 str. l 054 Sk, 112 str. = 21 08 Sk, l strona 4216 Sk. K cenóm treba pripočítať 23 o/o DPH . 

Zlavy: pri tr~ch_ uverejneniac~ zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení 10 %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuko detských vecí. bezplatne. 
Zamestnome hladom · 50 %. Pnplotky: 1. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelório: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00. 11.00 

DEVEX 7 



od 5. januára do 17. januára 1996 

Oteplením sa v Devínskej Novej 
Vsi opä( objavili vykrádači motoro
vých vozidiel. Dňa 13.1.1996 sa 
o tejto skutočnosti mohla presvedči( 
hliadka MsP, keď objavila pri kontrol
nej činnosti vykradnuté vozidlo škoda 
Forman. K úsmevu možno je predmet 
krádeže - kapota vozidla. Drzosť zlo-

Zmena trasy expresných autobu· 
sových liniek č. 121 a 122 
a nočného vozidla č. 501 

V snahe zrýchli( prepravu oby

vatelov excentricky umiestnenej 

MČ DNY boli po našej vzájomnej 

dohode v roku 1995 vykonané 

potrebné kroky pre získanie 

súhlasu na prevádzku autobusov 

dejov v tomto prípade nerozosmiala 
však majitela, nakol'ko vozidlo parko
valo priamo pod pouličným osvetle
ním. Prípad prevzalo HO PZ DNY. 

Za uplynulé dva týždne sa hliadky 
sústredili na preventívne vplývanie na 
spoluobčanov, ale vo väčšine prípa
dov sa jednak nestretlo s pochopením 
a na strane druhej priestupky sa rieši
li v blokovom konaní pre tých, ktorí 
svoje konanie neustále opakujú a zle
pšujú svoje slovné zásoby obrovskými 
množstvami výhovoriek rôzneho typu. 

VZN č. 4/92 o chove zvierat i na
priek tomu, že je v platnosti takmer 
4 roky, udivuje vela ludí, že niečo po
dobné existuje a čo je to za výmysel 
mestských policajtov. Takže pre tých, 

MHD na úseku dial'nice D 2 od 

Lamačskej cesty po mimoúrovňo

vú križovatku nedaleko kremató

ria a späť. Dňom 5.2. 1996 me

níme trasu expresných autobuso

vých liniek č. 121 a 122 a noč

ného vozidla č. 501 z Lamačskej 
a Hodonínskej cesty na uvedený 

úsek ďial'nice D 2. Zároveň Vám 

oznamujeme, že prepravnú kopa-

ktorí o existencii podobného nariade
nia pochybujú, citácia z tejto právnej 
a platnej normy: " ... zabezpečit' na 
verejných priestranstvách vodenie 
psa iba osobou, ktorá je fyzicky 
schopná ho ovládať a opatri( ho 
náhubkom ... prihlási( psa na Miest
nom úrade a opatri( psa evidenčnou 
známkou ... je zakázané vodi( a pri
nášať zvieratá na detské ihriská, 
pieskoviská, športové zariadenia, na 
cintoríny a na dalšie miesta označené 
zákazom vodenie psov ... zakazuje sa 
vol'ný pohyb zvierat na verejných 
priestranstvách .... " Toto je len prierez 
povinnosťami majitel'a psa a je vo 
vašom záujme sa zoznámiť s týmto 
VZN prv než začnete uvažova( nad 
kúpou štvornohého pri a tela. 

MsP 

citu uvedených liniek nemeníme a 

že v zmysle Vašej požiadavky bu

de upravený odpoludňajší diel 

grafikonu linky č. 122 a posledný 

odchod linky č. 121 v nočných 

hodinách bude od autobusovej 

stanice SAD posunutý na neskorší 

čas. 

Dopravný podnik Bratislava 

KRÍŽOVKA 
zámeno. - 6/ Hospodársky pracov

ník - vedeli. - 7/ Krajan - druh svet

ra. - 8/ Prístroj - indický spisovatel'. 

- 9/ Ukazovacie zámeno - kazeíno

vé vlákno z mlieka - osobné záme

no. - l O/ Bývalá odborárska skratka 

- naničhodník - vazal. - ll/ Rapina 

--------------------------~~ - seknutie - netere po česky. - 12/ 

Rozumný človek môže byt' zamilo
vaný ..... (dokončenie v tajničke) 

Vodorovne: A/ Nové epické literár
ne druhy (antiromán). - B/ Zápasis
ko (nekryté divadlo) -výkon futbalis-
tu - náš kraj. - C/ Ďumbierkovitá 
rastlina - doručil - protiva. - D/ Čid-
lo zraku - potápal - súhlas. - E/ A 
Spojka - vodivý materiál - slučky - B 
výčnelok - citoslovce povzdychu. -

2 3 4 5 6 

Textilné výrobné družstvo - majetok. 

- 13/ Koniec tajničky.-

Pomôcky: C/ Kona. - F/ Lias. - 1/ 
Moral.-

cl 

7 8 9 10 11 12 13 

~®~@OOij@ 
gijw®fr@l 

-Tak čo, Palo, ako sa ti darí v ma

nželstve? 
-Zle, kamarát. 
- Ako je to možné? Veď si stále tvr-

dil, že tvoja manželka je hotová 

perla. 
- To je, ale keď s nami ešte stále 

býva perlorodka? 

- Poviem vám, pán kolega, tie 
Piešťany sú vynikajúce kúpele: ráno 
raňajky, po nich sex. Napoludnie· 

dobrý obed, odpočinok a zasa 
sex, večer diskotéka a sex. 

- Vy ste tam boli? 
- Nie, ale manželka mi písala ... 

Primár pri lôžku, na ktorom leží 

muž s obviazanou hlavou, sa pýta 

sestričky: 
- Autonehoda? 
- Nie, maharadža. 

- Palo, čo to máš na čele za modri

nu? 
- To je časové znamenie. 

- ?! 
- Z valčeka na cesto, keď som 

prišiel domov neskoro. 

Dôstojník vedie stotinu do útoku a 

reve: F/ Spodný oddiel jury- slávny ta- C 
liansky husliar - diel po nemecky. -
G/ Plošná miera - druh tóniny - vie - D 
prúd - kód Maurícia. - H/ Zverinec -
pravítka - deň po madarsky. - 1/ Tam E 
po chorvátsky - cudzokrajný kopyt
ník- názvy. - J/ Niežeby- vel'ký kus 
pol'a- učitel' matematiky (slang.). -

-Vpred, smelí vojaci, za vlast', za 
1--l--.1--~--1--+--+-+-+-+-""'1---t--t--J krála, za korunu. 

F 

K/ Stred tajničky. G 

Zvisle: l/ Začiatok tajničky. - 2/ H 
Likér z ryže (mn. č.) -zastretý výs

mech. - 3/ Feudum (pozemok lénni-

ka) - na ktoré miesto - ošatil. - 4/ J 
Postava z Dietlovho seriálu - doručo

vatel' správ- mesto v Madarsku. - 5/ K 
Na to miesto - dogúl'am - osobné 

1--l--J---!---.f---+--+-+-+-+-_,.-"1---t---1- Za kol'ko?- zastavujú sa žoldnie-
n. 

1----l--l.----.J.---1----+--+--+-+-+-+-+--t---1- Prečo Jánošík bohatým bral a 

chudobným dával? 
~---l----l--1---1---+--+--+-+-+-+-+--J----1 -Lebo chudobným nebolo čo. 

-Vieš, čo je najsmiešnejšie na bab· 

ke? 
-Nie. 
-Dedko. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nov~ Ves. V~d~va Mg.r. Peter Kr~g, 50% '?'davatelských ná: 
kladov hradí Mestská čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertne kancelana: Brallslava Devmska Nova Ves, Novoveska 
14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
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BDEVEX 

7.- 8. týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

, 
l 

li 
Je tu čas polročných vysve

dčení, radosti i starosti s boha
tou nádielkou snehu, "prehrme
li" hromnice a uzatvorili vianoč
né obdobie, začali fašiangy. 

Čas nám však uberá i riešenie 
nekonečných "psích" problémov, 
upresňovanie údajov z prvej 
a druhej vlny kupónovej priva
tizácie, či hl'adanie ulice, kde 
vám vrátia preplatok za elektri
nu, ale i čakanie na predaj by
tov. Nehovoriac už o čase strá
v.~nom sporením -od slova spo
nt sa so ... 

Človeku sa občas podarí stret
nú( nafúkaného suveréna ... 

Vtedy mi prichodí na um titu
lok z jedného časopisu: "Geniál
ny ... , človek zmietajúci sa v po
~hybnostiach"- A v podtitule: 
Nekonečné kladenie si otázky 

~~yslu vlastného bytia, zmyslu 
ZJvota a smrti, ciela ludskej exis
tencie." 

Av .... "Md b zopatJ: ú ry z ne a ne-
sphodne, ale hlupákov ako keby 
:z: adzovali." 

v·~no, to spestrenie typov, po
S a ' ro:z:d1elností je zaujímavé. 

Pestruje. Len tých "nazhadzo
v~.ných" keby bolo možné začle
nJt a sprospešni( 

Váš vydavatel' 

V minulom čísle Devexu bol uve
dený oznam Dopravného podniku 
o presmerovaní expresných liniek 
č. 121 a 122 z Lamača na dielni
eu. Týmto presmerovaním sa skráti 
čas cestovania obyvatelov Devín
skej Novej Vsi do širšieho centra. 
Zároveň vzhl'adom k ušetreným 
kilometrom bude možné linku 122 
prevádzkovo( do neskorších popo
ludňajších hodín a linku 121 do 
neskorších nočných hodín. Okrem 
toho sa zlepší doprava v popolu
dňajších hodinách smerom do De
vínskej Novej Vsi, vzhladom k to
mu, že linky 121 a 122 nebudú vy-

užívať obyvatelia Lamača a Zá
horskej Bystrice. 

Uvedená zmena spôsobí problé
my tým, ktorí dochádzajú z Devín
skej Novej Vsi do lamača a na
opak. 26.1 .1996 sa uskutočnilo 
u starostu mestskej časti Devínska 
Nová Ves rokovanie s rodičmi detí 
ktoré navštevujú základnú škol~ 
v Lamači. Na rokovaní rodičia (do 
Lamača dochádza z DNY 15 detí) 
neprijali ponuku riaditelov základ
ných škôl presunút' svoje deti do 
škôl v DNY. Preto bude starosta 
hladat iné cesty ako vyriešiť do
chádzanie týchto detí, ale aj da
lších občanov z DNV do Lamača 
a naopak a prerokuje možnosti rie
šenia so zástupcami Dopravného 
podniku. 

- p 

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 1.2. 1996. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 15. 2. 

Na rok 1996 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Nová Ves 

bezplatne 

Krátke správy 
(11/111' Piate výročie oslavuje Záchra

nný systém Slovakia, ktorý patrí 
Motor-spartu Devínska Nová Ves. Je 
rozmiestnený na všetkých hlavných 
smeroch a služby poskytuje 24 hodín 
denne v 33 strediskách. Jeho riadi
telom je bývalý vynikajúci automobi
lový pretekár a nadšený organizátor 
slovenského motoristického športu 
Jozef Studenič. 

(",... Harmonogram kalendárneho 

zberu pre DNV: 3.2. 1996 zabezpečí 
OLO tri vozidlá. Využite možnosť a 
pripravte zberové suroviny na odvoz. 

(",... Kto stratil zväzok kl'účov na 

Kalištnej, nech sa prihlási na Miest
nom úrade. 

rllllll' Budú sa stavať garáže? 

31 .l. 1996 sa v lstracentre usku
točnilo stretnutie záujemcov o výstav
bu garáží na sídlisku Kostolné. Podla 
vyjadrenia dodávatela stavby firmy 
M-Stavoservis je výstavba pripravená 
a stavať by sa malo začať už v marci. 
Predpoklad ukončenia objektu, v kto
rom bude umiestnených 120 garáží 
a okrem toho priestory na podnika
tel'ské aktivity, je vo februári 1997. 
Definitívne rozhodnutie o začatí výs
tavby záleží od počtu záujemcov 
o garáže. V priebehu mesiaca feb
ruár by sa malo vyjasni( či uzavrie 
zmluvu s firmou M-Stovoservis aspoň 
požadovaných 80 záujemcov o ga
ráže. Ak áno, garáže budú. Ak nie, 
tak sa výstavba pravdepodobne ne
bude realizova( Cena jedného 
garážového boxu je 165 tisíc Sk. 

- p-

* Tlmočím a prekladám -
nemčina. Tel.j fax: 770 140 



[d)robničky 
~radnice 

Zo záverov rokovania Miestnej rady 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

zo dňa 23.1.1996 vyberáme: 

Miestna rada 

uložila prednostovi Miestneho úradu 
predložiť na zasadnutie Miestnej ra
dy menovitý zoznam nájomníkov 
obecných bytov s nedoplatkom ná
jomného viac ako tri mesiace a me
novitý zoznam podaní súdnych ža
lôb na vymáhanie nedoplatkov a na 
ukončenie nájmu bytu s uvedením 
právoplatných súdnych rozhodnutí 

schválila prenájom nebytových 
priestorov a súhlasila s tým súvisiaci
mi stavebnými úpravami v spoloč
ných priestoroch bytového domu na 
ul. Š. Králika 18 

schválila zníženie výšky nájomného 
za prenájom nebytových priestorov 

v bytovom dome na ul. J. Smreka 3 
z dôvodu podpory začínajúcej pod
nikatel'ky a sa zohl'adnením vynalo
žených stavebných nákladov na 
úpravu uvedených priestorov zo stra
ny nájomníčky 

schválila uzavretie nájomnej zmluvy 
medzi lstracentrom a Slovenskou 
sporitel'ňou na prenájom nebytových 
prie-storov na lstrijskej 6 na ďalšie 
obdobie 

schválila prenájom nebytových prie
storov na lstrijskej 68 na účely pre
vádzky kozmetiky 

odporučila starostovi mestskej časti 
vyžiadať od riaditel'ky mestskej or
ganizácie Marianum výšku výnosov 
a nákladov a investícií vynaložených 
na cintoríne v Devínskej Novej Vsi 
za posledné 3 roky v súvislosti so zá
merom mestskej časti požiadať mes
to Bratislava o prevedenie cintorína 
v Devínskej Novej Vsi do správy 
mestskej časti. 

- p-

Vážení chovatelia psov 
dovolím si reagovať na Váš otvo

rený list, týkajúci sa problematiky 
chovu a poplatkov zo psov no úze
mí MČ DNY cestou DEVEX-u, vzhla

dom na to, že na základe Vášho 
otvoreného listu neviem presne 

identifikovať adresu občanov, ktorí 
sa na mňa v uvedenej veci obrátili. 

Osobne nie som presvedčený, tak 

ako uvádzate v liste, že zvýšenie 
miestneho poplatku za psov vyrieši 
množstvo psov, resp. množstvo 
oprávnených sťažností na riešenie 

problému chovu týchto zvierat na 

území MČ DNY. 

Problematika chovu psov, resp. 
s ním súvisiacimi dôsledkami, na 

stránkach tohto časopisu bola na
stolená už mnohokrát. Ubezpeču
jem Vás, že uvedené problémy sú 
problémami všetkých mestských čas
tí, a teda i celého hl.m. SR 

Brali s lovy. 
Mestská časf Devínska Nová Ves, 

aby vyšla v ústrety poplatníkom, 

ktorí tento zdroj príjmov MČ DNY 
tvoria, vyčlenila už v minulom obdo
bí finančnú čiastku pre zriadenie 

cvičišfa psov, situovaného v starej 
časti DNY - na okraji chráneného 
územia - alúvia rieky Moravy - pod 

lstrijskou ulicou. 
{Pokračovanie na 6 strane) 

,."" 

Prečo práve dom na uL Horova 1-7? 
V minulom čísle Devexu bolo uve

rejnené znenie všeobecne záväz

ného nariadenia č. l /1996 mest

skej časti Devínska Nová Ves o ur

čení podielu bytov na zabezpečenie 

bývania pre sociálne slabšie vrstvy 

svojich obyvatelov. Táto povinnost 

vyplýva mestskej časti zo zákona 

NR SR č. 151/1995 Z.z. Všeobec

ne záväzné nariadenie hl.m. SR 

Bratislavy č. 6/1995 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových prie

storov zároveň uložilo mestským 

častiam určiť konkrétne domy, v kto

rých nebude odpredaný ani jeden 

byt ani nebytový priestor, ale budú 

ponechané vo vlastníctve mesta. 

Miestne zastupitel'stvo mestskej 

časti Devínska Nová Ves z horeuve

dených dôvodov vyčlenilo z odpre

daja bytov bytový dom na ul. P. Ho

rova 1-7. Čo lo znamená pre ná

jomníkov žijúcich v tomto dome? 

Budú odlial' vysťahovaní? Čaká ich 

spolužitie s nechcenými a nepríjem

nými susedmi? Ľudia sa obracajú na 

Miestny úrad aj s takýmito obava

ml. 

Hneď na začiatku môžem všet

kých nájomníkov upokojiť, že nič ta

ké im nehrozí. Prijatím uvedeného 

nariadenia sa pre nich nič nemení 

a nadalej môžu býva( vo svojom 

byte na základe platnej nájomnej 

zmluvy. Na rozdiel od nájomníkov v 

ostatných bytových domoch si však 

nebudú môcf kúpiť byť do svojho 

súkromného vlastníctva, ale zostane 

nadalej vo vlastníctve mesta. Byty 

v tomto dome môže starosta mest

skej časti prideliť niektorému zo žia

datelov o byt (a v Devínskej Novej 

Vsi ich je viac ako 200) iba v prípa

de, že doterajší nájomník zomrie 

alebo odovzdá byt mestskej časti. 

A prečo práve tento dom? Prečo 

musia byí postihnutí práve nájomní

ci tohto domu? Návrh na vyňatie 
z odpredaja bytov práve v tomto 

dome predložila Miestnemu zastupi

tel'stvu bytová komisia. Hlavným dô

vodom bola skutočnos(, že v tomto 

objekte sú iba malometrážne byty 

a tie sa najviac hodia na ubytovanie 

osamelých osôb alebo na núdzové 

bývanie - na niekol'ko rokov aj pre 

mladé rodiny. Názov "sociálne sla

bší", uvedený v zákone aj v naria

dení, je trochu zavádzajúci. V sku

točnosti znamená to, že byty vyčle
nené z tohto dôvodu z odpredaja 

budú slúži( obciam na ubytovanie 

tých občanov, ktorí nemajú finančné 
prostriedky na zaobstaranie vlast

ného bytu. Je však predpoklad, že 

je to iba dočasné riešenie a ich ná

jomníci si postupne - na to však po

trebujú pomoc štátu a obce- budú 

môcf zaobstarať svoj vlastný byt a 

prenajatý byt uvol'nia zase ďalším 
čakatelom bez strechy nad hlavou. 

To je však ešte hudba dalekej bu

dúcnosti a táto myšlienka sa nebude 

môcf realizovať bez ovela väčšej 
podpory štátu ako doteraz. 

A čo majú urobiť obyvatelia do

mu na ul. P. Horova teraz? Ak im 

vyhovuje doterajší nájomný vzťah, 
tak nič a môžu vo svojom byte po

kojne bývať dalej. Ak by predsa len 

bývali radšej v byte, ktorý bude ich 

vlastníctvom, Miestny úrad im vyjde 

v ústrety a bude sa snažiť vyriešiť 
ich situáciu prostredníctvom výmeny 
bytu do iného objektu, kde bude od

kúpenie možné. 

Ján Žatko 

prednosta Miestneho úradu 
Rovnako sa nestotožňujem s Va

šim názorom, že zvýšením tohto po
platku prišlo k zásahu na neodňa
tel'nom práve na súkromný majetok, 
pretože Miestne zastupitel'stvo vy
užilo svoje právo vyplývajúce zo 
Zákona o obecnom zriadení vydá
vať Všeobecne záväzné nariadenia 
vo veciach týkajúcich sa kompeten
cií prenesených na samosprávne or

gány. 

Peč o sen1e popla za pr 

K úprave výšky tohto miestneho 
poplatku prišlo na celom území 
našej mestskej časti, a to v rodin
ných domoch zo 60,- Sk/rok na 

l OO,- Sk/ rok a v obytných domoch 
zo 700,- Sk/rok na l 000,- Sk/rok. 
Maximálna vol'ná sadzba je stano
vená Zákonom o miestnych poplat
koch, ktorý schválenou sadzbou, 

určenou Všeobecne záväzným na
riadením MČ Dev. Nová Ves, nie je 

porušený. 

2DEVEX 

V poslednom minuloročnom čísle 
Devexu bol uverejnený článok, v kto
rom bola velí-ni podrobne rozvedená 
problematika televízneho káblového 
rozvodu v Devínskej Novej Vsi. Bola 
tam uvedená aj tá skutočnos( že ma
jitel' stanice na príjem satelitného sig
nálu Stavebné bytové družstvo 
Bratislava IV. zvýšil poplatok za dis
tribúciu signálu pre mestskú časf za 
základnú ponuku na 30,- Sk mesačne 
a za rozšírenú ponuku na 42,- Sk 
mesačne. Mestská časí je kvôli tomu 
nútená vyberať v tých prípadoch, keď 
sa podielala na výstavbe káblového 
rozvodu - teda od nájomníkov obec-

káblovei televízie 
ných bytov a od majitelov rodinných 
domov - poplatok vo výške 33,- Sk 
mesačne za základnú ponuku a 45,
Sk mesačne za rozšírenú ponuku. 
Napriek tomu, že táto suma netvorí 
ani polovicu poplatku, ktorý platia 
obyvatelia ostatných mestských častí 
firme SKT, došlo v priebehu januára 
na Miestny úrad viacero sfažností na 
uvedené zvýšenie. Na zvýšení poplat
ku však miestna časí ani Miestny 
úrad nenesie žiadnu vinu. Najviac la
to zvýšenie vadí dôchodcom, ktoŕí 

nemusia platiť poplatok štátu za vlast
níctvo televízora, a preto očakávajú, 
že budú oslobodení aj od poplatku 
za príjem televízneho signálu v káb
lovom rozvode. Starosta mestskej 
časti bude rokovať s predstavitelí-ni 
Stavebného bytového družstva Bratis· 
lova IV. o možnosti úlavy hlavne pre 
týchto l'udí a budeme hlodať aj dOišie 
možné cesty riešenia uvedeného 

problému. 

Ján Žatko 

prednosta Miestneho úradu 

Podakovanie 
V noci z 24. na 25.1 .1996 

som mal za sebou 700 km jazdy 

autom. Vraciam sa domov. Bra

tislava zasypaná snehom. Ako 

50 ja dostanem do Devín-skej? A 

predstavte si len pocit, že som 

autom mohol cez uličky od kosto

la cez Hradištnú, Kalištnú prejsť 
až pred vchod! Podakujte tým 

odhŕňačom. 

Disko l 
V sobotu 27. januára 1996 sa vo 

vel'kej sále Istro Centra uskutočnila 
disko zábava pre mladých, nazva
ná Diskoples mladých. 

Pred časom, keď začali orga

nizátori uvažoval' o myšlienke pri

pravit pre našu mládež fašiangovú 
disko show, rozhodli sa podať tento 
druh zábavy netradične a inak, ako 
je zvykom pri poriadaní diskoték. 

Takto sa zrodil nápad spojiť disko 
a spoločenský tanec s atmosférou 
fašiangovej nálady za účinkovania 
živej hudby. 

Správnemu plesu nechýba tom
bola a nebolo tomu inak ani teraz. 
Ceny ponúkli starosta mestskej časti 
BA - Devínska Nová Ves Ing. 
V. Mráz - monografiu Devínska 
Nová Ves, riaditel'ka Istro Centra Dr. 
K. Bergerová venovala plyšovú ma

xi hračku, Karta mládeže Slovenska 
darovala dva medzinárodné preu

kazy EURO 26, držitelia ktorých 
môžu využívaí sieí l 000 zliav na 
Slovensku a cca 200 000 zliav v 26 

štátoch Európy v oblastiach cestova
nia, kultúry, športu a obchodu 
Stredoškolský parlament Slovensk~ 
prispel ponukou sprostredkovania 

A_U PAIR do zahraničia a jazyko
vych kurzov do zahraničia za po
skytnutú zlavu. Video štúdio M Se-
dl'k . 
h ~ venovalo ako cenu videona-
ravku diskoplesu. Podakovanie 

P~trí tiež JaS distribúcii zahranič
nych cuk · · k rovm1e , MaS potravinám 
a p. D. Tóthovej s manželom. 

Poof ··1 d" , ICIO nom otvorení plesu ria-
' ltelkou lstra Centra nasledovalo 
uvodnévy t' . s upen1e mladých konzer-
Vatoristov l, d' . . 
M f s me o 1am1 z muz1kálu 
6 y air lady. Zakrátko nabrala zó-

ava očak· , f . avanu atmos éru, kedy 
p. rtoditel'k hl · · • . súiQv a vy asda celovecernu 

. z 0 najlepší tanečný pár plesu. 

Nuž, zašli sme do DENOVY 

a podakovali. 

A zistili, že na odhŕňaní a od

pratávaní snehu sa podielo 5 vo

dičov (dve multikáry, malý traktor 

MTOS, nakladač UNC, liaz 

150) a odpratávacia čata 5 - 6 

l'udí. Keď sneží, robia deň - noc 

po 12-ich hodinách. 

Nuž, vdaka vám. 

ch 

l 
Medzi mladými pármi boli výborní 

tanečníci. Najlepším tanečným pá

rom tento rok bola dvojica Dano 

Šubinová a Matúš Glatz, ktorí si vy

tancovali videokazetu s nahrávkou 

diskoplesu od M. Sedláka. 

Vhodným doplnením programu 
bola malá prezentácia spoločen
ského dievčenského odevu dievča
tami z Klubu módy pri Istro Centre, 

ktorý vedie Vlaďka Janáková. 
Podakovanie za poskytnuté modely 

patrí Móde Lenka na Eisnerovej ulici 
a boutique Istria. 

Počiatočné napäté očakávanie 
výsledku tohto prvého podujatia vy
striedala spokojnosť a rozhodnutie 

usporiadať diskoples aj na budúci 
rok a dnes už vieme, že v priamej 
spolupráci s mládežníckymi orga

nizáciami Slovenska sídliacimi 
v Bratislave. 

Ďakuieme všetkým sponzorom, 
skúsenei tanečnei skupine Charlie 
band a všetkým mladým /'udám, kto
rí prispeli k výbornei atmosfére po
duiatia. 

K.B. 

@ 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 

SLOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

* 13.2.1996 o 17.00 hod. -

Slovensko - madarská zmluva 

Diskusia poslanca NR SR s členmi 

Matice slovenskej o základných 

otázkach zmluvy. - Stredisko kultúry, 

Vajnorská 21 

* 16.2.1996 o 18.00 hod.- Večer 

Slovákov z Vojvodiny a Madarsko 

Dom zahraničných Slovákov -

Štefánikova 25 - kinosála 

Podakovanie 
sponzorom 

ktorí venovali ceny do tomboly 
na III. reprezentačný ples 
Matice slovenskej v DNV: 

Papiernictvo MOVEO, p. Hora
va 12, Rudolf Jaicay, Obchod 
spotrebnej činnosti, Slovenský 
Grob, P. Majorovský, piváreň 
CORGOŇ, Želiarska ulica, Slo
venská sporitel'ňa, pobočka 

D.N.V., Úsvit, výrobné družstvo, 
Tomášikova ulica, Bratis-lava, 
Fy. IMET s.r.o., Podhorská 12, 
Rodina Františka Granca, 
Hradištná 17, Butik ISTRIA 
p. Pacachová, p. Pekarovič, 

Akadémia 
žiakov ZŠ l. Bukovčana 3 
Obdobie Fašiangovej radosti a ve

selosti sa začalo už pred niekol'kými 
dňami. Pre školákov však tieto januá

rové týždne znamenali vrchol polroč

ného úsilia v školských laviciach, na 
konci ktorého sa - ako tradične - 31 . 

januára rozdávalo vysvedčenie. 
A nech už boli výsledky našich ra

tolestí také či onaké, pre žiakov ZŠ l. 
Bukovčana 3 mohol byť teda l . feb
ruárový deň konečne tým fašiango
vým dňom radosti a veselosti. Niesol 
sa v znamení slávnostného kultúrneho 

pO z va" n ka Slovenský Červený kríž - Územný spolok Bratislava IV, v záujme 
prehfbenia spolupráce pri zobezpecovoní humanitnej pomoci, naj
mä pri získavaní dobrovolných bezpríspevkových darcov krvi, 

uskutoční v reprezentačných priestoroch hotela DEViN 

dlffirn ~41 .. ~ .. TI®®® ®rli TI U® ~®rli., rl!® ®U® lli®rll., 

u U .. PLES HUMANITY n 

~ude to stretnune ľudí dobrej vôle, ktorí majú priaznivý vzťah k humanitným aktivitám SČK, chcú so navzájom lepšie spo
znal o dobre so zobov1ť v priestoroch kaviarne, francúzskej reštaurácie, reštaurácie "AllA" o v nočnom bore s možnosťou ton
co no troch parketoch. 

hmť budú:- moderná hudba hotela DEVÍN Polnočná kapustnica, Tombolom, 
-"Rozmarná kopelo pod vedením R. TábeiYho ", Polnočný pmgrom 

disco hudba Vstupné: 300,- Sk 
Vstupenky si môž!te zobezpeflt' alebo priamo vyzdvihnú!' no sekretariáte ÚS SČK Bratislava IV, 

ul. kpt. Rašu 1. 2, PSC 841 ~1, 1. telefónu: 767 648 o 784 053 (za Domom kultúry v Dúbravke) 
alebo na recepcii hotela DEVIN, Riečno ul. 1. 4. V priestoroch DEVEX·u denne od 15.30 da 18.00 hod. 
ul. Novoveská 14 (z dvoru) 

Tešíme so no stretnutie s Vami. 
ÚS SČK Bmtislovo IV. 

informuje a 
pozýva na podujatia 
* 21.2.1996 o 17.00 hod. -

Poldruhastoročie Slovenských po

hladov 

Beseda o najstaršom európskom 

literárnom časopise - Stredisko kul

túry - Vajnorská 21 

* 23.3.1996 o 18.00 hod. -Jozef 

Cíger Hronský - kultúrno- scénické 

pásmo - Moyzesovo sieň - Vajan

ského nábrežie l 2 

člen MO MS, Obuv u Vlasty, 
Vlasta Hatašová, Opletalova ul., 
Rolanda, reštaurácia na Hriad
kach 51, Večierka VČIELKA, 
P. Ho rova 7, Móda LENKA, 
Eisnerova 50/D, A&G, Detský 
textil, obuv, Eisnerova 6, MPK 
Bukov-čana "U šerifov", Viecha 
Devín, J. Lozán, Novomestská 
l, p. Jozef Hiošan, D.N.V., Naja, 
p. Pšenčík, Eisnerova 54, 
p. Ivanová, Hradištná, členka 
MO MS, AVANA, Výrobné a ob
chodné družstvo, P. Horova, 
Ing. Vladimír Mráz, starosta Mč 
DNY, p. Skalníková, Cukráreň u 
Zuzky, Eisnerova, Kvetinárstvo 
RADVÁNYI, pod terasou, M. 
Ma rečka 

programu - akadémie v lstracentre, 
ktorú pripravili pedagogickí pracov
níci školy pod dramaturgickým vede
ním p. uč. Škultétyovej a p. uč. Škulo
vej. Program uvádzali skúsení mode
rátori - siedmaci Marika Tományová 
a Dávid Toman. Na úvod sa predsta
vil zbor pod umeleckým vedením Júlie 
Zúbkovej. Za srdce nás chytili rytmic
ká tanečná kreácia LOLLIPOP, žiakov 
ZUŠ a umelecké pásmo žiakov 4.E tr., 
ktoré bolo akýmsi prierezom dejin
ných súvislostí s narodením Spasitela. 

Umelecké slovo umocnila aj žiačka 
7.C. tr., Monika Vernerová básňou 
"Zimná rozprávka", Eva Pafčungová 
z 5.B veršami o zime, ale aj Soňa 
Przcezcková, tiež z 5.B. básňou 

"Sneží". Zima je len v polovici a sne
hových vločiek neubúda. Naopak, 
pribudli aj na javisku lstracentra 
v podobe dievčat z 5.B. Vzápätí sa 
však "roztopili", lebo na javisku sa 
objavili úspešní tanečníci rock-and
rollu - Kristína Tranová a Peter 
Valaský a žiaci z 2.D. s tancom na 
známu pieseň Darinky Mandarínky
Sprayer- Frajer. 

Takže - deň sa vydaril, a zostáva 
želanie všetkým žiakom - nech sa 
rovnako ako na javisku, darí aj 
v školských laviciach ... 

• bk-

DEVEX 3 



Na tomto mieste sme zvykli uvere
jňovať mená tých, čo sa zosobášili, 
odišli z našich radov. Matriky však 
dostali zákaz zverejňovať údaje sú
kromného charakteru. Písali o tom aj 
vo Večerníku. Takže ... Ak občania 
majú záujem o zverejnenie, musia 
sami napísal' do redakcie a objednať 
si uverejnenie. 

Radi sme plnili túto úlohu, musíme 
sa prispôsobiť novým normám. 

(..__N_a_š_i J_·u_b_i_Ia_n_t_i _) 
70 roční 

Estera MAGYARICSOVÁ 
Anna HEINRICHOVÁ 

Matilda AUGUSTÍNOVÁ 
Anton SÝKORA 

Valéria SAlAYOVÁ 
Helena MATULOVÁ 

Jozefína ŠČEPÁNOVÁ 
Michal ROĎOM 
Karol BESEDA 
Eduard VRBA 

75 roční 
Margita CSEJTEVOVÁ 

Veronika EBRINGEROVÁ 

80 roční 
Anna RÁBEKOVÁ 

90 rokov 
Pavel MARTANOVIČ 

blahoželáme 

Dňa 12. februára sa dožíva 70. 
náš otec, svokor, dedo, pradedo 

Velo zdravia do dalších rokov želajú 
dcéry, zaťovia, vnuci, pravnuk 

a celá rodina. 

Držiac v ruke diamantovú 

plaketu prof. MUDr. Jánskeho 

venovanú SČK Jozefovi 

ĎURČEKOVI · 1 99 násobné

mu dobrovol'nému darcovi 

krvi • kladiem otázky: 

- Začiatky, podnety? 
- Po prvýkrát som daroval ako 

študent vysokej školy strojníc

kej. Spolužiak potreboval po· 

môc( Ako študenti sme sa vte-

4DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

Plán podujatí na marec 1996: 
3.· 8.3.-

4.3.-
5.3.-
6.3.-
7.3.-
8.3.-

10.3.-

18.· 22.3 .. 

24.3 .. 

29.3 .. 

31.3.-

JARNÉ PRÁZDNINY V !STRA CENTRE PRE DETI 
DETSKÝCH KLUBOV !STRA CENTRA 
Výlet Weitov lom - Devínska Kobyla 
'(ýlet na Devín, návšteva Art Gallery 
Sportové hry na Srdiečku 
Devínska Kobyla - prírodná rezervácia 
Vychádzka do prírody 
ROZHOVORY S DROBČEKOM detské divadelné predstavenie 
- bábková talk show rozprávkovej postavičky Drobčeka 
vel'ká sála, 16.00 
POZNAJ DEViNSKU NOVÚ VES - príroda, dejiny, kultúra 
- výstava vo vel'kej sále a foyeri Istro Centra spojená so sprie
vodným slovom_ a videoprojekciou formou organizovaného 
podujatia pre ZS v DNY 
POMOTAJČEKOVCI - detské divadelné predstavenie 
bábková hra o starých rodičoch, ich defoch a vnúčatách 
SVIATOK UČITEI:OV A PEDAGÓGOV - slávnostné stretnutie 
pedagógov v DNY s predstavitelmi mestskej časti spojené 
s programom, vel'ká sála 17.00 
PROGRAMOVÉ POPOLUDNIE MATERSKÝCH ŠKÔL pripra
vené k Sviatkom jari 
-v programe účinkujú deti MŠ DNY, vel'ká sála 15.00 
- sprievodný~ podujatím programu bude výstava prác a tvo-
rivosti detí MS na tému jari 

Tel.: 770 033 

V priestoroch radnice ich 

privítal starosta, zástupca 

starostu a prednosta MÚ 
DNY. 

V piatok 26. januára 1996 sa 

stretli v priestoroch radnice jubi

lanti MČ DNY s predstavitel'mi 

samosprávy. Tohto stretnutia sa 

zúčastnilo 45 jubilantov, spoluo

bčanov z našej mestskej časti, 
ktorí sa v roku 1995 dožili 75, 

80, 85 a 90 rokov svojho veku. 
Okrem nich sa stretnutia zúčast
nili aj osamelo žijúci spoluobča· 
nia našej MČ. 

Slovom i piesňou sa im pri

hovorili S. Jurčáková, žiaci 

zák!. školy l. Bukovčana i sú

rodenci Švarcoví a Janka 

Vargová. Na pamiatku tohto 
dňa boli starostom MČ DNY 

obdarovaní monografiou 
Devínska Nová Ves. 

v 

dy rozhodli viacerí. Vtedy ne

bolo tol'ko propagandy, šlo to 

akosi spontánne. 

ru predchádza komplexné vy

šetrenie a človek vie, ako na 

tom zdravotne je. Vlastne pra

videlne si overuje svoj zdra· 

volný stav. 

Po rozbore mojej krvi zistili, 

že by bolo vhodné darova( aj 

krvnú plazmu. Zvykol som si ? 

Nuž, viete, je to dobrý pocit 

môd da( a pomôcŕ. 

·A telo? 

Neprotestuje. Zvykne si 

a nakoniec človek - darca je 

vlastne pod dohladom lekárov 

- odborníkov. Každému odbe-

- Pocity pri dosiahnutí takejto 
vzácnej hranice? 
- Pre mňa, a myslím si, vôbec 

pre darcov, to nie je nič výni· 

močné. Môžem, potrebujú, 

dám. A plaketa? Nuž, poteší. 

PK 

OO®~@~~~~~fr® 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
9 .2. • Zdenko, l 0.2. · Gabriela, 

11.2. - Dezider, 12.2. - Perla, 13.2. 
• Arpád, 14.2. - Valentín, l 5.2. 
- Pravoslov, 16.2. - Ida, 17 .2. 

·Miloslava, 13.2. -Jaromír, 19.2. 
• Vlasto, 20.2. - lívia, 21.2. 

• Eleonóro, 22.2. - Etela 

blahoželáme 

Program 

kina 

D 
Celovečerné predstavenia: str, 
štv, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

l 0.·1 1.2. DEVÄŤ MESIACOV 
FRANC. MP 
č.t. 26,· 
Skvelá komédia 

14. ·15.2. ANGLIČAN, KTORÝ VYŠIEL 
NA KOPEC, 
ALE ZIŠIEL Z HORY 
ANGL MP 

s.t. 26,- 28,· 
Komédia o dvoch kortogrofoch 

17.·18.2. SIEŤ 
USA MP 
s.t. 28,· 

20.·21.2. ZLATÉ OKO 
USA MP 
s.t. 28,-30,-
A je tu opäť James Bond 

22.-23.2. DON JUAN DE MARCO 
USA MP 
č.t. 26,· 28,· 
Dojímavý o vášnivý prilieh lásky 

Predstavenia pre mladých: v SO a NE 
o17.15 hod. 

l 0.·11.2. DEVÄŤ MESIACOV 
26,· 

17.·18.2. SIEŤ 
28,· 

Poznómko: s.t., č.t. sú slov., resp. české ntulky 

Tel.: 775 104 

Velitelstvo Policajného zboru hl.m. 
SR Bratislava 

informuje: 
Ďalším ústretovým krokom Velitel'

stva Policajného zboru hl.m. SR 
Bratislava občanom je od l. januára 
1996 zjednotenie stránkových hodin 
na úseku správnych služieb (vydáva
nie občianskych preukazov, prihlaso
vanie k pobytu, povolovanie zbraní a 
streliva), dopravnej problematiky (pri
hlasovanie, zmeny, prestavba moto
rových a prípojných vozidiel, riešenie 
dopravných priestupkov, ... ) o pasovej 

Vychádzajúc z analýzy dlhodobej 
nezamestnanosti vo vzt'ahu k projektu 
verejnoprospešných prác o vzhladom 
na vývoj vzdelanostnej štruktúry dlho
dobo nezamestnaných uchádzačov 
o zamestnanie Ministerstvo práce, so
ciálnych vecí o rodiny považovalo za 
potrebné vytvorit' lepšie podmienky 
pre pracovné uplatnenie tak uchá
dzačov o zamestnanie so základným 
vzdelaním, ako aj uchádzačov s vy
šším stupňom vzdelania. 

Verejnoprospešné práce už dnes 
neznamenajú iba upratovanie obce 
alebo miesta, ale sú to náročné čin
nosti, zodpovedajúce vzdelaniu a od
borným predpokladom nezamestna
ných. Ich účelom je i zachovat' kon
takt nezamestnaných s pracovným 
prostredím. Ďalej vytvárajú predpo
klad na trvalé zamestnanie, ak sa 
občan osvedčí. 

Do verejnoprospešných prác sa 
môžu zapojiť všetci nezamestnaní, 
ale rozhodujúci význam majú pre dl
hodobo nezamestnaných a skupiny, 
ktoré sú (ažko prispôsobitel'né. Pre 
týchto ludí sú verejnoprospešné práce 
testom ochoty pracovať a vztahu k ži
votu. 

Projekt programu vykonávania ve
r:jn~prospešných prác má podnieti( 
0~ zoujem orgánov obcí, podnikatels
~ch subjektov, záujmových združení 
l ď l" h b" .a SIC su 1ektov v organizovaní ve-
r~Jnoprospešných prác vo vytypova
hych oblastiach. Ide najmä o polno
ospodárstvo, lesníctvo, dopravu, sta

;ebníctvo, administratívne činnosti 
l •. 

Clnnosti patriace do sociálnych 
a iny' ch l • . b , k l . k s uz1e vratane e o og1c y 
organizovaných činností. 

83;odla novelizovaného zákona č. 
1991 Zb. verejnoprospešnou 

služby v hlavnom meste no jednotli
vých Obvodných velitelstvách 
Policajného zboru Bratislava 1-5 
takto: 

utorok: 
stredo: 

štvrlok: 

7.30 - 18.00 hod. 
10.00 - 15.30 hod. 
7.30 · 15.30 hod. 
7.30 - 12.00 hod. 
7.30- 13.00 hod. 

Velitel'stvo PZ hl.m. SR Bratislava 
zároveň informuje občanov, že štvrt
ky budú využívané len na riešenie 
predvolaných stránok na vybavova
nie hromadných požiadaviek, týkajú
cich sa pobytu osôb, hromadných 
zbrojných preukazov o prihlasovanie 
motorových vozidiel. 

Pre informáciu opät' uvádzame ad
resy spomenutých pracovísk PZ 
v rámci jednotlivých obvodov: 

prácou je zamestnanie po dobu naj
viac 12 mesiacov, ktoré vykonáva za
mestnanec prijatý z evidencie uchá
dzačov o zamestnanie na pracovné 
miesto vytvorené zamestnávatelom na 
základe písomnej dohody s prísluš
ným štátnym orgánom práce. 

vrámci: 

Ob V PZ Bratislava l: Sasinkova ul. č. 23 

Ob V PZ Bratislava 2: Osvetovo ul. č. 4 

Ob V PZ Bratislava 3: legerského ul. č. l 

ObV PZ Bratislava 4: ul. Schn. 
Trnovského č. l 

Ob V PZ Bratislava 5: Nám. hraničia
rov č. 1/a 

služba v rámci: 

Ob V PZ Bratislava 1: Bezručova ul. č. 8 

Ob V PZ Bratislava 2: Exnárova ul. č. 4 

Ob V PZ Bratislava 3: Tehelná ul. č. l 

ObV PZ Bratislava 4: ul. Schn. 
Trnavského č. 1 

Ob V PZ Bratislava 5: Nám. hraničia
rov č. 1/a 

o poskytnutie príspevku 
na vytvorenie pracovného miesta na 
vykonávanie verejnoprospešných 
prác zomeslnávolel' ob
vodnému úradu práce, v ktorého 
územnom obvode bude pracovné 
miesto vytvorené. Po preskúmaní žia-

Riešenie dopravných 
priesrupkov v rámci: 

Ob V PZ Bratislava l: Bezručova ul. č. 8 

Ob V PZ Bratislava 2: Osvetovo ul. č. 4 

Ob V PZ Bratislava 3: legerského ul. 

č. l 

ObV PZ Bratislava 4: ul. Schn. 
Trnavského č. l 

Ob V PZ Bratislava 5: Nám. hraničia
rov č. 1/a 

Odbor dopr. techniky a evidencie 
MDf: Kopčianska ul. č. 84 

dosti a schválení projektu okresný 
úrod práce môže uzavrie( so zamest
návate lom dohodu o vytvorení pra
covného miesta na vykonávanie ve
rejnoprospešných prác, ktorá obsa
huje najmä: 

a) počet uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí sa zúčastnia no verejnoprospeš
ných prácach, 

b) druh verejnoprospešnej práce 
o dobu, po ktorú sa bude vykonával', 

c) záväzok okresného úradu práce, 
že poskytne zamestnávatelovi príspe
vok na úhradu nákladov až do výšky 
mzdy alebo platu vyplatených obča
novi za vykonanú verejnoprospešnú 
prácu v dohodnutej výške na základe 
predloženej výplatnej listiny za uply
nulý mesiac najneskôr do 15 dní odo 
dňa jej predloženia, ako aj poistné 
na zdravotné, nemocenské a dôchod
kové poistenie a príspevok do Fondu 
zamestnanosti Slovenskej republiky. 

Podrobné informácie záujemcom 
zo strany zamestnávatelov podá 
príslušný obvodný úrad práce. 

Obvodný úrad 
Bratislava IV 

ŠACH 
Na Majstrovstvách Bratislavy 

v kategórii mládeže do 12 rokov 
Devínsku Novú Ves úspešne repre
zentoval lukáš ŠIMON. 

Výsledok: l . Kamil KUBOŇ -
Šachová škola, 2. Mirka 
BARANČÍKOVÁ - Faust, 3. Lukáš 

ŠIMON- Strelec DNV, 4. Martin 
NOVÁK- DK Dúbravka, 5. Andrej 
LAPIDES · Slovan, 6. Roman 
KEČKEŠ - Šachová škola 

DEVEX 5 



(Dokončenie z 2 strany) 

Ďalej každoročne prispieva finančnou čiastkou 
kynologickému klubu no území MČ ONV, jednak z 
dôvodu, aby chované zvieratá absolvovali aspoň zó· 
kladný výcvik poslušnosti o oby so určitým spôso· 
bom stol chov týchto zvierat kontrolovaný a profesi· 
onólny. 

útvor kontroly tejto mestskej časti by vedel noj· 
viac potvrdiť, že množstvo správnych konaní súvisia· 
ci ch s riešením porušovani o VZN o chove zvierat· 
o to hlavne psov na našom území· predstavuje no~ 
vyšší počet vybavovaných sťažností. Z nich jedno
značne vyplýva postoj občano k tomuto problému 
v krajnej rovine postavený "kto" či "čo" je vioc · 
"občan" či "zviera". Kto koho o čím obmedzuje, 
obťažuje, ohrozuje. Sóm, keďže som chovateľom (i 
pso) viem, že je veľmi obtiažne tento problém 
riešiť, pretože názor každého z nás je subjektívny 
a veľakrát i účelový. 

Psy! 
Tol'ko príspevkov na tému pes 

v činžiaku, na sídlisku v obci sme 
dostali, že by sme mohli vydat' no
viny venované výlučne psom. 

Z príspevkov vyberám (a veríme, 
že "psia" komisia vyberie a neroz
hodne "pod psa"). 
* Kedysi platilo nariadenie o chove 
psov v poschodových domoch, ne
smeli prevažovat' 35 cm, musel byt' 
súhlas spolunájomníkov. Dnes náj
dete aj v l-izbovom byte dogu, do
bermana ... 
- Psy v loggiach a na balkónoch sa 
dohovárajú štekotom. Po 22.00 
hod. reagujú všetky psy v okolí. Po 
odchode domácich tiež. Psy majú 
byt' dnu. 

- Neprihlásený pes predstavuje 
stratu pre obecnú kasu. 

k 

- Pi satel' článku "Menej je ... " nech 
sa zamyslí nad tým množstvom vý-

Psy? 
Jediným jasným pravidlom je, že 

majitelia musia zaplati( za psa v či
nžiaku l 000 Sk, v rodinnom dome 
l OO Sk. Bez oh ladu na to, o akého 
psa ide, o akú rodinu, funkciu psa, 
dodržiavanie či nedodržiavanie 
pravidiel spolunažívania, možnosti 
služieb pre psov, atď. 

Predovšetkým by som (bez refe
renda) stanovil jasné pravidlá. Ja 
osobne: 

Prirodzene by som zistil, aké pra
vidlá existujú vo svete, vo vyspelých 
krajinách, porovnal ekonomickú o 

6 DEVEX 

psov 
Napriek tomu si myslím, že pri zachovaní a do

držiavaní tolerancie, vzájomnej ohloduplnosti, ktoró 
však zóvisí od nás · ľudí a nie od zvierat, by tento 
problém vôbec nebol problémom. 

Chcem tým povedať, že vždy je problém riešitel'
ný, pokia!' so všetci zúčastnení k nemu postavíme 
ústretovo o konštruktívne. 

V súčasnosti hlavné mesto SR Bratislava pripra
vuje Nóvrh všeobecne · záväzného noriodenio s ce
lomestskou pôsobnosťou, týkajúceho sa, resp. 
riešioceho chov psov. Toto nariadenie by malo 
schváliť Mestské zostupitel'stvo hl.m. SR Bratislavy 
v mesiaci marec 1996. Z uvedeného dôvodu vítam 
Vaše oslovenie, novrhujem Vám i ostatným obča
nom i cestou OEVEX-u otvoriť k tejto problematike 
diskusiu, ktorá by mohlo prispieť k systémovým kro
kom na riešenie tohto problému. 

Ing. Vladimír Mráz 
storosto MČ ONV 

kolov, ktoré sú po sídliskách, 
v priestoroch, kde so hrajú deti. 

- Čo právo občana, ktorý psa ne
chová a musí s ním chodi( spolu vo 
výt'ohu, počúva( štekot v noci, ob

chádzať výkaly ... 
- U priotel'ky chovajú dogu na bal

kóne o výkaly stekajú no nižšie 

podložia - kol'ko by mol platit' ta
kýto majitel'? 

pr 

Ďalší príspevok by mohol mat ti
tulok "Neštekojte na nášho staros
tu". Ale ... 

- Chodíme často s deími zo škôlky 

no prechádzky po sídlisku. Čo 
krok, to nošpinené od psov. Ulice, 
trávniky, cintorín ... Vchody do ob

chodov zablokované psami, že deti 
i dospelí sa boja. 

Zo znečistenie chudák pes ne

môže, ale majitel'!? Tomu by som 
dala pokutu viac ako ... 

ti 

sociálnu úroveň a primerane našim 
podmienkam stanovil kritéria. 

Možno by som zriadil funkciu 
psieho policajta. (Verte, že by na 
seba zarobil, zarobil by aj na čiste
nie a možno po čase by sa majitelia 
psov učlovečili o bol by zbytočný). 
Pravidlo sankcia 
zo nedodržanie 

prihlasovacia povinnost' 
l 000 Sk 

• dodržiavanie zásad 

- rušenie spolubývajúcich (overené) 
500 Sk 

- pes bez vodidla 300 Sk 
- pes bez náhubku 200 Sk 

- vodič psa mladší ako x rokov 
300 Sk 

- majitel' bez pomôcky na odstráne-
nie výkalov l OO Sk 
- znečistenie priestranstvo 

200 Sk atď. 
Za prihláseného psa by mojitel' 

zaplatil do 500 Sk ročne, čo by bo
lo primerané (možno), ale to, čo 
spôsobuje nevôlu, by bolo náležite 
sankcionované. 

V činžiakoch by som stanovil, po 
dohode s odborníkmi, aké rasy 
o vel'kostné skupiny je možné cho
vot' v bytoch. Vzhladom no psycho-

VŠEVED KO 
Výborná pomôcka pre deti od l O 

rokov predstavuje 500 otázok a od
povedí. 

No 86 stranách formátu 5,5 x 
20,5 cm je 860 otázok a odpovedí 
(odpoveď je vždy no druhom liste). 
Hrou je možné precvičiÍ o rozšíriť ve
domosti získané v 5. ročníku základ
nej školy. Vhodná pomôcka no tráve
nie vol'ných chvíl', počas cestovania 
a pod. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpo 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

* Predám počítač DIDAKTIK M. 
Tel.: 776 625 po 17.00 hod. 

• Predám detské jednoradové ko
lieskové korčule č.39. 

Tel.: 775 024 
• Predám záhradu s chatkou (pod
pivničená, obyvatel'né podkrovie) 
v Marianke. Tel.: 421 691 

PRESSKAM s.r.o., 
Vápenka č. 4, 841 07 

Bratislava 

pri ime 

* správcu siete NOVEL 

Požiadavky: 
prax v uvedenom odbore 
ovládanie FOXPRO vítané 

výhodné platové podmienky 

Bližšie informácie: 

tel. č. 769 340 
787 206 kl. 136 

logickú a sociálnu funkciu psa v by
toch (pre deti, starších o osamelých) 
by som možno ešte diferencoval po
platok od l OO do tých 500 Sk. Ale 
dôsledne by som "vyberal" za ne
dodržiavanie pravidiel. 

Verím, že by to malo ovela väčší 
efekt (čo je vlastne cielom) oko 
suché nariadenia tých, čo vzíoh 
k psom nemajú a nemôžu mať. 
Pritom majitelia by už protestoval 
mohli iba proti svojej nedôslednosti 
a benevolencii. 

pat 

Vševedko si môžete pozrieť o ob
jednať v DEVEX-e, no Novoveskej 14 
(z dvora) 

po- pio: 15.30- 18.00, 
so: 8.00- 11.00. 

Otázky: 

Kde ležalo stará Mezopotámia? Čo 
prijímajú rastliny ako potravu? Čo vy
jadrujú nedokonavé slovesá? Ktoré 
vetné členy sú hlavné? Čo sú hmotné 
pramene archeológie? Kedy bolo do
bo kamenná? ... 

• Prijmeme vodiča na T 148. 

Tel.: Motorstav 775 851 

• Angličtina. Tel.: 778 265 

* 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 

* ASTROLOGICKÉ HOROSKOPY. 

Tel.: 778 265 

• Montáž, oprava o predaj elek-

trických bojlerov. Tel.: 239 527 

220 005 

• Vezmem do prenájmu l-izbový 
byt do 3 000,-+ nájom. 

Tel.: 775 24 7 večer 

• Kto naučí v DNY 2 osoby rýchle 

a kvalitne anglicky. 

Tel.: 775 973 po 18.00 hod. 

07/779 124 
Vápencová 34 
841 07 Bratislava -
Devínska Nová Ves 

V éASE 11.00 - 24.00 

Možnosť platby aj poukážkami tiket restaurant 

1. ROMA 54,- 74,- 120,-
(paradajky, syr, sardinky) 
z. SALAM/ 54,- 74,- 120,-
(paradajky, syr, cibul'a, saláma) 
3. CARDINALE 54,- 74,- 120,-
(paradajky, syr, šunka) 
4. CRUDO 54,- 74,- 120,-
(paradajky, syr, údené mäso) 
5. PICANTE 60,- 75,- 124,-
(paradajky, syr, saláma, cibul'a, slanina, feferóny) 
6. MERAN 70,- 94,- 164,~ 

(paradajky, syr, šunka, artičoky) 
7. CALIFORNIA 64,- 90,- 164,-
(paradajky, syr, šunka, kukurica) 
8. ALTONNO 74,- 94,- 144,-
(paradajky, syr, tuniak, cibuľa) 
9. ALFONGHI 54,- 70,- 120,-
(paradajky, syr, šampiňóny) 
lO.PROVINCIALE 75,- 105,- 165,
(paradajky, syr, šunka, kukurica, slanina. feferóny) 
11. CALZONE 94,- 124,- 214,
(paradajky, syr, šunka, artičoky, olivy) 
12. TOSACANA 70,- 90,- 154,-
(paradajky, syr, šunka, šampiňóny) 

Miestny úrad Devínska 
Nová Ves ponúka na 
odpredaj nepoužité za
riadenie obchodu - re
gále, mraziaci pult, 
mraziacu vitrínu, chla-
dič nápoja a chladiacu 
skriňu. Odpredaj sa 
uskutoční súťažou, sú
ťažné podmienky si mo
žno vyzdvihnúť na 
Miestnom úrade DNV, 
odd. výstavby a žp v 
termíne do 20.2.1996. 

-MÚ DNV-

ul.lstrijskáč. 59,84107 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
Vftonie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie molorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz o odvoz zabezpečujeme 
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84.- 114.- 194,-

(paradajky, syr, šunka, šampiňóny, artičoky) 

100,-

(paradajky, syr, šunka, údené mäso, kukurica, hrášok, 

paprika, vajcia) 

15. 104,-

(paradajky, syr, šunka, šampiňóny, art.ičbl<y, 

olivy) 

16. 70,- 94,-

(paradajky, syr, šunka, 

17. VEGETAR!A 65,- 114,-

(paradajky, syr, šampiňóny, paprika; kukurica) 

70,- !14,- 174,· 

paprika, kukurica, hrášok, vajíčko) 

PIZZA 55,' 75,· 130,-

90,- 155,-

15,-

pretlak) 

Sunkový 12,-

Salámový 10,-

Syrový 10,· 

VSí-

120 Vypróžaný bravéový 
55,-

69,-

l ,50 g Uhorské soté z brav. rrtä_sa 
69, 

] 50 g Plc:ený rezerí (šunka, syr, 
piňóny) 80,-

l OO g ·vyprážané 
40,-

l 50 g Plnené morčacie prsia 
110,-

120 g Hranolky 
20,-

200 g Var. opekané zemiaky, 

120 g Salát 
(kapustový, paradajkový, paprikový, 
miešaný) 18,-

Tatárska omáčka 

Slané tyčinky 
Pistácie 
Slané oriešky 

12,-

15,-
30,-
20,-

15.30- 18.00, So 8.00 · ll OO 



Dňa 19.1.1996 o 23.40 hod. 
hliadka MsP vo výkone služby zistila 
porušovanie priestupkového zákona 

Zák. č. 372/90 47 odst. l. písm. b) 
(rušenie nočného pokoja) dvoma 

občanmi P.T. a L.K., obidvaja bytom 
Karlova Ves, ktorých hliadka upozor
nila, aby upustili od rušenia nočného 
pokoja a vyriešila to dohováraním. 

- Spevavé vtáctvo je najlepším 
spojencom človeka v boji proti 
škodlivému hmyzu. Je lacnejším 
pomocníkom, ako chemické prí
pravky. Pretože sú stále menej 

i"' 

KRI 
Vodorovne: A/ Predložka -
stred tajničky- na škodu (nie
koho). - B/ Sedemstranný ne
dostatok. - C/ Tohto dňa - stáv
ky po anglicky - letom prebeh
ni - úzke dosky. - D/ Mesto 
v Libérii - od udaného dňa 
{z lat.) - potresce - koniec mod
litby. - E/ Holandský jedno-
l, y • ' ·1 l k ' l h A s aznovy c n - ume ec y s o -

štát v Ázii - napríklad (skr.). -
F l Koniec tajničky.- G/ B 
Augitický syenit - zariadenie 
na udržanie rovnakého tlaku - C 
prijal do žalúdka.-

Zvisle: l l Začiatok tajničky - D 

vysoká čapica s kožušinou. -

2/ Dievčina - koreň tropickej E 
rastliny rieka vo Francúzsku. -

3/ Nedostatok jedla - príslovka f 
zúfalstva - farbiŕ po česky. - 4/ 

Nádoba na kúpanie - nehybná G 
časf motoru - skratka parížskej 

Dňa 24.1.1996 o 11.40 hod. bola 
požiadaná hliadka MsP o pomoc. Šlo 
o psa, ktorý vybiehal z dvora na ulicu 
a ohrozoval okoloidúce osoby. 
Hliadka zistila majitela, prípad bude 
riešený na Obvodnom úrade 
Bratislava IV. 

Dňa 26.1.1996 o 21.30 hod. na 
ulici J. Poničana našla neuzamknuté 
vozidlo. Po obhliadke bolo zistené, 
že šlo o vlámanie do vozidla. Prípad 
bol ohlásený na oddelenie PZ. 

Dňa 27.1.1996 o 05.00 hod. pri 
kontrolnej činnosti hliadky zistili da
lšie vozidlá, ktoré boli olvorené násil
ne, aj tieto prípady boli hlásené na 
oddelenie PZ. 

V poslednom týždni mesiaca bola 
činnost' hliadok MsP zameraná na 

priaznivé podmienky na hniez
denie, chránime hlavne nest'aho
vavé ktoré nám pomáha nielen v 
lete, ale aj v zime. Vtáčia búdka 
má byt' pevná, trvanlivá a jedno
duchá. Môžeme ju zhotoviž z 
doštičiek 15 až 20 mm hrubých, 
na vnútornej strane neohoblova
ných. Ideálnym materiálom sú 

školy umeleckých remesiel. - 5/ 
Skratka európskej spoločnosti 
pre atómovú energiu - časť 

ženského tela - časť hlavy - ob

lok. - 6/ Na inom mieste - dok

tori - siete po anglicky. - 7/ 
Narob smetia liehovina 

z ryže - predstavený kláštora. -

2 3 4 

riešenie situácie ohladom snehovej 
kalamity. Hliadky vykonali kontrolu 
čistenia verejných priestranstiev od 
snehu a porušenie bolo zistené v 24 
prípadoch. Z toho 3 prípady boli 
riešené dohováraním, ostatné budú 
riešené v blokovom konaní alebo 
oznámené na správny orgán. V nie
kol'kých prípadoch hliadka MsP po
máhala starším občanom pri odha
dzovaní snehu. 

V druhej polovici mesiaca bolo 
riešené: dohováraním - 15 prípadov, 
blokovým konaním za porušenie VZN 
a vyhl. 99/89 - 17 prípadov, ozná
mením - 5 prípadov. 

MsP 
-sa-

dobre vysušené smrekové, jedlo
vé alebo borovicové dosky. 
Vstupný otvor by mal byt' otoče
ný na východ alebo juh. Na dno 
búdky je najlepšie daí drevené 
piliny alebo slamu. Na vnútorné 
steny pripevníme striedavo vet
vičky alebo latky, aby sa vtáci 
mohli na ne prichyti( 

8/ Kuter po česky 
Starogermán - smú. - 9 l 
Kňazské rúcha - nezakúsil.-

~®W@OO~@ 
~~W®fr® 

- Pán sused, dnes je (ažký život. 
Mali ste vôbec v poslednej dobe 
z niečoho rados(? 
- Pravdaže, a vel'kú. 
-A z čoho? 

- Náš chytrák sused sa konečne 
musel oženi(. 

- Suseda, počula som, že váš chu
dák manžel stratil po tom úraze vo 
fabrike i reč. 

- Pani susedka, tri, on vedel aj 
madémky a nemecky. 

... 
- Vieš, že Američania prestali vy
púšt'at už do vesmíru družice? 
- Prečo? 

- Aby nenarazili na naše ceny. 

Pomôcky: D/ Jene. -El Kaag. 
- GI Akerit. - 2/ Néra. - 4/ 
ECAM.- 51 EAES.- 6/ Nets.-

Stareček ze Záhorá hovorá, že sex 
je pudová záležitost - buď to pude, 
alebo nepude. 

d 

5 6 7 8 9 

- Moja žena je úžasná. Aj topánky 
mi vyzúva. 
- Keď sa vraciaš domov? 
- Nie, keď chcem íst večer do krč-
my. 

Vonku je vel'ký mráz. Na zástavke 
električky prestupujú dve priatel'ky: 
- Mňa to čakanie nebaví. Poďme 
zubačkou! 

-A to je ako? 

- Zatneme zuby a pôjdeme pešo. 

Gentleman volá do klubu: 
- Páni, mám tu dámsku návštevu. 
Keď budem môct', tak neprídem. 
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. . a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

, 
l 

čitatel 
Dni sa nám predlžujú a zime 

by sme radi povedali dovidenia. 
Drží sa. Ešte chvíl'u a doznejú 
plesy a bály, kalendár nám po
núka čas pôstu. Na listy medve
dieho cesnaku ešte nevybehne
me, ale je dos( spôsobov ulahčiť 
telu, dopriať oddychu. Veď je to 
pre naše zdravie. 

Byť šťastný z mála, alebo inak 
povedané, byť skromný nezna
mená navádza( na chudobu. 

Trh je síce zaplavený hrami 
a súťažami, ale ako hovorí su
sed, najistejšia športka sú zdra
vé ruky. Nuž, jeden rozmýšl'a, 
špekuluje, iný bedáka so založe
nými rukami. Pomôž si človeče ... 

Kal'kí si povzdychnú: "Keby 
som mal aspoň trochu šťastia?!" 
Neveria na usilovnost', sporivosť, 
presnosť ... 

Kol'ko je však príkladov, ako 
vytrvalý dokázal vel'a dohonil', 
že sporivosť neznamená ne
míňať, ale správne míňať. Čo 
z toho, keď povedia: "Múdry 
človek, ale- nespolahlivý." 

len ich nepodceňova( pri ceste 
k želaným vel'kostiam. 

Váš vydavatel' 

Takéto ozdoby takmer na všetkých vchodových dverách sídlisk iste 
neveštia príchod sviatkov, či osláv. 

lf s pra 
e Súbor Rosica bol príjemným 
prekvapením na tradičnom 27. 
reprezentačnom plese Záho
rákov v prvú februárovú sobotu 
v PKO. 
e Miestny odbor Matice slo
venskej pripravuje priestory 
pre klubovú činnos( Bližšie in
formácie prinesieme v budú
com čísle. 

e Katalóg obchodov a služieb 
pre obyvatelov DNY na rok 
1996 už dostávajú občania do 
schránok. 

PRVÁ 
STAVEBNÁ 
SPORITEĽŇA 

Základný kameň Vašej budúcnosti. 

Ponuka čítajte 
na 6 strane 

'ch ný bor na druhý pokus? 
Dňa 13.2.1996 sa uskutočnilo 

mimoriadne zasadnutie Miestneho 
zastupitel'stva na žiadosť Prezídia 
policajného zboru. Miestne zastu
pitelstvo sa malo vyjadriť k zámeru 
Ministerstva vnútra SR zriadiť 

v Devínskej Novej Vsi, v objekte na 
Bystrickej ulici, záchytný tábor pre 
cudzincov s nelegálnym pobytom 
na území SR. 

Záchytný tábor by mal mať ka
pacitu asi 120 osôb. Boli by v ňom 
dočasne umiestnení cudzinci, ktorí 
sa na území SR zdržujú nelegálne 
až do doby, kým sa nevybavia for-

mality potrebné na ich vyhostenie, 
prípadne odsunutie do domov
ského štátu. V tábore bude upla
tňovaný prísny režim. Cudzinci ne
budú mať dovolené objekt vol'ne 
opustiť a i vo vnútri samotného ob
jektu bude ich vol'ný pohyb obme
dzený. Systém stráženia objektu 
a personálne obsadenie bude na 
takej úrovni, aby abyvatelom mest
skej časti nehrozilo z prevádzky 
záchytného tábora žiadne nebez-
pečenstvo. 

Tento zámer spôsobil, že roko
vanie Miestneho zastupitel'stva, ho-

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 15.2. 1996. Uzávierka na-
sledujúceho čísla bude 29.2. 1996, číslo vyjde 8.3. 1996. 

ci bolo pomerne krátke, bolo mi
moriadne búrlivé. Zúčastnilo sa ha 
okrem poslancov Miestneho zastu
pitel'stva asi 40 obyvatelov mestskej 
časti. Takýto záujem o rokovanie 
Miestneho zastupitel'stva zo strany 
občanov tu ešte nebol. 

Zámer na zriadenie záchytného 
tábora zdôvodnili pred Miestnym 
zastupitelslvom viceprezident Prezí
dia policajného zboru a další zod
povední pracovníci Ministerstva 
vnútra SR a Prezídia policajného 
zboru. 

{Pokračovanie na 2 strane) 

* Tlmočím a prekladám -
nemčina. Tel./ fax: 770 140 

( Na rok 1996 odsúhlasila MČ ONV DEVEXU hradenie 38,5 % nákladov. ) 



Zo záverov rokovania Miestnei 

rady mestskei časti 
Devínska Nová Ves 

zo dňa 6.2. 7 996 vyberáme: 

Miestna rada: 

schválila prevádzkový režim reš
taurácie Passat na ul. J. Jonáša 9 
do 24.00 hod. na skúšobnú dobu 

do 30.4.1996 

súhlasila s premiestnením vchodu 

predajne Večierka - Včielka najne

skôr do 31.5.1996 

odporučila starostovi a zástupcovi 
starostu prerokova( na Ministerslve 

pôdohospodárslva SR možnost' 

pridelenia pril'ahlých vôd rieky 

Moravy a priznania rybárskeho 

práva na tomto území rybárskemu 
združeniu Morava 

súhlasila s uvol'nením 16 tisíc Sk z 
Fondu sociálnej starostlivosti a hu
manity na zakúpenie setov na za

bezpečenie diagnostických testov 
nevyhnutných na precíznu diag
nostiku viacerých zhubných krv-

Od 6. týždňa tohto roku majú 

možnost' sledoval program ČT 
2 účastníci TKR v Devínskej Novej 
Vsi. Televíznu stanicu ČT 2 možno 

prijímaí prostredníclvom TKR v pás

me UHF na 46. kanáli. To zname

ná, že je súčasíou rozšírenej prog

ramovej ponuky. Pre ul'ahčenie na

ladenia tejto TV stanice uvádzam 

informáciu, že na tomto kanáli 

Miestne zastupiterstvo mestskej časti Devínska Nová 
Ves podro § 15 ods. 2 písm. a) zákono SNR 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 15 zákona SNR 
č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení ne
skorších predpisov a čL 26 ods. 4 písm a), f) Štatútu 
hL m. SR Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

§l 
Všeobecné ustanoveniu 

(l) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej naria
denie) upravuje druhy a výšku miestnych poplatkov 
(ďalej poplatky) a ostatné záväzné skutočnosti a pod
mienky týkajúce sa ich platenia a vyberania na území 
mestskej časn Devínska Nová Ves (ďalej mestská čas[) 

(2) Mestská časť vyberá na svojom území tieto po· 
piatky 

a) poplatok za užívanie verejného priesrranstva, 
b) poplatok za užívanie bytu alebo časn bytu na iné 

účely ako na bývanie, 

ných ochorení pre potreby Dére
rovej nemocnice s poliklinikou 

určila za vítaza užšej sút'aže na re
alizáciu odpredaja komunálnych 
bytov firmu Kontrakt-ing a.s. 

Zo záverov rokovania Miestneho 

zaslupitel'stva mestskei časti 
Devínska Nová Ves 

zo dňa 7 3.2. 7 996 vyberáme: 

Miestne zastupitelstvo: 

zobralo na vedomie vznik nároku 

na poslanecký mandát poslanca 
Miestneho zastupitel'slva p. Igora 
Duffeka 

nesúhlasilo so zámerom Minister
stva vnútra SR na umiestnenie zá

chytného tábora pre cudzincov 
s nelegálnym pobytom na území 
SR v Devínskej Novej Vsi 

schválilo rozšírenie l . etapy dobu
dovania televízneho káblového 
rozvodu v Devínskej Novej Vsi 

o rodinné domy na ul. Š. Králika 
schválilo PhDr. Máriu Dobríkovú 

CSc. za sobášiacu v mestskej časti 
Devínska Nová Ves 
zvolilo p. (ubicu Hasbachovú za 

členku Komisie školstva, mládeže 
a vzdelávania 

- p-

predtým bolo možné sledovaí prog

ram TV stanice VOX a pokial' ste ju 

mali na svojom televíznom prijímači 
naladenú, stačí pre jej príjem na 

ňom stlačiÍ len tlačidlo príslušnej 

predvol'by. Zriadenie tejto stanice 

c) poplatok za psa, 
d) poplatok zo vstupného, 
e) poplatok z predaja alkohoiických nápojov a taba

kových výrobkov, 
f) poplatok za zábavné hracie prístroje, 
g) poplatok za predajné automaty. 

§2 
Popi~_! ok xu uživlillie verejného 

prieslrolislvil 

(l) Poplatok za Užívanie verejného priestiáris~ll so 
platí za osobitné užívanie verejného priestranstvO, kto: 
rým sa rozumie Ufl)iestnenie zariadenia slúžiaceho fiii 
poskytovanie služieb, umiestnenie .stave~ného, predaj
né ho alebo reklamného zariadenia, ZO!igdef1ia cirkiisil, 
lunaparku a inýcltzÓbavných zariadení, umiestnenie 
skládky, trvalé parkovanie vozidlo mimo stráženého 
parkovisko a pod 

(2) Poplato[sa neplatí ža kultúrnu a športovú akciu 
usporiadanú nä verejnom priestranstve bez vstupného 
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatív-

(Dokončenie z 7 strany) 

Zdôraznili, že zriadenie tábora 

v žiadnom prípade neovplyvní ne

gatívne obyvatel'ov mestskej časti. 
Zároveň odpovedali na otázky prí

tomných. 

Poslanci Miestneho zastupitel'

sivo zaujali k uvedenému zámeru 

prevažne negatívny postoj. Argu

mentovali hlavne nevhodným 

umiestnením tábora tesne na hrani

ci s Rakúskou republikou. Keďže 
v tábore majú byt' umiestnení pre

važne občania bývalého Soviet

skeho zväzu, Turci, Kurdi a obča

nia dalších krajín Blízkeho výcho

du, ktorí sa chcú dostaí do niekto

rej z krajín Európskej únie, zdala 

sa poslancom blízkosí rakúskych 

hraníc pre uvedených utečencov 
priam lákadlom. Tesné susedstvo 

tábora s rodinnou zástavbou a 

znehodnotenie územia, v ktorom 

sa pripravuje ďalšia výstavba, boli 

dalšími argumentmi proti zriadeniu 

tábora. Predseda komisie ochrany 

verejného poriadku vyjadril obavu 

o zhoršenie bezpečnostnej situácie 

v mestskej časti. Ďalším argumen-

bolo financované z prostriedkov 

SBD Bratislava IV. 

Viacerí účastníci TKR sa na mňa 

v poslednom čase obracajú s otáz

kou, prečo chýbajú v programovej 

ponuke TKR TV stanice VOX, VIVA ll 

Devínska 
ne a verejnoprospešn~ ú(ely: PllpJat~Kso neplatí tiež 
za predajné zmia®nia.o zariaqenio urcentína po,kyto 
vanie služíebi•akso.na_i~.n umies~enie na v.erejnom 
priestranstvevydalo stavebne povolenfealebo kolau
dačné rozhoťlnutie. 

Poplatok so né plat{ za vy~l~dené pa1koväcie miesto 
pre motorové vqzidlo osôb zdrovQtoe postihnutých 
oznacenýchy~~ysle vyhláškyJMV č 99/1989 Zb. 
o pravidlách p~TQávkyno pozemných komunikáciách. 

(3) fo~atok platia pr~~ni>ké a fyzické osoby, ktoré 
užívajúverejné priestranstvo fiil útely uvedené v odse
ku.] 

(4) V~iejným priesrrghstvom sa rozumie najmä cesta, 
miesfhb komunikótlo, námestie, chodník, trhovisko 
o všetky inéyerejnosn prístupné pozemky v mestskej 

· c~sti oktem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 
~ právnických osôb, aleba ku ktorým majú ne to osoby 
právo hospodárenia. Výnimkou sú ne, ktoré sú vo vlast
níctve alebo v správe mestskej časti. V pochybnostiach, 
či ide o verejné prieshanstvo, rozhoduje starosta mest
skej časn. 

(5) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého par
koviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného 

••• 
tom bol zámer mestskej časti zrea

lizova( premostenie rieky Moravy. 

V prípade zriadenia tohto tábora 

by rakúska strana pravdepodobne 

s premostením vôbec nesúhlasila. 

Do diskusie sa zapojili aj viacerí 

občania mestskej časti, ktorí sa 

obávali o bezpečnost svojich ro

dín. Viackrát zazneli argumenty, 

že nejestvujú ploty, ktoré by sa ne

dali preliez(, a že l'udia, ktorí budú 

za nimi, budú mat dve možnosti: 

buď sa vráti( domov, alebo urobi( 

všetko pre to, aby sa dostali do 

ciel'a svojej cesty, do prosperujúcej 

západnej Európy. Ľudia sa obávali, 

že na tejto ceste sa nezastavia 

pred ničím. 

Po obšírnej diskusii poslanci 

Miestneho zastupitelstva aklamač

ným hlasovaním takmer jednohlas

ne nesúhlasili so zámerom Mini

sterstva vnútra zriadi( v Devínskej 

Novej Vsi záchytný tábor pre cu

dzincov s nelegálnym pobytom na 

území SR. 

Ing. Ján 

prednosta Miestneho úradu 

a Španielska televízia. Podla infor

mácií firmy SATRO Bratislava príči

nou tohto stavu sú poruchy na prijí
mačoch hlavnej stanice TKR a v 

najbližšej dobe sa tieto stanice sta

nú opär súčasíou rozšírenej progra
movej ponuky TKR. 

Alojz Moravec 

priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo alebo 
vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby ako aj súvislé 
stáne vozidla s pridelenou štátnou poznávacou značkou 
(napr. motorové vozidlo, obytný príves, prívesný vozík) 
na tom istom mieste dlhšie ako 2 mesiace. 

(6) Poplatník užíva verejné priestranstvo na základe 
povolenia vydaného miestnym úradom, v ktorom sú 
určené údaje o dobe, spôsobe, podmienkach užívania 
a výške poplatku za užívanie. Povolenie sa nevyžaduje 
na umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu 
ako 4 dni. 

(7) Poplatník je povinný na základe požiadania opráv
nených osôb podl'a § 9 ods. l tohto nariadenia preuká
zať povolenie k zaujatiu verejného priestranstva a za
platenie miestneho poplatku. 

(8) Pre potreby určenia sadzby poplatku je územie 
mestskej časn rozdelené na dve zóny. l. zónu tvoria uli
ce Š. Králika, l' Horova, J. Smreka, fisnerova, 
M. Marečka, l. Bukovčana, J. Poničana a Nám. 
J. Kostru. ll. zónu tvoria všetky ostatné lokality v mest
skej časti. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

vám chcem napísa( moju skú

senost z nášho vchodu. V snahe 

čo najrýchlejšie roznies( Devex, 

;zastrčia ho do príslušnej schrán-

Ráno po prebudení 14.2.1996 

som pozrel z okna a uvidel som, 

ako sa z kopy snehu neúspešne 

snaží dostat biely Žigulák. 
IF 

""'''"'~··"~ pomôcka pre deti od 
1 O rokov predstavuje SOO otá
zok a odpovedí. 

Na 86 stranách formátu 5,5 x 20,5 
cm je 860 otázok a odpovedíí 
(odpoveď je vždy na druhom lis
te). Hrou je možné precvičiť a ro
zšíriť vedomosti získané v 5. roč
níku základnej školy Vhodná po
môcka na trávenie vol'ných chvíl', 
počas cestovania a pod. 

ky len do polovice tak, že si ho 

vytiahnu( zo schránky môže ho

cikto. Keď sa to nepodarí, tak is

te sa podarí noviny roztrhaí. 

To je moja skúsenost'. Upozornite 

na to kolportérov. 

Vzápätí na to prichádzalo au

to s nápisom Mestská polícia. 

Muži v uniforme nelenili a oka

mžite zabrali. Mal som z ich l'ud

skosti radost'. 

l. Schuster 

Vševedka si môžete pozrieť a ob
jednať v DEVEX-e, na Novoveskej 
14 (z dvora) 

po- pia: 15.30 18.00, 

so 8.00 - 11.00. 

Otázky: Kde ležala stará 
Mezopotámia? čo prijímajú rastli
ny ako potravu? čo vyjadrujú ne
dokonavé slovesá? l<toré vetné 
členy sú hlavné? čo sú hmotné 
pramene archeológie? Kedy bola 
doba kamenná? .. 

~a Pekného počasia je možno vidieť z Devínskej Novej Vsi až 
...::.!akúska. Na hornej snímke zámok Schloshof, na dolnej rakúske Alpy. 

Vážení rodičia, vaše deti v tomto 

roku čaká vel'mi vážny a dôležitý 

krok v ich živote -vstup do školy. 

Mnohým rodinám táto udalost vý

razne zasiahne a zmení doterajší 

spôsob života. Rozdiel medzi pre

dškolským a školským zamestna

ním je vel'ký. Spontánnu hravú čin
nosí nahradí systematické vyučo
vanie, ktoré kladie značné nároky 

na pozornos(, sústredenie a ostat

né psychické funkcie. Všetky deti 

nedosahujú v rovnakom veku rov

naký stupeň psychického vývinu. 

Väčšina detí po dovŕšení 6-teho 

roku je schopná bez problémov 
zvláda( školské vyučovanie, existu

je však určité percento detí, u kto

rých sa dajú problémy očakávaí. 

Väčšina rodičov vie správne od

hadnú( či ich dieía bude "školu" 
hravo zvláda( alebo ich to bude 

stáÍ vel'ké úsilie. Ináč povedané, 

vedia posúdi( či je ich dieía pre 

školu zrelé alebo nie. 

Čo pod školskou zrelosÍou rozu

mieme? Takú fyzickú a psychickú 

pripravenost' diet'ata na školu, kto

rá umožňuje optimálne zapojenie 

sa do vyučovacieho procesu, bez 

nebezpečenslva ohrozenia jeho fy

zického a duševného zdravia. 

Pojem školská zrelosí je kom

plexný a rozumieme pod ním: 

l. Telesnú zrelosť - výška okolo 

l 20 cm, váha 20 kg, menšia cho
robnosí. 

2. Rozumovú zrelosí - vyžaduje 

dosiahnutie určitého stupňa rozvo

ja vnímania, myslenia, pamäti, 

predstavivosti, zvládnutie reči, roz-

vinutie jemnej motoriky ruky, 
schopnost sústredií sa. 

3. Citovú zrelosí u predškolákov 

by sa malo vyskytova( menej im

pulzívnych reakcií. Vyžaduje tiež 

schopnost' vydržaÍ požadovanú 

dobu bez rodiča. 
4. Sociálnu zrelosí, ktorá úzko sú

visí s citovou zrelosíou. Prejavuje 

sa v schopnosti diet'aía podriadií 

sa autorite učitela, záujmom a kon

venciám skupiny, v adaptácii na 
nové situácie. 

Tí rodičia, ktorí majú určité po

chybnosti o školskej zrelosti svojho 

dieíaía, mali by sa poradií s od

borníkmi v psychologických porad

niach. Tam, kde sa zistia vážnejšie 

nedostatky, má rodič možnosí vy

užit' ročný odklad školskej do

chádzky. Pri zistení menej vážnych 

znakov nezrelosti sa môžu poradi( 

ako ich zmierniÍ ešte pred nástu

pom do školy. 

Nezabúdajme, že každé dieta 

má plné právo na rozvoj všetkých 

telesných a duševných schopností, 

na rozvoj svojej osobnosti. Každé 

by malo prežiÍ svoje detstvo ra

dostne, k spokojnosti svojej aj svo

jich rodičov. K tomu mu však musí

me vylvorií vhodné podmienky. 

Na záver si dovolím popriat' 

Vašim delom úspešný štart a vel'a 

pozitívnych zážitkov v škole. 

Mičianová Silvia 

psychológ 

DEVEX 3 



sa dožívajú 

'10 rokov 
Estera MORAVCOVÁ 
Mária BOŤANSKÁ 

811 rokov 
Pavlína KARABOVÁ 

Štefan REHÁK 

91 rokov 
Jozefína FRIČOVÁ 

blahoželáme 

oslávili svoje narodeniny 

Ján NOVÁK 
Ján RUNÁK 

Agneša BRNOVÁ 
Mária LIPKOVÁ 

Viktor LIPKA 
Ilka IŠPOLDOVÁ 

Júlia SOFKOVÁ sa dožila vzácneho 
jubilea 80 rokov 

Všetkým srdečne blahoželáme 
Klub dôchodcov 

Ak chcete jarné prázdniny 

strávi( v Devínskej Novej Vsi, 

nezabudnite si všimnút ponuku 

ISTRA CENTRA. 

Pre lyžiarov, ak vydržia sneho

vé podmienky, je pripravená pe

zinská Baba, ale aj lyžiarsky vlek 

v Rači (500m). 

Ak nevyjde ani jedno ani dru

hé, okolie Devínskej Novej Vsi 

ponúka vela možností na turisti

ku. 

25.2.-

3.3.-

3.- 8.3.-

4.3.-

5.3.-

6.3.-

1.3.-

8.3.-

AMOR A PSYCHÉ 16.00 hod. 
detské divadelné predstavenie 

16.00 hod. 

detské divadelné predstavenie 

JARNÉ PRÁZDNINY V !STRA CENTRE PRE DETI 
DETSKÝCH KLUBOV !STRA CENTRA 

Výlet Weitov lom - Devínska Kobyla 

Výlet na Devín, návšteva Art Gallery 

Športové hry na Srdiečku 

Devínska Kobyla - prírodná rezervácia 

Vychádzka do prírody 

Tel.: 170 033 

ošatenia, obuvi a iných zachovalých predmetov, ktoré zozbierali tí, 
ktorí chcú poskytnúť pre nich nepotrebné veci tým, ktorí to 
potrebujú. 

Veci, ktoré sa nepredajú na burze za symbolické ceny, posielame 
do detských domovov, azylových domov, bezdomovcom a sociálne 
slabším rodinám. 

Výťažok z burzy je určený na charitatívne účely. 
Burza sa bude konať v priestoroch Združenia Votum na lstrijskej 4: 

SOBOTU, 24.2.1996 - 9.30- 12.00 a 14.00- 17.00 
NEDEW, 25.2.1996 - 8.30- 12.30 

Vo štvrtok 15. februára vo vel'kej 

sále Istro Centra prebehlo miestne 

kolo súfaže "0 krála detských čita
telov''. 

SúÍaž pripravila vedúca miestnej 

knižnice Ing. D. Tóthová. Zúčastnili 
sa jej deti z DNY navštevujúce ZŠ 
l. Bukovčana l, l. Bukovčana 3, 

P. Horova 16, Nejedlého 8, Sokolí
kova 2 a osemročné gymnázium 

na Bílikovej ulici. 

Prvé tri miesta obsadili žiačky 
siedmeho ročníka ZŠ l. Bukovčana 
3: Katarína Ballová, Silvia Michal
ková a Valika Juríčková. Dokázali 

pohotovo a správne zodpoveda( 

všetky otázky z literatúry, ale aj 

z histórie a kultúry. Účastníci 
súťaže okrem získania skúsenosti 

a načerpania nových poznatkov 
obdržali vecné odmeny i účastníc
ke diplomy. 

"Král' detských čitatelov DNY" -

Katarína Ballavá nás bude repre
zentoval v mestskom kole, ktoré sa 

uskutoční začiatkom apríla v DK 

Zrkadlový háj za účasti vííazov 
jednotlivých častí Bratislavy. Bude

me jej držat palce a tešíme sa na 
dalšie podujatia. 

u. 

24.2. - 25.2. - Frederik, 
Frederiko, 26.2. - Viklor, '17.2. -

Alexander, 28.2.- Zlolico, 29.2. · 
Radomír, 1.3. - Albín, 2.3. -Anežka, 

3.3. - Bohumil, Bohumila, 
4.3. - Kazimír, 5.3. - Fridrich, 
6.3. - Radoslav, 7.3. - Tomóš, 

ll.J. - Alan, Alana 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: str, 
štv, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

DON DE 
USA MP 
č.t. 26, 28; 
Oojímový o vášnivý príben lásKy 

DR. 
A 
USA MP 
č.t. 28,· 
Komédio 

USA MP 
13 

s.t. 301 
Vesmírno misio 

NEBEZPEČNÉ 
USA MP 
s.t. 281 

USA MP 
č.t. 28; 

7.·8.3. ŠIALENSTVO 
USA MN 15 
č.t. 30,-

Predstavenia pre mladých: 

11 SO o NE o 11.15 hod. 

24.·25.2. DON JUAN DE MARCO 
26; 

ACE VENTURA 
- KEĎ PRÍRODA VOLÁ 

Tel.: 104 

rok 1995 

V súÍažiach družstiev Devín

sku Novú Ves v roku 1995 re-

l. "A" "B" d • tv prezentova 1 a ruzs ~ 

dospelých a žia~ke družstvo ~S 
Bukovčana l . Dalsí hráči SK 

Strelec hrali v žiackej bratislav

skej lige za družstvo Gymnázi
um vdaka našim hráčom: súro

dencom Horváthových a Šimo

novi, pričom Karol Horváth bol 

vyhodnotený aj ako najlepší 
hráč na 3. šachovnici. Glatz bol 

vyhodnotený ako najlepší hráč 
na 4. šachovnici a Barbora Zlo

chová ako tretie najlepšie die

vča celkove. 

Absolútne poradie hráčov ŠK 

Strelec v bratislavskej lige: 

3. Karol Horváth 

12. Miroslav Jurčák 
15. Stanislav Jurčák 
20. Metod Glatz 

25. Barbora Zlochová 

26.Zuzana Horváthová 

"A" družstvo dospelých sko

nčilo v sút'ažnom ročníku 94-95 

ako nováčik na piatom mieste 

v oblastnej sút'aži, pričom o po

stup do celoslovenskej sútaže 

prišlo zaváhaním v dvoch záve

rečných kolách v súboji so za

chraňujúcimi sa družstvami. 

Individuálne poradie hráčov 
ŠK Strelec v sút'aži: 

5. Ján Antala 

ll . Andrej Lobodáš 

20. Marián Jurčák 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA 
Odložený zápas z ll . kola 

ne DNY "A" - TRNÁVKA "B" 
- 10:0 

12. kolo 
ŠTADIÓN- ne ONV "A" -5:10 

ne DNV "B"- RAČA "B" -2:10 

13. kolo 

!fC DNV "B"- KOLIBA "B" - 2:10 
SKP "A"- ne DNY "A" - 10:5 

14. kolo 

RAčA "B"- ne DNV "A" - 10:3 
ne DNV "B" - POZEMNÉ STAVBY 

- 10:8 

26. Róbert Verner 

55. Ladislav Jurčák 
56. Martin Balog 

65. Jozef Zlocha 

70. Branislva Jurčák 

V rozohratom ročníku 95-96 

toto družstvo bolo na prelome 

rokov na 6. mieste so štyrmi 

bodmi zo 4 zápasov. "B" druž

stvo dospelých reprezentujú 

naše najmladšie nádeje, ktoré 

získavajú cenné skúsenosti v zá

pasoch so staršími súpermi. 

Družstvo sa umiestnilo v súlaž

nom ročníku 1994-95 na pia

tom mieste. 

V absolútnom poradí jednot

livcov sa najlepšie z našich 

hráčov umiestnil Karol Horváth 

na l l . mieste. 

V rozohratom ročníku 95-96 

bolo družstvo na rozhraní rokov 

na 7. mieste po 3-och kolách. 

V súfažiach jednotlivcov naj

väčšie úspechy dosiahol lukáš 

Šimon, ktorý obsadil na 

Majstrovstvách Slovenska do 

12. rokov 9. miesto a na 

Majstrovstvách Bratislavy v tej 

istej kategórii 3. miesto. 

Z ďalsích špičkových sút'aží 

absolvovali Verner a Lobodáš 

Majstrovstvá Slovenska dospe

lých. 

l napriek kritickej finančnej si

tuácii klubu, ktorý bol nútený 

obmedzit' svoje aktivity, záujem 

o účinkovanie v ňom vzrástol 

najmä v jesennom období, keď 
ho začalo navštevova( viacero 

nových záujemcov, najmä z ra

dov žiakov zo sídlisk Kostolné 

12. kolo 

ll. TRIEDA 
SKUPINA "A" 

ne DNV "C" - TRNÁVKA "D" 
- 10:0 

13. kolo 

MKST - ne DNY "e" - l 0:4 

9. kolo 

ll. TRIEDA 
SKUPINA "B" 

ne ONV "D"- INTEGRA "B"- 10:7 

10. kolo 

LAMAČ "B" -TK DNY "D" - 10:0 

G.F. 

nosliach klubu aktívne zúčas
tňovalo viac ako 50 hráčov, čo 
na jednej strane vyvoláva nádej 

na rozšírenie aktívnych činností, 
na druhej strane obavy o mož

nosti o uspokojenie všetkých 

záujemcov o túto krásnu inteli

gentnú hru. 

Hoci v stupavskej hale Vojto 
lednár i Miro Rybár nechali v prípra
ve litre potu na Majstrovstvá sveta 
družstiev v tenise vozíčkarov, v aus
trálskom Melbourne sa nedarilo, ne
sypalo. Nie preto, že by chlapci málo 
trénovali. 

Dvadsaíštyrihodinová aklimatizá
cia by nestačila vari ani Agasimu. 
Z Bratislavy odlietali 2.1.1996, tretie
ho boli v dejisku majstrovstiev a už 
4.1 .1996 nastupovali na prvý zápas. 
S Japoncami. S tými sa nestretnete 

Záverom ďakujeme všetkým, 

ktorí svojimi finančnými prí

spevkami umožnili dalsiu našu 

činnost'. Zvláš( dakujeme našim 

najväčším sponzorom: Poštovej 

banke a samospráve mestskej 

časti 

Ing. Marián Jurčák 

predseda ŠK STRELEC 

celý rok. Nemáte možnosí spoznaí 
ich hru, konfrontova(, skúšaf. 
Desaíhodinový časový posun naši ne· 
mohli nielen proti domácim tenistom, 
ale ani proti hráčom východnej Ázie 
zvládnuí. 

V konkurencii družstiev z 32 štátov 
naši chlapci obsadili 24. - 25. miesto, 
keď prvé obsadilo domáce družstvo 
Austrálie. 

Nie, nebudú čaka(, kým majstrov
stvá sveta priputujú niekde bližšie. 
Okrem tréningov chlapcov čakajú 
v najbližších dňoch turnaje v Rakús
ku, Madarsku, Česku, v máji medzi
národné majstrovstvá v Bratislave. 

pk 

Záujmové združenie mládeže YMCA DEVíNSKA NOVÁ VES· športový klub 
lstrijská 39, 841 07 Bratislava, tel./fax: rm 718 230 

1. bratislavská 
mužov 

ll. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES· SC ROZUM AND CO. 0:5k (nespôsobilé ihrisko) 

12. kolo: 
L GUERERA "B"- ŠK YMCA DEV. N. VES 145 (31, 5:1, 63) 
Góly ONV: l - Kadlečík, Dávid, Tereň, V1ábel, Nemec R. 

13. kolo 
ŠK YMCA DEV. N. VES· TEAM SHARKS 17:7 (51, 5:2, 74) 
Góly ONV: 6- Kližáni, 4 · Tereň, 3 -Poďour, 2 -Kollár, l -Vrábel, Nemec R. 

Tabul'ka po 13. kole 

l. L GUERERA "B" 13 12 o 14649 24b. 
2. ŠK LR.E.S. EXPRES FORTÚNA 12 lO o 12341 20b. 
3. ŠK PROFIS "32" VRAKUŇA 13 9 l 98:43 19b. 
4. HC DOMINIK PAlMA 12 8 o 4 10154 l6b. 
5. HC BAžANTI 12 8 o 4 11878 l6b. 
6. HBC IPOS VLCI 12 7 2 3 69:49 l6b. 
7. ŠK H.O.K. ADMIRAL NIVY 13 7 l 5 76:61 l5b. 
8. SC ROZUM AND CO. 13 6 3 4 66:57 l5b. 
9. ŠK YMCA DEVÍNSKA NOVA VES 13 6 l 6 83:86 l3b. 

l O. ŠK SEALS "B" 13 5 2 6 79:74 l2b. 
ll. ŠK HBC HANCOP 13 6 o 7 71:70 l2b. 
12. ŠK POŠEŇ "B" ll 4 o 7 59:88 Bb. 
13. TJ SAV "B" 12 3 l 8 58 72 lb. 
14. TEAM SHARKS 13 2 l lO 63:161 5b. 
15. POHG GEMER 13 l o 12 43149 2b. 
16. HBC ROOKIES 12 o o 12 38:169 Ob. 

Oznam: 
5. ročník tradičného o veľmi populárneho hokejbalového turnaja "PRESTIGE'96- DEV. N. VES" pre registrova
ných i neregistrovaných hráčov hokejbalu z Dev. Novej Vsi, so uskutoční pravdepodobne ož v mesiaci máj 
1996, a to z dôvodu výstavby nového hokejbalového ihriska v Dev. Novej Vsi pre súťažné účely. Vzhľadom na 
túto skutočnosť vedenie ŠK YMCA ONV oko organizátor tohto turnaja, vopred ďakuje zo pochopenie o trpezli
vosť všetkým záujemcom o účasť no tomto podujatí i v neskoršom termíne ako obvykle. 

DEVEX 5 



Ol Kúpo 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelr10sti 

* Predám detský bicykel pre 3 - 6 
ročné dieh Tel.: 775 024 
* Predám šijací stroj MINERVA 
a farebný televízor ELEKTRON. 

Tel.: 777 371 
* Predám detské korčule biele (20), 
lyžiarky (18 o 22), malé lyže. 
Tel.: 776 591. l. Tenglerová, 
l. Horovo 28. 

* Hládá miesto jazykovej redaktor-
ky, korektorky. Tel.: 240 85 19 

*Ponúka 

Soflwarová firma llulľ~ [pll'®@r:í'@l'-

Vám pomôže 
o 

Stavebné 
pre Vás znamená: 

* Vodoinštalačné a kúrenár-
ske práce. Tel:: 776 888 
* N servis Baláž - Oprava te
levízorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 
* Montáž, oprava o predaj 

elektrických bojlerov. 
Tel.: 239 527, 220 005 

* Hlodám 2-izbový byt, nezo
riadený, najradšej s telefónom 
no dlhodobý prenájom v síd
lisku DNY. Tel.: 775 086 
* Vymením v DNY pekný 3-
izbový byt zo starší rodinný 
dom. Tel.: 777 925 
* Kúpim 2-izbový byt v DNY. 

Tel.: 778 265 

* Kúpim chatu v DNY -

DEVÍN. Elektrina, voda, osob. 
vlastníctvo. Do 550 000. 

Tel.: 770 884 
* Kúpim záhradu medzi DNY 

o Devínom. Tel.: 777 591 

* Prenojmem garáž v rodin
nom dome. Tel.: 777 003 

po 19.00 hod. 
* Dve 30, 31 roč. VŠ slob. 
hlodajú prenájom v DNY. 

Tel.: 779 798 večer 

• sporenie formou pravidelných 
i mimoriadnych vkladov 

* 40 %-nú štátnu prémiu pre kaž
dého členo rodiny 

• 3 %-né úročenie vkladu o štátnej 
prémie, ktoré sa nezdaňuje 

* stavebný úver so 6 %-ným 
úrokom a dlhou dobou splatnosti 

* vol'né disponovanie s nosporený· 
mi peniazmi po 6 rokoch, vrátane 
štátnej prémie 

• kúpi( dom alebo byt 

* rekonštruovaí, modernizova( 
či prestavoval' 

• kúpi( stavebný pozemok 

• prestovaí nebytové priestory no 
byt 

Stavebné sporenie vám sprostred
kuje o informácie poskytne porad
kyňa v DEVEXe - Novoveská 14 
(z dvora) 

15.30 - 18.00 
sobota: 8.00 - 11.00 

Predám: 

INŽINIERSKO- REALITNÁ 
KANCELÁRIA 

NA VYHLIADKE 23, 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

BRATISLAVA, TEL: 07/776 728 

- RD DNY pozemok 566m 2
, 3,2 mil. Sk 

- RD- Limbach exkluzívny pre náročného 4,7 mil. Sk 

-Väčší RD DNY ul. lstrijská, pozemok 4 943m2 á 3,5 mil. Sk 

- RD DNY ul. lstrijská pozemok l 826 m2 á l ,3 mil. Sk 

- Chata DNY+ záhrada 485 m2, 550 tis. Sk 

- Chata DNY - Devín + záhrada 400 lis. Sk 

- Chata nad Račou, ovocný sad, vinica pozemok l 787 m2, 

á 720 tis. Sk 

- Stavebný pozemok na RD DNY, l 455 m'/25 m x 60 m/ 

á l 000,- Sk/m' 

- Stavebný pozemok na podnikatelské účely DNY 4 377 m', 

á 600,- Sk/m' 

-Stavebný pozemok DNY ul. Š. Králika 430m2 á l 300,- Sk/m' 

-Stavebný pozemok DNY ul. Š. Králika 375m 2 á l 300,- Sk/m2 

-Stavebný pozemok DNY 3 400m 2 á l 000,- Sk/m' 

-Vinohrad medzi Račou a Vajnormi l 026 m2 á 200,- Sk/m' 

-Pozemok na záhradu DNY l 250m' á 150,- Sk/m' 

- Pozemok na záhradu DNY pri JRD 

800m2 á 150,- Sk/m2 

900 m' á 100,- Sk/m' 

366m' á 150,- Sk/m' 

- Byt l izbový Kupeckého ul. 500 tis. Sk 

- Byt 4 izbový DNY ul. l. Bukovčana 850 tis. Sk 

v DNY l a 2 izbové byty 
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vo dvore 
ul. lstrijskó č. 59, 841 07 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie skla 
vŕtanie dier do skla 
lepenie zrkadiel 
lepenie malorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpečujeme 
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Navštívte podmky spoločností l 
ISTRIA s.r.o. 

-Denný bar ISTRIA, l 
-Nočný bar ISTRIA, 

-Bistro POD SRDCOM. l 
Počas diskoték obdržíte 

TEl.NÚ VSTUPENKU, 
ktorú po vyplnení vhodte l 

do zberných krabíc. 
V prípade konzumácie obdržíte 

1 ďalšie ZLOSOVATEľNÉ KUPÓNY, 
ktorými sa Vaše šance na výhry 

zvyšujú. 

Zlosovanie akcie bude 
prí príležitostí 6. výročia vzniku 
ty. ISTRIA s.r.o. -1.júna1996 

l 
Obchodní partneri: pod dohľadom štátneho notára l 

l WEP • WW s. ro., LIPTOS s.r.o, ELEKTRIK KUČERA. KOL· EKO s.r.o., JUDr. igor Huna v priestoroch 
·Advokátska kancelária, Kvetinárstvo BEGRA. NEIT- obchod snápojmí, GREEN PLAST s.r.o., Bistra POD SRDCOM 

,____ _____ uN ___ o ___ R,_E.x __ s~.r __ .o_._. A ... g._e_n_t_ú •. _r_a ___ F __ tu ___ P. ___ K_A __ R __ o_L __ · .. J __ o_N_A __ ._š __ c __ E_N __ r._~ER_k ___ a_rJ, __ e ___ m __ rck ___ Y.s ___ a ___ ló_n_. ___ j v Bratislave -Devínskej Novej Vsí. ----
Realitná kancelária pre 

KÚPIME- PONÚKAME 
HĽADÁME 

byty, rodinné domy, pozemky 
* KONTAKT Konzorcium 

Saratovská 26/ A, 841 02 Bratislava 
Tel.: 071788.595, 188 596 

prijme 

• správcu siete NOVEL 

Požiadavky: 

prax v uvedenom odbore 

ovládanie FOXPRO vítané 

výhodné platové podmienky 

Bližšie informácie: 

tel. č. 7 69 340 
787 206 kl. 136 

Inzercia: Cenník: l znak = l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l O 54 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Zlovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. 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-pia: 15.30- 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



za obdobie 29 o januára až 
13o februára 1996 

V súčasnej ekonomickej si
tuácii na Slovensku môžete 
sledovať zaujímavý úkaz - me
tamorfózy - prerodu podnika
tel'ov na výkonných športov
cov dosahujúcich špičkové vý-

Z podnikateľa 

V priebehu uvádzaného času sa 

hliadky MsP zamerali na likvidáciu 

snehovej kalamity, ktorou bola po

stihnutá nielen naša mestská časí, 

ale aj celé mesto. Väčšie problémy 

sa počas tejto doby nevyskytli a 

osoby zodpovedné za očisťovanie 

verejných priestranstiev a chodní

kov si svoju povinnosť splnili. Ako 

kdekolvek inde, sa aj tu vyskytli vý

nimky, ktoré boli v rámci právomo

ci Mestskej polície ri.ešené v bloko

vom konaní. 

prirodzeným spôsobom sa 
menia na špičkových športov
cov. Niektorí to už aj skúsili 
v najvyšších súťažiach a svete 
div sa - uspeli. Jeden z neme
novaných športovcov dokon
ca zvíťazil v preslávenom ma
ratóne naprieč New Yorkom, 

kony hlavne v behoch na dlhé 
.trate. Akýmsi, pre súčasné ob
dobie u nás prirodzeným spô
sobom, pri vybehávaní naj
bežnejších ekonomických for
malít (hlavne úverov), našim 
podnikatel'om sa zaclnaJu 
naťahovať svahy, zvyšuje sa im 
kondícia, predlžuje dych, mo
cnie im srdce a takto akýmsi 

·športovcom? 

~~ 

KRIZOVKA 
Od malička nám vtlkali do hlavy, 
že šťasti e nie je v peniazoch . 
Teraz som .......... (do končenie 

v tajničke) . 

za čo získal nezanedbatel'nú 
čiastku. Investoval ju po ná
vrate domov do svojich pod
nikatel'ských aktivít - vzápätí 
skrachoval - čo však preňho 
vytvorilo skvelú motiváciu pre 
prípravu svojej telesnej schrá
nky na ďalší, opäť nezane-

rodov. - 5/ Blanokrídly hmyz -
švédska dutá miera - tenisový úder. 

- 6/ Stred tajničky . - 7/ Nie inak -
plošná miera (mn. č.) - písmeno 

abecedy (fon.) . - 8/ Zhruba- sieť 

na ryby. - 9/ Tropická rastlina 

1 2 3 4 5 

Vodorovne: A/ Znoj- úrad spojov A 
-vodivý materiá l. - B/ Ohúr- ako
kruh. - C/ Rozumie, poníma - čln B 
na Rýne- okovaná nádoba. - D/ 
Stará mama po nemecky - pravi

delný tropický vietor - druh kore- C 
nic. - E/ Používaj tekutinu -osoba D 
budiaca strach- ŠPZ Olomouca. -

E 

F 

F/ Modla- ktoré- africká antilopa. 
- G/ Pláž - rumunská jednotka me
ny - štát po česky. - H/ Žial' po čes
ky - lesný vták - otvory na sieti. - 1/ 
Nadšenie - zloduch - úpadok, ban-
krot.- G 
Zvisle: l l Začiatok tajničky. - 2/ 
Urobí mdlým - časť. - 3/ Primitívna H 
papierovina - úskočné, falošná . -
4/ Pripojil - skratka spo ločnosti ná-

6 

V uplynulom období začala MsP 
v MČ Devínska Nová Ves využívať 
blokovacie zariadenia (papuče). 
Nakol'ko preventívneho pôsobenia 

mestskej polície bolo dostatok a ani 
opakované pohovory nepriniesli 

očakávanú nápravu, siahla MsP po 
tejto pomôcke a začala ráznejšie 
riešiť problémy súvisiace s porušo

vaním Vyhlášky č . 99/1989, par. 
23, 24 a 54. V blokovom konaní 
boli udelené blokové pokuty vo 
výške 7 150,- Sk. 

MsP 

dbatel'nou čiastkou dotovaný 
maratón, ktorý sa pobeží už 
v budúcom roku v Južnej 

Afrike, naprieč Kapským mes
tom ... rp 

(droga) - lazy, kopanice (z ruši.) . -
l 0/ Ťažký kov - akási. - ll/ 
Koniec tajničky.-

Pomôcky: F/ Kudu.- 3/ Tapa.- 9/ 
Chutor. -

7 8 9 
d 

10 11 

~®~@00~@ 
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Manželka vegetariána volá k obe
du: 
-Poď rýchlo, lebo ti obed zvädne. 

Pesimista hovorí: 
- Všetky ženy sú skazené a zlé. 
Optimista: 
-Dúfajme. 

- Tvár máš samú krv. Čo sa ti 
stalo? 
- Holičovi sa kýchlo. 

Po ulici ide starček a narieka: 

-Čo vám je?- pýta sa okoloidúci. 

- Prešiel ma bicykel, - sťažuje sa 
starček . 
- A to musíte tak nariekať? Vo ve
dl'ajšej ulici prešiel jedného valec 

a ani nemukol. 

K majiteľovi dobre prosperujúcej 
firmy príde neznámy návštevník 
a vraví: 
- Počul som, že včera zomrel váš 
spoločník. 
-Áno, je to pravda. 
- Chcel by som zaujať jeho miesto. 
- Mne je to celkom jedno, ale 
neviem, čo tomu povie hrobár. 

- Dcéra moja, dnes nemáš rande? 

Ten tvoj frajer s tým béemvéčkom 
už o teba nestojí? 
- Otec, on o mňa stojí, ale práve 
sedí. 

- Dcéra moja, je to pravda, že t'a 
opustil manžel? 
-Áno, mama. 

- Kvôli nejakej žene? 
-Áno, mama. 

- A kto je tá žena? 
-Ty, mama. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
siaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
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Uazen1 
čitatelia 
Pôst, do ktorého sme pred 

niekol'kými dňami vstúpili , ne

znamená len mene1 jest'. 

Je inšpiráciou aj pre neveria

cich, poposovoí so s vlastným 
ja , pokúsií sa ovlódnuí ho , 

trebárs aj takým mesačným 
obdobím odriekania . Za po

kus stojí overií s1 , čo 

dokážem. Hoc i aj s jedením, 

pitím, toleranciou . A veru, nie 

je to žiadna sranda. Skúste tri 

dni odriekania a uvidíte, ako 

to s vami , čo ste to v živote 

neskúsili , zatočí! 

U nás je už snehu menej, 

na horách však e šte snež í. 

A tak, kto môže , lyžovačku 
a zimnú turistiku nech si ne

odrieka. Stojí to za to . Na 

Orave sme našli dokonca pri

jatelné možnosti na ubytova

nie a stravu a rovnako výbor

né terény so snehom. Len tá 

vzdialenos(! 

Na jednej strane nás teší 

stále rastúci záujem o infor

mačný zdroj - naše noviny, 

na druhej sa nám zvyšuje sta

rosí, ako pokryt' v tomto roku 

náklady. O tom však neskôr. 

Váš vydavatel' 

Zimné radovánky čo nevidiet' skončia . 

--s;~i~č-,;;;~"k;;;~i~-k~~i;ií;r~-Ť'KR-MC--
Bratislava ONV a SBD Bratislava IV 

{l@@~@~(ffi~~~~~ (ffi ~@{l~~~~~~~ 
Dňa 22.2.1996 sa u skutočnilo 

prvé tohtoroč né spoloč né rokova

nie komisií TKR zriadených pri MČ 
Bratislava DNY a SBD Brati slava 

IV. Okrem členov komi sií bol i prí
tomní na rokovaní a j zástupca sta 
rostu MČ Brati slava DNY, p . Vla 

dimír Baranovi č a technický ná 
mestník SBD Bra ti slava IV. Ing . 

Stanislav Mensátor. 

Predmetom rokovania bolo 
zhodnotenie súčasného stavu TKR 

a dohoda na prioritných krokoch 

týkajúcich sa jeho technického 
zdokonalenia, rozšírenia progra
movej ponuky a údržby. Zo strany 
komisi í pri MČ Bratislava DNY bo

lo kon štatované, že súčasný tech
nický stav TKR v DNY nie je na po
žadovane j úrovni . Jedná sa hlavne 

o dlhodobý výpadok príjmu TV sta
níc VOX, VIVA ll , Galavisoin , 
s tým, samozrejme, súvisiaca údrž
ba TKR a zlý technický stav antén 

pre príjem TV programov z pozem

ných vysielačov. 
(Pokračovanie na 2 strane) 

Krátke sPrávY 
NEPLATIČOM ČERVENÁ 

Tí, čo neplatia nájomné, značne 

komplikujú život nielen majitelom 

a správcom bytov, ale aj spolu

bývajúcim v tom - ktorom zdru

žení nájomníkov. (Náklady na 

bývan ie treba zaplati() . Prvé 

riešenia neplatičov súdnou ces

tou sa ukazujú, podla rokovania 

miestnej rady 27. 2. '96 , prípa

dy v komunálnych bytoch . 

® 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 

SLOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Klub Matice slovenskej bude 
v priestoroch pod radnicou . Deň , 
v ktorý sa budú matičiari a priaz

nivci schádzal, oznámime v najb
ližších dňoch (po dohotovení har

monogramu využívania priesto

rov) . 

Z klubovej činnosti vyberáme: 
• zoznamovací večer - posedenie 
pri čaji • besedy s literátmi • bese

dy o Slovákoch žijúcich v zahraničí 
• večery poézie, prózy • sondy 

modernými hudobnými trendami 
• l'udové tradície na Slovensku 
• a dalšie podla záujmu návštevní

kov. 

KATALÓG 
obchodov a služieb pre oby
vatelov ONV by mal byt' 
v čase vyjdenia tohoto čísla 
rozdistribuovaný do každej 
domácnosti. 

------------------------------------------k d h l b l 24 2 1996 U ' · k • Tlmočím a prekladám -Uzávier a nešné o čís a o a o • • zav1er a na-
sleduiúceho čísla bude l4o3o 1996, číslo vyide 22.3o 1996. nemčina . Tel./ fax: 

770 140 

( Na rok 1996 odsúhlasila MC ONV DEVEXU hradenie 38,5 % nákladov. ) 



rmrobniČkY 
~radnice 

Z rokovania Miestne# 
rady dňa 27.2. l 996 

Miestna rada: 

prerokovala návrh definitívneho 
rozpočtu mestskej ča sti na rok 1996 
predložený starostom mestskej časti. 
Miestna rada uložila komisiám 
Miestneho zaslupitel'stvo vyjadri( sa 
k tomuto návrhu a pripomienkami so 
bude zaobera( na budúcom zasad
nutí 

zaoberala sa st'ažnas(ou nájomn í
kov domu no ul. Š. Králika 20 proti 
poskytnutiu spoločných priestorov 
na podnikateľské účely. Uložila 
miestnemu kontrolórovi preverí( 
opodstalnenos( s(ožnosti a navrhnú!' 
spôsob riešenia 

uložila prednostovi Miestneho úradu 
inzerova( vol'né nebytové priestory 
na lstrijskej 68 

vzala na vedomie informáciu pred
nostu Miestneho úrodu o výbere 
miestneho poplatku zo vstupného za 
roky 1994 o 1995 a uložilo miest
nemu kontrolórovi preverí( možných 
neplatičov tohto poplatku 

súhlasila s návrhom starostu na 
ur~enie výšky sadzieb za trhové sto
ly no terase na ul. M. Marečka, a lo 
l 700,- Sk o l 300,- Sk za mesiac 
podľa veľkosti zaujatej plochy a po
dlo predávaného sortimentu 

schválila zverenie krop ičky a pod
vozku Avio Verejnému dobrovol'né
mu požiornemu zboru no využ itie 
ako požiarne vozidlo 

prerokovala informáciu prednostu 
Miestneho úradu o neplatičoch ná 
jomného za komunálne byty a roz
hodla menovite, v ktorých prípadoch 
požiada mestská čas( súd o súhla s 
s ukončením nájmu o vys(ohovanie 

uložila prednostovi Miestneho úrodu 
vypísa( užšiu sú(ož na zreštourova-

Poďakovanie 
Výbor ZOSČK v Devínskej 

Novej Vsi dakuje za krásny 

program žiakom Základnej 

umeleckej školy Eugena Su

choňa pod vedením pani uči

tel'ky A Fratričovej, Šujan -

2DEVEX 

nie pamätnej tabule no budove 
základnej školy no Charkovskej ulici 

vzala na vedomie informáciu sta 
rostu mestskej ča st i o slove prípravy 
vysielania miestneho televízneho štú
dio 

schválila uvoľnen ie finančného prí
spevku pre usporiadanie slávnost
ného stretnutia pedagógov mestskej 
časti vo výške 7 000,- Sk 

schválila bezplatné poskytnutie veľ

kej sály lstrocenlro dňo 24.2. 1996 
urbárskemu spoločenstvu 

schválila sútožné podmienky no od
predaj nehnuteiÍ10sli no lstrijskej 7 4 
o 76 

schválila pridelenie posledného vy
hradeného parkovacieho miesto 
pred budovou VÚB no Eisnerovej ul. 
Uvedené parkovacie miesto so budú 
prideľovat' nanovo od 1.5.1996, da
lšie parkovacie miesto sa budú pri 
del'ovo( v priebehu roka l 996 po 
ukončen í výstavby nových parkova 
cích plôch 

schválila uvol'nen ie 30 000,- Sk no 
zakúpenie pianíno pre lstrocenlrum 
o zopozrconie tohto pianíno 
Základnej umeleckej škole na 
Dolinského ul. 

neschválila poskytnutie f i nančného 

príspevku pre materskú školu No 
Grbe na uhradenie pobytu výchov
ných pracovníkov v škole v prírode 

súhlasila so spolupod ieľon ím sa 
mestskej časti na usporiadaní festi 
va lu národnej piesne v Devínske j 
Novej Vsi 

vzala na vedomie informáciu o ro
kovaní so Stavebným bytovým druž
stvom Brati slava IV o televíznom 
káblovom rozvode a odporučilo sta 
rostovi mestskej ča st i obráti( sa no 
SBD Bratislava IV so žiodos(ou o zle
pšenie kvality príjmu, realizáciu ka
nálového spracovan ia príjmu roz
hlasových staníc a rozšírenie prog
ramovej ponuky o chorvá tsku, 
madorskú, ruskú a poľskú televíziu 

- p-

skej a p . učíte/om Besedovi 

a Cupecovi dňa 24.2. 1996. 

V da/šej práci želáme uči

telom a žiakom ve/a úspe
chov. 

M.H. 
predsedníčka ZOSČK č. l 

(Dokončenie z 7 strany} 

Členovia komi sie pre TKR pri 
SBD Bratislava IV potvrdil i uvedené 

skutočnosti o prisľúb i li , že budú tr
vot' no dôsl ednom dodržiavaní 
zmluvných podmienok s firmou 
SATRO ohl'adom prevádzok 

o údržby TKR. Komi sie sa dohodli 
na nasledovnom programe tech 
nického zdokonalenia TKR a rozší

renia jeho programovej ponuky: 

l . Real izácio výkonnejšieho antén
neho systému na príjem TV stanice 

NOVA 

2 . Realizácio kanálového spraco

vania príjmu rozhlasových stan íc, 
FM pásmo, o to nasledovné stan i

ce - ROCK FM RÁDIO, RMC 
RÁDIO, DEVÍN , FUN RÁDIO 
o TWIST. 

3 . Rekonštrukcia anténneho systé
mu hlavne j stan ice pre príjem po
zemných TV vysielačov. 

4. Rozšírenie programovej ponu ky 
o TV stanicu HTV (Chorvátsko te le
vízia) 

5. Rea lizá cio technickej úpravy 
hlavnej stanice pre umožnenie di s
tribúcie stereofónneho signálu sate

litných TV programov v TKR . 

Realizáciu uvedených vecí z ča 

sového hladi ska prerokuje s firmou 

SATRO SBD Bratislava IV. Záverom 

so komisie dohodl i no do lšom spo

ločnom rokovaní, ktoré so uskutoč

ní koncom marca 1996. 

Alojz Moravec 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/ 1995 
mestskej časti Devínska Nová Ves z l S. l 2. 1995 

o mlestnJ'Ch POPlatkoch 
(Pokračovanie z predchádzajúceho číslo) 

9. Sadzby po~otku: 
a) zo umiestnenie skládky odpadu 
-zo prvý deň..... . .. . . ....... .. ...... . ... lO Sk/m'/deň 

· zo druhý o ďalšie dni .................. l OO Sk/m'/deň 
-zo umiestnenie odpadu v súvislosH s organizovanou 
okdou týkajúcou so separovaného zberu odpadu so po
platok neploti. 
b) zo umiestnenie dočasného predojného zariadenia v 
l. zóne...... 30 Sk/m'/deň 
d zo umiestnenie dočasného predojného zoriodenio v 
ll. zóne. ........ ............... l S Sk/m'/deň 
dl zo užívanie verejného priestronslvo pri poskytovaní 
služieb o umiestnení reklamného zoriodenio 
........................... ... l O Sk/m'/deň 
e) zo umiestnenie zariadenia cirkusu, lunapar ku o 
iných zábavných zariadení... ...... S Sk/m'/deň 
l) zo umiestnenie skládky stavebného o iného materiá
lu, strojov o zariadení o ',:1\ích predmetov zoberojúcich 
verejné priestronslvo 
-no základe stavebného povolenia, alebo povolenia 
mestskej čosH... S Sk/m'/deň 
-bez povolenia. .. . l O Sk/m'/deň 
g) zo umiestnenie skládky tuhých palív 
-zo prvý ož treti deň umiestnenia 

O Sk/m'/deň 
-zo šlvrtý o ďolšie dni umiestnenia 

l O Sk/m' /deň 
hl zo súvislé státie vozidlo no tom istom mieste zo 
každý deň presohujúd dvo me~oce 
.. ... .. ...... ........ ...... lOSk/m'/deň 
i) zo vyhradené parkovacie miesto pre 
-obytný príves o prívesný vozík...... l 200 Sk/ ročne 
-osobný automobil je výško poplatku pohyblivá podľa 
počtu záujemcov, no jednom parkovisku však musí byť 
rovnaká pre všetky porkovode miesto. Výško poplatku 
nemóže byť nižšia oko l 200 Sk/ročne o určuje 
ju miestno rodo. 

1 O. Ak presiahne doba súvislého zoujotio verejného 
priestTonslvo dobu 30 dní, móže starosta so súhlasom 
miestnej rody znížiť sadzbu uvedenú v bode 9 písmeno 
b,c,d,e,f ož o jednu polovicu, ok presiahne l OO dní, 

móže starosta so súhlasom miestnej rody zní/iť sndzbu 
v bode 9 písmeno b,c,d,e,f ož o dve trenny 

11. Zo užívanie verejného priestronslvo v súv1stosh 
s poskytovaním reštauračných o podobných služreb, 
umiestnením predojného zariadenia, reklamného zaria
denia, zoriodenio cirkusu, lunaparku o iných zariadení 
bez povolenia miestneho úrodu móže starosta zvýšiť 
sadzbu ož no l OO Sk/m'/deň . 

12. Sodzbo poplatku podľa odseku 9 písmeno i je 
v prípade vozidlo vo vlostníclve právnickej osoby, fyzic
kej osoby používajúcej vozidlo oo podnikanie o v prípa
de druhého o každého ďalšieho osobného vozidlo 
pripadajúceho no jeden byt trojnásobná. 

13. Ak nie je uvedené inak, poplatok so vyberá poč
núc dňom, keď so verejné priestronslvo zočolo užívať, 
o to ož do dňo, keď poplatník preukóže, že užívanie 
verejného priestronslvo so skonälo, zariadenie bolo od
stránené o priestronslvo uvedené do póvodného slovu. 

14. Pri určení poplatku so zo ce~ deň povožuje kaž
dý zočotý deň o zo ce~ m' so povožuje každý zočotý 
m'. V prípade paušálneho poplatku zo neúplný kalen
dárny rok so vyberá zo každý oj zočotý kalendárny 
mesioc l /12 ročného poplatku. 

15. Poplatok je splatný: 
a) pri zaujati verejného priestronslvo no menej oko l S 
kalendárnych dní zloženkou, alebo prijmovým poklad
ničným dokladom v prvý deň zoujotio verejného prie
stronslvo bez vyrúbenia platobného výmeru, 
b) pri zaujati verejného priestronslvo no l S o viac dní 
do l S dní od doručenia platobného výmeru, 
d pri zoujotí verejného priestronslvo no viac oko l OO 
dní je možné poplatok zoplonť v s plátkoch podľa pod
mienok uvedených v pltobnom výmere. 

16. Ak užíva tú istú časť verejného priestronslvo nie
koľko užívateľov spoločne, zodpovedajú zo platenie po
platku spoločne o nerozdielne. Miestny úrod môže ulo
žiť plote nie poplatku ktorémukoľvek z nich. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

ponuka 
školám i obyvatelom 

Miestny úrod Devínska Nová Ves, 
odbor výstavby a životného prostre
dia ponúka školám o iným výchov-

' m zariadeniam súbor environny 
mentálnych filmov s rôznorodou te-
matikou. Okrem globálnych problé
mov, akými je chemizácia, zneč i stO
vonie odpadmi č i využitie alternatív
nych zdrojov elektri ckej energie tu 
nájdete i unikátne zábery z ama
zonských pralesov či polárnych 
krojov. Filmy (od 4 do l OO minút) sú 
určené rôznym vekovým skupinám 
o sú preto vermi vhodné no ekolo-

V mene ľudu 
A ľud mlčí. 

Najslávnejšie scéno z Puški 
novho Borisa Godunovo . Vladár 

predostrie návrh a l'ud mlč í. Bojí 
so? Súhlasí? Rezignuje? 

Akí sú l'udia v Devínskej Novej 

Vsi? Aká bude ich reakcia no 

problém, ktorý so ich bytostne do
týka a bol sem umelo implantova
ný? Budú mlčat'? 

Starší manželský pár 

- My už sme mal i dost' problémov 
s cigánmi . Museli sme vyťot' štyri 
stromčeky, pretože ich cigáni stále 

olamoval i. Bol tu hluk, stále tu be
holi . Konečne máme pokoj o zra

zu nám lu chcú spravit' utečenecký 
tábor. 

Pozrite, my sme si tu postavili do

my, aby sme lu mohli v pokoji bý
vot'. Nechceme tu žiadnych 
utečencov. Samozrejme, aj kvôli 
bezpečnosti . 

-Sme proti . Nech idú naspä( od
kiaľ prišli . 

Muž stredných rokov 

(býva v tesnej bl ízkosti predpokla
daného tábora) 

- Neznášam cudzincov. Nechcem 
ich lu . Dôvody. Ja sám som cudzi
nec. Viem, akí sú . 

gickú výchovu v školách i mater
ských škôlkach. Kazety sú k dispozí
ci i u RNDr. Kataríny Zlochovej. 

Na Miestnom úrade si taktiež 
môžete prezriet' brožúrku Nivou 
Moravy, ktorú len nedávno vydala 
Nadácia Daphne. Na štyridsiatich 
stránkach sa dozviete mnoho zauj í
mavostí zo života živočíchov 

o rastlín tohto unikátneho územia . 
Text je doplnený sprievodnými ilus
tráciami o fotog rafiami. Je to jedno
duchý, no krásny sprievodca pre 
jarné prechádzky - nivou Moravy .. . 

Michal Noga, M. Brinzík 
MÚDNV 

Mladý chlapec 

- Nebývam tu, takže mi je to jedno. 

Pani s dietátám 

- Veď by som ho nemohlo on i 
von pustit', čo by som sa tak bá
la. 

Staršia pani 

- Všetci sme proti. Celá kolónia 
je proti. Nenájde sa nikto, kto by 
bol zo . A ak, tak je somár. Ale 
taký tu nie je. 

Nech idú no Hrad . Tam nech si 
ich dajú. Izieb tam je dost', mož
no aj kuchyňu tom majú . (Keby 
som to povedala v komun izme, 
tok neviem ... ) 

Že vraj majú zadarmo oj jedlo 
a plus vreckové. My máme platit' 
tú zberbu z naš ich daní! Veci' 
na ši l'udio majú problémy a ne
majú kde bývať. Môj syn nemá 
byt o keby to prestaval i no slobo
dáreň , pokojne by tam šiel bývot' 
do jednoizbového bytu . A kde 
dajú odlial' tých vojakov? 

Nech si týchto zoberú na Hrad . 
Všetci sme proti . Keď mi to muž 
povedal, taká som bola rozčúle
ná ... 

Nechceme ich tu! 

A teraz, páni , ktorí máte osud 
v rukách, ukážte svoju demokra
ciu a toleranciu, pretože rud už 
nemlčí, už sa ozvol. 

Veronika Belošovičová 

Anketa Zmena 
v oraanizácii MHD 

DPHMB s účinnosťou od 5. februára 1996 presmeroval trasu auto

busových liniek č . 121 a 122 . Nová trasa obchádza MČ Lamač po 

d ialn ic i D2 a na pôvodnú trasu sa napája až na križovatke so štátnou 

cestou č . 505. 

Okrem toho, že došlo k skráten iu cesty z centra mesta do Devínskej 

Novej Vsi o pribl ižne o l km , vyhýba sa nová trasa i trom vel'mi vy

ťaženým zastávkam v MČ Lamač . 

Zameral i sme pozornos( na linku č. 121 a položi li sme cestuj úcim i 

vod ičom rovnakú otázku: 

PRISPELO PRESMEROVANIE LINKY č. 121 
K zvýšENIU KULTÚRY CESTOVANIA? 

I.F., BL-DNV: "Myslím si, že oby

vatel ia DNY majú rados(, že sú 

o niečo rýchlejšie v meste. No lu

tu jem tých , ča bývajú v Lamači , 
pretože neviem , aký spoj začali 
používať . Povedala by som, že 

to bol taký rýchlospoj centrum -

Lamač - Devínska Nová Ves . 

l nás ta však odrezalo od Lama

ča . Mám dojem, že to bola iba l 
zastávka , ktorá nás delila . Podla 

mňa ju nemusel i zrušiť ... " 

Fraňo Milan, BL-DNV: "Ťažko 
povedať. Je lepšie, že sme rých

lejšie v meste a späť. Niekedy je 

to výhoda, inokedy zasa nie; na

príklad keď chce ísf človek do 

obchodného domu v Lamači . 

Autobusy sú v šp i čke plné, žiad

na zmena . Keď chodili cez 

Lamač , vystúpilo tam vždy iba 

pár l'udí. Čo sa však mňa týka , 

presmerovanie v podstate schva

ľujem . " 

Jana ... , Bratislava: "Skôr na

opak. Zdá sa mi, že teraz je tá 

trasa dlhšia . Predtým tu chod ila 

l 01-tka , ktorá bola omnoho le

pšia ." 

Oľga K., Bratislava: "An i nre . 

Keby chodili častejšie .. . " 

Petra Dobríková, BL-DNV: "Ťaž
ko odpovedať. Čo sa týka počtu 
cestujúcich , je to stále to isté. 

Presmerovanie mi však vyhovuje, 

lebo mám kratšiu cestu , aj keď 
iba o päf minút . Keby som bola 

sebecká , tak zmenu trasy 

schvaľujem, ale s ohladam na 

ostatných ľudí, ktorí by potrebo

vali v Lamači vystúpi(, si myslím, 

že to nebolo správne riešenie." 

Zuzana Burizová, Trnava: "Mne 

osobne jej presmerovanie vyho

vuje, len neviem , č i prispelo k 

zvyseniu kultúry cestovania . 

Obyvatelia Lamača sú teraz od

rezan í od mesta, býva tam moja 

spolužiačka , zostal im tak iba je

den alebo dva spoje." 

Fedor Čiambor, B:-DNV: "Cho

dím linkou č . 121 každý deň do 

školy. Jej presmerovanie schvaľu

jem, je to rýchlejšie." 

Vodič linky č. 121 Róbert LÓZSI: 

"Neprispela . Každá mi,nca má 

dve strany. Stal sa prípad, keď 
l'udia nastúpili na Patrónke, od

viezli sa do Lamača a Novo

vešťania sa dnu nedostali. Na 

druhej strane, keď už voz ide 

okolo Lamača , nevidím dôvod, 

prečo by nemohol odviezf tamo

jš ích ľudí do centra mesta . 

Presmerovaním linky sa doba 

cestovania skrátila asi o minútu 

a pol , čo nie je veľa . Logickejšie 

by preto bolo, keby ten voz cez 

lamač chodil. 

Ja by som to vyriešil tak, že linka 

č . 122 by chodila po diaľnic i 

a linka č. 121 by premávala cez 

Lamač ... " 

Vodič linky č. 121 Jaroslav LO

KAJ: "Určite áno. Ukáže sa to 

hlavne v špičkách - je menej ces

tujúc ich . Keď sa chodilo cez 

Lamač, niekedy sme to časovo 

nestíhali. Pre mňa -vodiča - je to 

teraz určite lepšie. Pravdou však 

je, že každému človek nevyho

vie ... 11 

- GVMH -
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70 rokov 

Rozália YALOVIČOYÁ 
Mário PlÁVKOVÁ 

75 rokov 
Pavla GÓRFĎLOVÁ 
Anna LIPTÁKOVÁ 

80 rokov 
Jozef LINHA 

85 rokov 
Jozef ŠTEFFEK 

Etela GUIÁROYÁ 

blahoželáme 

Okrúhleho jubilea sa dožila 
Milka GRÓFOVÁ, 

vel'a zdravia a pohody do 
dal~ích rokov jej želajú priatelia . 

l STRA 
CENTRUM 

POZÝVa 

Nie je tomu tak dávno, keď na 

území DNY žilo niečo viac ako 4 
tisíc obyvatelov. Ak chcete na

zrie( do minulosti , dnes moder

nej mestskej časti Bratislavy DNY, 

navštívte výstavu POZNAJ DNY, 

ktorú najmä pre deti a mládež 

pripravilo Istro Centrum . Popri 

krásach prírodnej scenérie uka

zuje aj dôležité etapy hospodár

skeho a kultúrno - spoločenského 

života . 

Srdečne Vás pozývame na 

prechádzku do minulosti . Verí

me, že obohatí vedomosti najmä 

mladých a oživí spomienky star

ších . Výstava sa koná v dňoch 

18. až 22. marca 1996. 

L.J. 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

17.3. - CHORVÁTSKY PODVEČER S TAMBURICOU NOUO 
SELO. NEUDORF. RAKÚSKO 
sPoločenské stretnutie s umeleckÝm Prol!ramom 
vel'ká sála. 15.00 

18.-22.3. • POZNAJ DEVINSKU NOVÚ VES 
orl!anizované Poduiatia Pre deti a mládež škôl 
v ONV sPoiené s vÝstavou. videoProjekciou 
a sPrievodnÝm slovom 
vel'ká sála. 9.00 · 13.00 

24.3. - POMOTAJČEKOVCI- detské divadelné Predstavenie 
bábková hra o starÝch rodičoch. ich deťoch a vnúča
tách 
vel'ká sála 16.00 

Tel.: 770 033 

RÍMSKO - KATOLÍCKA FARNOSŤ 
VÁS PO%ÝVA so ZDRUŽENÍM 

11. marca 1996 UOTUM 
na Deň duchovnej obnovy v Devínskej Novej Vsi 

Príprava na Vel'kú noc - sloboda, oslobodenie, naše 
očakávania, ideály, "vstat' z mŕtvych " ... 

Vedie: ThMgr. Anna Adamovičová - Olexová, ev. a . v. farárka , 

Modra 

15.00 hod. -Objekt združenia YOTUM, lstrijská 4 

Svätá omša 
18.00 hod.- Kostol Ducha svätého 

Koncert: 
Camerata Comeniana Bratislaviensis 

19.00 · Kostol Ducha svätého 

~@~W~~~m~~@ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
9.3.- František, 1 0.3. · Branislav, 
Bruno, 11 .3. - Angela, Angelika, 
17.3. · Gregor, 13.3. ·Vlastimil, 
14.3. - Matilda, 1 5.3. ·Svetlana, 
16.3. - Boleslav, 17 .3. - [ubica, 

18.3. · Eduard, 19 .3. · Jozef, 70.3. 
·Víťazoslav, 71.3. • Blahoslav, 

77.3. - Beňadik 

blahoželáme 

Program 
kina 

@~wiT[N] 
Celovečerné predstavenia: str, 
štv, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

7. -8.3. ŠIALENSTVO 
USA MN č. t. 28,-
Kde realita prestóvo byl pravdou 

9.-1 0.3. SUDCA DRED 
USA MN s.t. 30.-
Svet po ekologickej katastrofe 

17.-13.3. BEZSTAROSTNÁ JAZDA 
USA MN č.t. 26; 

14.3. NOSTRADAMUS 
USA MP s.t. 24; 

15.3. FOREST GUMP 
USA MP s.t. 22; 

16.-17.3. ZABIJÁCI 
USA MN s.t. 26.
Akčný film 

70.-71.3. MUTANTI 
USA MP čJ 26.
sc~fi 

Predstavenia pre deti a mládež: 
v SO a NE 

9.-1 0.3. PRINCEZNÁ HUSIARKA 
10.-

17.15 hod. 

16.3. MAHULIENA, ZLATÁ 
PANNA 
10.-
17.15 hod. 

17 .3. MAHULIENA, ZLATÁ 
PANNA 
10.-
15.30 hod. 

Tel.: 775 104 

PrvÝ v Bratislave 
z0 účasti 24 hráčov v dňoch 

29_2. - 2.3.1996 sa u s kutočnili v 

Bratislave MATCH BALL halové 

majstrovstvá Bratislavy v tenise 

starších dorastencov. 

Zúčastnil sa ich aj študent 

športového gymnázia na Ostre-

dkovej Ladislav ŠVARC z Devín· 

skej Novej Vsi . 

Obhajca vlaňajšieho prven

stva, tentokrát ako druhý nasa

dený hráč , turnaj vyhral a prven
stvo obhájil. 

semifinále: ŠYARC - PONC 

6:0,6:3 

BENÁČEK - HLAVICA 

6:4, 6:1 

finále: ŠVARC - BENÁČEK 
6:4, 7:5 

V štvorhre spolu s BABEJOM 

ako nasadený pár vo finále po· 

razili turnajovú dvojku Benáček • 

Vančo 6: l , 4:6, 7:6, keď odvrá

tili pä( matchballov. 

Koncom marca absolvuje 

Ladislav ŠYARC halové majstrov· 

stvá Slovenska v hale Slávie STU 

v Petržalke. 

Nádejný tenista by rád poda 

koval sponzorom. Zatial' ich niet. 

Kto sa chytí príležitosti pod

poriť talentovaného tenistu 

a zabezpečí svojej firme rekla

mu na tenisových podujatiach? 

!tel.: 778 741). 
pk 

ŠACH 
Oblostnó súlož: 

STRELEC DNV A-Plavecký Štvrtok 5,5:2,S 
Krasňany 8- STRELEC DNV A 5:3 
Body zo ONV získali: Lobodóš 2, J u rčók Ma rián 
o Antola po 1,5, Verner, Ju rčók B. o Šimon po l. 

ll. hiedo: 
STRELEC DNV B-Spoje O 0,5:7,5 
STRELEC DNV B -Eloi O 8:0 

•i 

Stolný tenis 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

15. kolo 

TTC ONV "A" -KOLIBA 7:10 
SVÄTÝ JUR- TTC ONV "8" 10:1 

l. trieda 

17. miesto - Michaela 

KLAČANOVÁ 
27. miesto· Ivana liGOVÁ 

34. miesto - Kristína 

FRATRIČOVÁ 
36. miesto - Lena KLASOVÁ 

Hodnotených bolo ll 8 žiačok . 

Skupina "A" MLADŠÍ ŽIACl 

14. kolo 
60. miesto· Tibor ZEMAN 

TTC DNY "C"- ŠTADIÓN 10:1 66. miesto- Miroslav RADIČ 
68. miesto - Michal NEŠTINA 

Aktuálny rebríček Slovenskej re- 112. miesto -Ivan MARTINKA 

publiky mladších žiakov a žiačok 
za rok 1995: Hodnotených bolo 194 žiakov. 

MLADŠIE ŽIAČKY G.F. 

Najlepšie z TTC DNY sa umiestnili: 

MA RIAS 
Reštaurácia U Michala Devínska Nová Ves usporiada 16.3. t 996 

ll. ROČNÍK TURNAJA V MARIÁŠI 
Začiatok o 10.00 hod. v REŠTAURÁCII U MICHALA 

Výsledky l. ročníka 

l . miesto • Ján ŠIMKOVIČ, Opletalova ul. 

2. miesto - Augustín DVORSKY, Hradištnó uL 
3. miesto - Michal ASTALOŠ, Beňadická ul. ·· 

G.F. 

NEMUS(TE CESTOVAŤ DO MESTA 
Prvá stavebná sPoriteli'ía. a.s. 
Vám Pomôže sPlniť Vaše snY 

o bÝvaní 

Stavebné sPorenie 
Pre Vás znamená: 

Sporíme, staviame: bývame. 

• sporenie formou pravidelných 
i mimoriadnych vkladov 

• 40 %-nú štátnu prémiu pre kaž
dého člena rodiny 

• 3 %-né úročenie vkladu o štátnej 
prémie, ktoré so nezdaňuje 

• stavebný úver sa 6 %-ným 
úrokom a dlhou dobou splatnosti 

• voľné disponovanie s nosporený 
mi peniazmi po 6 rokoch, vráta
ne štátnej prémie 

Stavebné sporenie Vám umožní 
predovšetkým: 

• kúpi( dom alebo byt 

• rekonštruovať, modernizova( či 
prestavova( 

• kúpi( stavebný pozemok 

• prestava( nebytové priestory no 
byt 

Stavebné sporenie vám sprostred· 
kuje a informácie poskytne porad
kyňa v DEVEXe - Novoveská l 4 
(z dvora) 

pondelok - piatok: 15.30 - 18.00 
sobota: 8.00 - 11.00 

DEVEX 5 



INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpo 
02 - Predaj 

l 03 - VO(NÉ MIESTA l • Montáž, oprava o predaj elek
trických bojlerov. 

• Predám záhradu s vinohradom 
medzi DNY - Devínom. 

• Hl'adám pan i no douč. NJ Tel. : 239 527, 220 005 Tel. : 775 128 

len DNY. Tel. : 776 778 03 - Valné miesto (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

04 · SLUŽBY l L-_ _ ____ _ _ _j • Vymením v DNY pekný 3-izbový 
PrUmeme 

do zamestnania 
02- PREDAJ 

• Elektroinšolácie, bleskozvody 
- montáž, oprava. Tel. : 770 078 

byt zo starší rod inný dom. 

• Predám 250 l miešačku . Cena • Vodoin štoločné o kúrenárske prá-

Tel. : 777 925 
• Kúpim 2-izbový byt v DNY. 

Tel. : 778 265 

absolventov strednej školy 
umeleckého PriemYslu 

15000,-Sk. Tel. : 770813 ce. Tel: : 776 888 • odbor kamen6ntvo 
• Predám nový domový o auto
alarm, jednoduchá montáž. 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov No Grbe 43. 

l. 06- NEHNUTE~OS11 l 
• Kúpim chatu v DNY-DEVÍN . 
Elektrina, vodo, osob. vlastníctvo . 

alebo záujemcov o Prácu 
s kameňom. Tel. : 779 252 Tel. /zázn. 776 963 

376134, 
Nekupujte si zviera, 
ale dajte šancu tým, 
ktoré domov nemajú. 
Adoptujte zviera z útulku. 

~~~ív. 
liečiv a Pomôcok Pre chovatelbv 

J Ir U STUOENC 
J. Smreka 18 • DNU. tel.: 'lti 475 

otvorené: Pondelok: 14.00 - 18.30 
ut- Pia: 11 .00- 13.00 a 14.00- 18.30 
sobota: l 0.00 - 13.00 

r----------------------------------------, 
l Miestny úrad mestskej časti Devínska Nová : 
l l i Ves prijme právnika. Informácie u pred- i 
: nostu miestneho úradu. Tel.: 776 250 : 
L-------------------------------------- - -~ 

tirma ALLMEDIA s.r.o. 
hlad á 

ZASTUPCUUEDÚCEHO 
do Predajne 

ŽELEZIARSTVO 
Eisnerova 54/b Devínska N. Ves 

Ponúkame: 
Progresívne Platové PodmienkY 

Očakávame: 
- kvalitmí vÝkon Práce 

- schoPnosť samostatne Pracovať 
Informácie: tel.: ll l 223 

6 DEVEX 

Do 550 000. Tel.: 770 884 
s estetickÝm cítením. 

• Kúpim záhradu medzi DNY Hláste sa na tel.: 710 710 
o Devínom. Tel. : 777 591 

Miestn~ úrad Devínska Nová Ves 
Ponúka na Prenájom nebYtové Priestory 

na lstrijskej ulici č. 68 
o rozlohe 22.4 m2 Príslušenstvo. 

žiadosti o Prenájom je možné Podať 
na MiestnY úrad 

v Devínskej Novej Vsi do 15.3. 1996 
Bližšie informácie Podá oreanizačno 
sPrávne oddelenie miestneho úradu. 

č.t. O'll 'l'l'l250. 'l'll 250 

Ján TURNER 

* ručné kosačky 
* elektrické kosačky 

* benzfnové kosačky 

* trávne traktory 

* motorové pOy 

* drviče haluzr 

* záhradné grily 

Slovinec 20 
Devínska Nová Ves 

* vysoká kvalita 

* záruka 1 - 2 roky 

* kompletný servis 

od nemeckejfirmy GUTBROD 
po - pia 15 - 19, so 9- 13 

Tel.: 778 833 

r~-------- - -------ISTRIA s.r.o.7 Istrijská 777 841 07 Bratislava, t.č.: 07/777 416 

l 
l 
l 
l 
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Výherná akcia ! 
HLAVNÁ CENA: 

- Týždenný pobyt na 
Kanárskych ostrovoch 

pre2osoby 
(letecky, ubytovanie 

s p'olopenzíou) 

Obchodn i partneri :.--------. 

LIPTOS s.r.o. KOL-EKO s.r.o. 

Advokátska kancelária 
Kvetinárstvo BEGRA 

l 
v 
Ď 
A 

l § 
+ 

množstvo atraktívnych 
cien! 

Agentúra FILIP ovocrE ;.r;~N,~KLOBAs 

1 
í 

l ~ 
LINO REX s.r.o. 

MÄSO ÚDENINY 

l 
l 
l 

.AIOr. l-.s.-t~~ 

Č S & MJ Bezpečnostni slu!ba KARO;.~:,s~NTER 
í .-.,_~~~ ..... ä.Kr ... 1·MaJ-Inn.-l, \el.: 712t5G 

s Podmienky sútaže: """'"""·"""'.... '''"'"'"·"'·"""' 

L Navštívte podniky spoločnosti ISTRIA s.r.o. - Denný bar ISTRIA, - Nočný bar ISTRIA, - Bistro POD SRDCOM. Počas diskoték obdržíte 
~ ZLOSOVATEl.NÚ VSTUPENKU, ktorú po_ vypln~ní vhoďte do zberných krabíc. V prípade konzumácie obdržíte 
H ďalšie ZLOSOVATEl.NE KUPONY, ktorými sa Vaše šance na výhry zvyšujú. 

Zlosovanie akcie bude pri príležitostí 6. výročia vzniku ty. ISTRIA s.r.o. -1.júna 1996 pod dohfadom štátneho notára 

l 
l 
l 
l 

L. ~~::.,::. - .J 
v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. -------------ENIGMA 

obrazy, rámovaníe 
aezoteríka 

Vám tentokrát ponúka: 

-plagáty samotné, 
s lištou alebo s možno

sťou zarámovania 

- pohladnice UNICEF-u 

Po-Pia: 14 - 19 h. 
Sobota: 9 - 13 h. 

Eisnerova 56/C 

SKLENÁRSTVO 
vo dvore 
ul. lstrijská č. 59, 841 07 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vŕtan ie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie molorozmerných okvórií 
rámovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpečujeme 

... o :c 

....... \J 
O'o a-. ·>-

""' o- o- l-........... ............. ,> 
................. .... .... "" o o .... 
-· -· >-_:)oC:z ........ 
l- ..... \J 

Realitná kancelária pre 

4. OBVOD 
KÚPIME - PONÚKAME 

HĽADÁME 
byty, rodinné domy, pozemky 

• KONT AKT Konzorcium 
Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava 

Tel. : 071788 595, 788 596 

Miestny úrad 
Devínska Nová Ves 

vyhlasu je súťaž 
na odpredaj nehnutel'nosti -

rodinný dom v Devínskej Novej 
Vsi na lstrijskej ul. 7 4 a 76 

o výmere 366 m2 s pozemkom 
o výmere 1432 m2

. 

Základné podmienky súÍaže je 
možné obdržať na Miestnom 
úrade, lstrijská ul. 49- odd. 

výstavby a ŽP. 

Kočánkova 153 
851 04 Bratislava 

Tel./Fax: 07/ 850 954 

Grafické návrhy • Sadzba 
Tlač • Knihárske dokončenie 

Inzercia: Cenník: l znak = l Sk, 1/ 8 str. =527 Sk, l/ 4 str. = l OS4 Sk, l/ 2 str. = 21 08 Sk, l stmno = 4 216 Sk. K cenám Ile bo pripočítať 23 % DPH. 

Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou S%, pri S o viacnásobnom uverejnení lO %, ce l oročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských ved· bezplatne. 
Zamestnanie hradám · 50 %. Príplatky: l. stm no + l OO %, posledná strano + SO %. 

Inzercia tel./ fox: 77 S 27 S, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou) . P~io: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · l l. OO 

DEVEX 7 



Okienko 

líc ie 
za obdobie 

7. a 8. kalendárneho týždňa 

Dňa 16.2.1996 o 15.30 hod. sa 
odnechcelo akceptova( predložený 
účel v reštaurácii "Pumpa", a tak 

musela privolaná hliadka pána S.J . 
predvies( na HO PZ SR. 

V tom istom dni vo večerných ho
dinách hliadka vyrušila zlodeja čel
ných skiel na ul. P. Horova 24. 
Zlodeja sa síce dolapí( nepodarilo, 
ale škoda na vozidle Š-l 05 naš(as
tie nevznikla. 

Dňa 23.2.1996 hliadka vykonala 
na ul. Kali štná kontrolu pivni čných 
pri estorov so zameraním na použí
vanie toxických látok. Osobám na
chádzajúcim sa v týchto miestach 
slúži k cti , že viedli len konverzáciu 
a nepáchali žiadnu trestnú činnos( 

Potešujúce je zistenie, že od doby 
začatia používania blokovacích za
riadení (papúč) sa značne zlepšilo 
správanie a parkovanie vodičov vo 
všeobecnosti vo všetkých sídli skách 
Devínskej Novej Vsi . Ale na strane 
druhej výnimky potvrdzujú pravidlo, 
čo vyvoláva neutíchajúce rozhorče
nie chodcov, ktorí vo väčšine ta
kýchto prípadov musia tieto autá 
obchádza( po trávnatých plochách 
(ča sto rozbahnených) a nezriedka 
po komunikáciách, čo je obzvláš( 
nebezpečné pre deti a staršie oso
by. 

MsP 

Spomienka na prázdniny očami našich prispievatelov (pat) 

~~ 

KRI lOYKA 
Pravda často trpí .. . (dokončenie 

v tajničke) . 

Vodorovne: A/ Pestrofarebný 
papagáj - zahájili . - B/ Žid po 
nemecky - neurob riedke hus
tejším - dobre (z lat .). - C/ 
Roznecuje sa - tancova(, dupči l' 

(expres.) - ústna (z lat.) . - D/ 
Juhoslovan hovoriac i jekavským 
náreč ím - pštrosovitý vták - vyso

ké stromy. - E/ Dá sa , azda -
kráča - čas( roka - vlastníte . - F / 
Teta (z maď.) - mesačná sonda -
striehla . - G/ Čast' chrbtovej kos
ti - otravy - živočíšny organiz-

Ašpiranti na dôstojnícku hodnos( 
- znalec cirkevného práva . - 3/ 
Myšiaky - polovn ík - pinka ikavá . 
- 4/ Za niekym (vzadu) - plastic
ky stvárňuje . · 5/ Koniec tajnič
ky - začiatok tajničky. - 6/ Diely 
- mužské meno - krútite . - 7/ 

A 

B 

c 
D 

E 

l 2 3 4 

mus .- f 

Zvisle: l/ Stred tajničky. - 2/ G 

Vol'nomyšlienkár - poskytovalo 
pomoc. - 8/ Nedala sa okla
ma(-

Pomôcka: B/ Bene.-

d 

5 6 7 8 

... 

~®~@ml~@ 
2~w®fr@l 

- Čo vás najviac trápi? - pýta sa 
lekár pacientky. 
- Muž. Ale prišla som sem kvôli 
žlčníku ... 

- Prečo so neoženíš? Veď chlap po
trebuje ženu?! 
- A čo vy kupujete krčmu , keď si 
chcete vypi(? 

· Je to hnedé, leží to pod stromom 
a parí sa z toho. Čo je to? 
-Upachtená veverička. 

Malá (ava sa pýta mamy: 
- Mama, prečo my, (avy, máme no 
chrbte hrby? 
- Vieš, dcérka , tie hrby sú no to, 
keď ideme cez Saharu, pred cestou 
ich nalankujeme o potom vydrží
me .. . 
- A prečo máme také dlhé mihalni
ce? 
· Na púšti bývajú piesočné búrky, 
aby nám nenafúkalo do očí . 
- Uhm .. . o prečo máme takú čudnú 
srs(? 
- Na púšti bývajú horúce dni o stu
dené noci ... a naša srs( cez deň 
chladí a v noci hreje .. . 
- Ja to chápem, mamička , ale no 
čo všetko nám to je tu - v zoologic
kej záhrade? 

- Kam sa tak ponáhlaš? 
- Na injekciu. 
- Do nemocnice? 
- Nie, do zadku. 

- Pán strážmajster! - dobehne žena 
no pol íciu , zabila som 
KOMÁRA ... 
- Vám šibe, dôjs( hlási( takú soma
rinu, pani Komárová? 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug . Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) . Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
siaci . Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci . 
Vytlačil : ROWACO spol. sr. o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo : 103/90- R. íl!!' 775 275 
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mformacny 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

13. - 14. týždeň 22.3.1996 Ročník: Vl. Číslo: 6 bezplatne 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Príliš často človek žasne, akí 
dokážeme byí, akí sme. Ako oj tie 
najjednoduchšie veci dokážeme sko
mplikoval, ako oj nojprirodzenejšie 
dokážeme dostat' do neuveritel'ných 
polôh. 

Nie pre riešenie o vyriešenie prob
lému, ale zväčša proti čomusi a ko
musi . Nie preto, aby sme otázky po
sunu li dopredu, ale aby sme ukázali 
či dokázali , že oj my môžeme. 
Posúval' svoje, úzke no čísi úkor. 

A pričasto to už nie je lahostajnosí 
alebo nepochopenie, ale zámer. 

Predovšetkým chýba dobrá vôl'o 
o ochota. 

Akoby sme no tejto zemi mali žiÍ 
iba týždeň č i štyri roky. 

Skutočne sme mnohí ohlúpli č i 
zvykli si no silu , ktorá nariadi a my 
sa "dobrovol'ne" podvolíme2 Slová 
dohovor o porozumenie so celkom 
vytrati li z našich slovníkov a konaní 
o zostali iba no úrovni vol'akedajších 
pouličných frfl'oní no ten či onen 
neduh doby? 

S prejavmi neochoty riešií problé
my bez emócií a bočných úmyslov so 
nestretávame iba no celoštátnej úrov· 
ni . Vzory neznášanlivosti so akosi 
l'ahko prenášajú aj do miest a dedín, 
ulíc, domov. 

Myslime, myslime dopredu, buduj
me si vlastnú tvár s rozvahou pre 
noše deti i budúce generácie 

Váš vydavotel' 

V plnom prúde sú aj takéto prípravy na Vel'konočné sviatky 

-------------------------Slrmvo majú novovešťania 

S tre lb a 
na sídlisku 

Veru som netušila , že ís( po 

Devínskej môže byť nebezpeč

né . idúc po lstrijskej mi však 

"chlapci" z bytoviek uštedrili 

strelnú ranu priamo do tváre. 

Š(astie, že som šla po náprotiv

nom chodníku , dos( daleko, 

a netrafili mi oko, ale len nos . 

Krv sa síce valila na moje ob-

lečenie , rana sa hojí pomaly, 

ale ... Vec som oznámila poli

cajtom. Čo urobia? Pohrozia 

prstom , alebo? Možno takéto 

počínanie nazva( hrou? Nepo

kul'háva legi slatíva za valiaci

mi sa udalos(ami? Oznámi 

nám niekto, kedy možno bez

pečne prechádzať ulicami? 

P.Horova 12 

Krátke správy 
+ Harmonogram kalendárneho 
zberu komunálneho odpadu nám ho
vorí, že najbližšia akcia v DNY bude 
6. apríla 1996. 

+ SBD Bratislava IV. začala s preda
jom družstevných bytov. Prvé sú by
tovky no Hradištnej ul ic i. 

+ Denova informovala prostredníc
tvom letáč ikov o novozriadenej služ
be obyvatelom - opravovni elektro
spotrebičov. 

+ Priestor v Devexe na oznámenie 
kultúrno - spoločenských a športo
vých podujatí (nepodnikatelských ) je 
bezplatne. Využite túto možnost' 
informoval' spoluobčanov. 

+ Kopírovacie služby- o ktoré majú 
občania záujem a hl'adajú ich 
v Devexe a no Miestnom úrade - po
núkajú dve firmy v katalógu a jedno 
oj v dnešnom čísle . 

Klubové stretnutie 

Miestny odbor Matice slovenskej 
pozýva svo jich členov a priaznivcov 
na stretnutie do bývalej radničnej reš
taurácie 17.4 .1 996 o 18.00 hod. 

Upozornenie motoristom 

Ak nemusíte nejazdíte po Hradištnej 
- vedia bývalej kotolne. Je tam v as
falte vyfrézova ná drážka o perám 
Vášho vozidla prejazd dá riadne za
bra( Vo l'te radše j obchádzku cez 
Uhroveckú. 

v salóne VIKTÓRIA 
(zál'-azkové šitie) 

po - pia: 9"" - 12'' a 14"' - 18"' 

Uzávierka dnešného čísla bola 14.3. 1996. Uzávierka na- • Tlmočím a prekladám 

sleduiúceho čísla bude 28.3. 1996, číslo vyide 4.4. 1996. nemčina. Tel. / fax: 770 140 

( Na rok 1996 odsúhlasila MČ ONV DEVEXU hradenie 38,5 % nákladov. ) 



Televízne vysielanie zamerané na problematiku mesta či mestskej časti sa teší 

značnej oblúbe najmä v štátoch západnej Európy. Pomaly sa však začína udomácňo

val' i u nás. V niektorých slovenských mestách a mestečkách už nejaký čas úspešne 

pôsobia miestne TV štúdiá {napr. v Hlohovci alebo Dolnom Kubíne}. 

Podobné TV štúdio sa buduje i v Devínskej Novej Vsi a vysielať by mola zočoľ ešte 

v prvej polovici roko 7 996. Pravda, až po získaní licencie, ktorú udelúje Rodo pre 

rozhlasové a televízne vysielanie SR. Začiatkom roko ju v Bratislave získali TV štúdiá v 

mestských častiach Petržalka o Ružinov. Obe onedlho začnú vysielať_ Tretou v porodí 

by sa mala stat' Devínska Nová Ves. 

Koncom februára sme preto v uli
ciach Devínskej Novej Vsi urobili malú 
anketu. listovali sme záujem obyvatelov 
o nové televízne štúdia. 

Každému účastníkovi ankety boli po
ložené 3 otázky: 

L POČULI STE UŽ NIEČO O 
DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZII? 

(ONV TV} 

2. MÁ PRE ONV EXISTENCIA VLAST

NEJ TELEVÍZIE VÝZNAM? 

3. AKÉ PROGRAMY BY MALA ONV 

TV VYSIELAŤ? 

D.T., Bl-DNY: 

l. Niečo som o tom počula, ale neviem 
bližšie, o akú televíziu ide. 

2. Či má význam, to naozaj neviem. 

3. Nové informácie o udalostiach 

v DNY, mala by tam byt' niečo z kultúry 

alebo športu. 

POMÁHAME CHRÁNIŤ 

Podieľali sme sa na príprave a pri
pomienkovaní Zákona na ochranu zvie
rat, do ktorého je našou snahou včleni! 
čo najviac úprav pomáhajúcich chráni! 
zvieratá pred týraním a zanedbávaním. 

POMÁHAME STARAŤ SA 

Tlačovými materiálmi, spoluprácou 
s médiami, osvetovými kampaňami 
vplývame na širokú verejnost so snahou 
prebudi( u ľudí pozitívny vztah k zviera
tám a uvedomenie si vlastnej zodpoved
nosti za ich osudy. 

Stačí málo a svet môže vyzerat celkom 
inak. Aj podpora každého z Vás nám 
pomôže pri záchrane životov. Na nižšie 

2 DEVEX 

Eva Határová, Bl - DNY: 

l. Nie je to nejaká hlúpost2 O tom vô

bec nič neviem. 

2. Myslím si, že by to bol pre DNY prí-

nos. 

3. Niečo zábavné, niečo pre deti 

a hlavne veľa informácií týkajúcich sa 

života v DNY. 

Pavol Hanuska, Bratislava: 

l . Nie, nepočul. 

2. Možno to nebude ekonomicky 

výhodné, ale staviam sa k tomu pozitív

ne. Určite ta bude lepšie ako dedinský 

rozhlas. 

3. Spravodajstvo a zábavné programy. 

Staníc, ktoré vysielajú prenosy zo špor

tových a kultúrnych podujatí, je už dosí. 

Melánia Krajčírová, Bl - DNY: 

l. Nie. 

Nekupujte si zviera, 
ale dajte šancu tým, 
ktoré domov nemajú. 
Adoptujte zviera z útulku. 

uvedený účet môžete kedykoľvek pri
spie( z každej pošty. Urobte tak ešte 
dnes! Peniaze sú naliehavo potrebné 

a budú použité na prevádzku, stravu 
a liečivá pre zvieratá, propagačné ma
teriály .. Ďakujeme! 

ÁNO, CHCIEM POMód 

posielam Vám finančnú podporu (z ho

ciktorej pošty poštovou poukážkou A) 

na účet: Poštová banka, ÚTULOK 

35-2023636/6500 

O viac informácií si píšte na adresu: 

SLOBODA ZVIERAT 

Telefón nádeje pre zvieratá, 

P.O. BOX 35, 814 99 Bratislava 

2. Myslím, že áno. 

3. Programy, v ktorých by sa diváci 

mohli dozvedie( čo najviac o živote 

v DNY. Mali by prinášat informácie 

o najvýznamnejších podujatiach, ktoré 

sa tu dejú. Pre deti by som uvítala rôzne 
športové sútaže, hlavne poobede, keď 

už sú doma zo školy. 

Daniel Hassan, Bl - DNY: 

l . Televízia? Neviem o tom vôbec nič. 

2. Mala by význam, pokiaľ by vysielala 
informácie o akciách prebiehajúcich 

v DNY. Neskôr by sa mohli možno rabií 

i správy z celej Bratislavy alebo Sloven
ska. 

3. Hlavne správy. Na vysielanie filmov 

treba zrejme viac peňazí. Aby bola tele
vízia sledovaná, odporučil by som vy

siela! programy v najatraktívnejšom ča

se, teda medzi 19. a 22. hodinou. 

ťubomír Ondriáš, Bl- DNY: 

l. Niečo som počul, ale veľmi málo. 
2. Neviem, či sa to oplatí finančne, ale 

význam to určite má_ Z toho dôvodu, že 

sa tunajší diváci dozvedia o udalos
tiach, ktoré im obvyklé televízne vysiela

nie nemôže ponúknu( Mám na mysli 

hlavne informácie týkajúce sa života 
mestskej časti. 

3. Programy? Nie som na to odborník, 
ale každopádne by sa mali vysiela! re
lácie o udalostiach v DNY. A samozrej
me, všetko ostatné, čo do programu pat
rí. To už vedia ľudia, ktorí to budú robi( 

H.P., BL - DNY: 

l. To už tu bolo, len to zrušili a neviem, 
z akého dôvodu. Hovoríte, že teraz to 
bude priamo s moderátormi v štúdiu2 
Aha_. 
2. Vtedy to bolo dobré, mohla som 
si prečíta( všetko, čo písali v Devexe: 
správy z radnice, oznamy .. 
3 .... A máme na to?! Na "kablovke" je 
programov "habadej". Ja si myslím, že 
je zbytočné stále sediet pred televízo
rom. 

Peter ... , Bl- DNY: 

l . Nie, vôbec nič. 
2. - 3. Nerád by som sa k tomu vyjadro
val. 

-GVMH-

O devínskonovoveskej televízii bude
me podrobnejšie písat v niektorom z na
sledujúcich čísel Devexu. 

-GVMH-

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/ 1995 
mestskej časti Devínska Nová Ves z 15.12. 1995 

o es ych popla och 
(Pokročovoniezpredchádzojúcehočislol 

§3 
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu no iné účely 

ako na bývanie 

(l) Poplotok zo užívonie bytu olebo costi bytu no iné účely oko no 
bývonie(koncelárie.skiody,prevádzkyopod.l.plotíužívotelbytu. 
ktorýbytolebojehočosťužívonoinéúčelyokonobývonie,pričom 
niejerozhoduiúce,činotokétoužívoniemóuiívateľbytusúhlos 
príslušnéhoorgónuštótnejspróvy,prípodnemiestnehoúraduolebo 
me. 

(2) Ak užívate! užívo celý byl no iné účely oko no bývonie, poplatok 
plunzo celkovú plochu byru, okužívo ibo čosťbytu, poplatok plonzo 
túčasíplochybytu,ktmúužívonainéúCelyokonobývonie.Priurče
nípoplo&usozucelým'povožujeknždýzočo~m'plochy. 

(3)Sodzbopoplotkuje 
o)preprávnickéosobyvovýškepämósobkuročnejúhrodyzu 
toktouzívonýbytalebojehočosfbeznáhrodyzosiuzbyspojené 
s užívaním bytu, 
b)prefyzickéosobyvovýškeročnejúhrodyzotoktoužfvoný 
bytolebojehocosťbeznáhrody zuslužbyspojenésužívuním 
byru 

141 Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby prvé dvo roky od zočfr 
!Japodnikonio,nozáklodepísomnejžiodosliužívoteľobytu. 

(5) Ohlosovociu povinnosť je poplotník povinný splniť do IS dní odo 
dno,kedynostoloskutočnosfzuklodojúcopoplotkovúpovinnosl,jej 
7menuolebozónik. 

(6) Poplotok so plotíšNr~očne vopred vo výške 1/4 ročnei výšky 
poplotkunojneskôrdolS-tehodnokoždéhošNrťrokupodloplotob
néhovýmeru. Priurčenípoplo!kusozocelýmesiocpovožu!ekoždý 
začotýkolendómymesiac. 

§4 
Poplatok zo psa 

(i) Poplotokzopsosoplonzopsostoršiehooko6mesiocov. 

(2)Poplotoksoneplonzojednéhopso.ktoréhopoužívo 
o)nosprevádzoniealeboochwnunevidomóosobo, 

b) dôchodcovia žijúci v samostatnej domácnosti s prij
momdo 1,5nósobkuživotnéhominimo, 
cl bezvládno osobo. 
dldržilelpreukozuZŤP/SoZ1P 
Oslobodenie od poplotku uplotňujú uvedené osoby olebo nimi 

sp!nomocnenéosobykoždoromenomiestnomúrode. 

(3) Poplotokplonlyzickáoleboprávnická osobo, ktorá jevlostml<om 
pso. 

(4) Poplotoksoplutívmiestetrvoléhobydliskovlostnô<apsonsídlo 
právnickej osoby. 

...................................... l 000 Sk/ročne 

........................................ ! 500 Sk/ročne 

(7) Poplotml<jepovinnýpodoťpriznonie kpoplo&u zo psomiestne· 
mu úrodu do IS dní od vzniku poplotkovej povinnosti. Ohlosovocio 
povinnosfsovzfohuieinokoždúnovúskutočnosť,ktorórnóvplyvno 
výšku poplatku. 

(8) Poplotoksovyrubuieplotobnýmvýmeromdo31.1.bežnéhoro
ko.prípodnedol5dníodoznámeniovznikupoplo&ovejpovinnosn. 

(9)Poplotokjesplolnýdo15dníododňodoručenioplotobného 
výmeru. V prípade, že výško poplotku je l 000 Sk o vioc, je možné 
poplotok zoplotiťvdvoch splótkochpodlo podmienok uvedených 
v platobnom výmere. 

(l 0) Ak vznikne poplotková povinnosť v priebehu roko, platí so 
poplotokdokoncokolendárnehorokozakoždýojzočo~kolendárny 
mesiac vo výške l/12ročnejsodzbypodloods. 5o6. 

(II)Akpoplotkovápovinnosťzoniknevpriebehuroko,povinnosť 
plotiťpoplotokzonikáuplynutímmesioco,vkloromtútoskutočnosť 
poplotníkoznámil. 

(12) Miestny úrod vydá poplotmlom známku pre psov, o lo oj pre 
~ch. zo ktorých so poplatok nevyberá. No vydonej známke je vy
znočenéevidenčnéčíslopso.PoplotnikjepovinnýzobezpeCif,oby 
pesznómkuskutočnenosil. 

!Pokrofovoníe vbudúcomäsfe) 

17.3. 1996 popo

navštívili zrejme 

"ochranári prírody" chránenú 

krajinnú oblast' Pieskovec 

v Devínskej Novej Vsi. Museli 

ich velíni boliet' nohy, pretože 

autobus s rakúskou poznávací-

o 
• V Česku z 360 domácich čokoládo

vých výrobkov zostalo l 20, ostatné 

nahradil dovoz. Neviem, či je to 

riešenie "zamestnanosti" domácich 

ludí, alebo tá správna cesta k prospe

rite. Všetky tie reklamy ktosi musí za

platit- spotrebitel'. Kedy si to uvedo

míme? 

pov 

ou značkou sa vyšplhal až na 

plošinu za tabule. Skrátka, po

kia!' sa dalo. Tam im ktosi vy

svetl'oval, že sa nachádzajú 

v chránenej krajinnej oblasti. 

Zrejme pochopili. 

pat 

o 
' Keď som mal tol'ko rokov, čo moje 

deti, l O dkg šalátu stálo l ,70 Sk, ro
hlík 0,30, malinovka 0,90 za tri ko

runy som mal desiatu. Dnes nemám 
štvornásobok otcovho platu. 

' Nemám nič proti psom, ale proti 
ich majitelom. Tí sú nedisciplinovaní 
a mali by niesí zodpovednos( 

' tvo 
Čo je krajšie ako vidieť nádej národa ako odhodlane kráča do ško

ly? Nič! No tí najmenší, ktorých sa to týka, majú na lo úplne iný názor. 

Na začiatok malá otázka: -

Chceli by ste, deti, dlhšie prázd

niny? 

-ÁNO! 

-A o kol'ko? 

- O 17 TÝŽDŇOV! 

(Pani učitel'ka nám prezradila 

prísne tajnú informáciu, že by 

chcela mat prázdniny celý rok. 

Ani sa jej nečudujem pri tých uči
telských platoch.) 

Pri krutej školskej realite sme 

dali malým školáčikom poslednú 

šancu zaspomína( si na prázdni

ny: - Kde ste trávili prázdniny? 

- Ja som bol u babky. 
-Nikde. 

·My sme boli v Tatrách. Hej, bo

lo dobre, ale mama si zlomila 

nohu a teraz musím všetko doma 

robit' ja. Mohli sme radšej zostaf 

doma a nič by sa jej, dúfam, ne
bolo stalo. 

·Ja som sa chodila s kamarátkou 

sánkovo( sem na kopec. 

Vy, ktorí ste zostali doma, mali 

ste. kde ísŕ tu v Devínskej? Sú tu 

n~raké krúžky alebo prázdnino
ve akcie? 

- Chodil som hrávaf futbal. 

-Ja som sa nudilo. Nemala som 

ani kde ísf, tak som bola doma. 

- Nie, tu sa nedá nič robit'. 

Posledný náš prieskum sme 

zamerali na mladú mamičku, 
ktorá odprevádzala diefa do 

školy: Nemáte problémy cez 

prázdniny s dietafom? Má pod

mienky na to, aby tu v Devínskej 

mohlo pokojne prázdninovat 

bez toho, aby sa dívalo celý deň 
na televíziu? 

- Naštastie, má babku. 

Stručne, krátko - hovorí to za 

všetko·. Zdá sa, že naša radost', 

keď vidíme deti ísf do školy pri 

týchto sídliskových podmienkach, 

je oprávnená. Veď, kde by šli, 

ak nie do školy? 

VerBel 

Poznámka redakcie: Sídliskové 

podmienky neznamenajú sedief 

so založenými rukami a čakaf, 

až ktosi prinesie do bytu prog

ram pre 5 - 12 ročné dieta - de

ti. Okrem sledovania ponúk v 

najbližšom mieste bydliska - a tie 

sú - po najbližšie okolie až ... Do 

Bratislavy chodia školské zájaz

dy takmer z celého Slovenska. 

Ozaj niet čo ponúknu(? 

Veľkonočné 

pochúťky 
Obložené misy na malé pohoste

nie môžeme pripravit tak, aby boli 

už na prvý pohl'ad lákavé. Okrem 
plátkov šunky, tvrdého syru a zeleni

ny by na vel'konočnej mise nemali 

chýbaí vajíčka. Rozpoltené vajíčka 
naplníme plnkou vymieša nou zo žiÍ

kov, masla alebo mäkkého syru a ko

renín. Potom ich môžeme ozdobit 

kúskami zeleniny, ktoré povykrajuje

me okrúhlymi formičkami. Zelené líst

ky urobíme z póru, lupienky z červe
nej papriky atď. Z celých vajíčok sa 

dá urobií kuriatko i žabka. Uvedené 

celé vajíčka na zašpicatenom konci 
šikmo zrežeme, aby sa vajíčko naklo-

nilo. Na hlavičku kuriatka použijeme 

celý žiÍok, ktorý nastokneme na špá

radlo. Hrebienok a zobáčik vyrežeme 

z červenej papriky a krídelko nastrie

kame z plnky alebo vystrihneme z tvr

dého syru. Žabke urobíme oči z kore
nia, papul'ku z citrónu (plátok zreže

me do trojuholníčka a vsunieme do 

v 

zárezu na vajíčku) a na hlavu jej dá

me čiapočku z brokolice alebo pet

ržlenu, ktorú prilepíme kvapkou ma

jonézy. Každú žabku posadíme na 

hlávkový list s kôpkou majonézového 

šalátu alebo nakrájanej zeleniny. 

VHKONOČNÁ BABA 

6 rožkov, l O vajíčok, 150 g oravskej 
slaniny, 150 g šunky (alebo namiesto 

slaninky a šunky 300 g vareného 
tel'acieho rebierka), 3 lyžice pomle
tých orechov, l ,5 dl mlieka, 2 cibule, 
3 strúčiky cesnaku, sol', petržlenová 
vňat, čierne korenie_ 

4 rožky pokrájame na malé kúsky, 

pridáme k nim 2 rožky namočené 
v mlieku a rozdrobené, orechy, žiÍky, 
nadrobno udusenú pokrájanú cibulu, 

korenie, posekanú petržlenovú vňat', 
cesnak a sol'. Spolu premiešame. 

Nakoniec pridáme z bielkov ušl'aha
ný sneh. Masu vylejeme do okrúhlej 

formy, ktorú dobre vymastíme a vysy
peme múkou. Pečieme pri 200 oc asi 
40 minút. Upečenú babu ozdobíme 
slaninkou. 

Co s energiou na Slovensku? 
Energetický priemysel je najväčším 

znečisíovatelom životného prostredia. 

Následkom využívania fosílnych palív 

sa znečisíuje naše ovzdušie, vymie

rajú lesy, narastá počet "civilizač
ných" chorôb ... Fosílne palivá (ropa, 

uhlie, zemný plyn) sú však vyčerpa

tel'né zdroje, ktorých zásoby sa odha
dujú iba na niekol'ko desiatok rokov. 

Uhlím, ropou a plynom sa zabez

pečuje spotreba svetovej energie asi 

na 90 %, čím sa ročne uvol'ňuje do 

ovzdušia 20 mil. ton kysličníka uhliči
tého, spôsobujúceho skleníkový efekt, 

ktorý je vážnou hrozbou pre súčasné 
i budúce generácie. 

Jadrová energia 

Atómové elektrárne síce neprispie

vajú k skleníkovému efektu, šetria fo

sílne palivá pre iné účely, ale produ

kujú nebezpečný rádioaktívny odpad 

a ich bezpečnosť je taktiež relatívna 

(hrozba atómových havárií). 

Slovensko je dnes z 90 % odkáza

né na dovoz palív a energie zo za

hraničia, avšak energetické potreby 

je možné nahradit' obnovitel'nými 

zdrojmi energie. Majú nesporné eko

nomické i ekologické výhody a ich 
energetický potenciál mnohonásobne 

prevyšuje súčasnú spotrebu (dopyt). 

Úspora energií 

Stále platí, že najlacnejšia a naj
čistejšia energia je ušetrená, teda ne

vyrobená. Slovensko spotrebúva na 

výrobu každej jednotky hrubého do

máceho produktu najmenej 2- až 3-

krát viac energie než je priemer zá

padoeurópskych krajín. 

Obnovitel'né zdroie 

Vodná energia je jedna z najčis
tejších, avšak výstavbou vel'kých 

priehrad sme prišli o nenahraditel'né 
ekosystémy, takže škody, ktoré vznik

li, často prevýšia úžitok týchto diel. 

Veterná energia 

Je lacná, čistá, ale problémom zo

stáva vel'ký záber plochy a oblasti 

s malým počtom veterných dní. 

{Pokračovanie na 6 strane} 

DEVEX 3 



sa cena zníži 

miestnosti ISTRA 

vše!-

d) oprava 

sa môžu hlási( 

u vedúcej kurzu p. M. 
na číslo tel. 

alebo v !STRA CENTRE na 

taktné číslo do 

10.4. 996. 

Tešíme sa na spoluprácu. 

Celovečerné predstavenia: str, 

šlv, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

lO,· 

lei. 

dopravnei nehodovosti 

sú neúprosné. Na slovenských ces

zaznamenávame denne mno

žstvo havárií. Ľudom i vozidlám 

treba pomôcŤ. 
od roku l 990 pôsobí no 

Slovensku ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

SLOVAKIA, pri ktorého zrode stála 

skupino motoristických nadšencov v 

čele s Jozefom Studeničom 

z Devínskei Novei Vsi. 
V decembri lanského roka pod

písal zmluvu s maiitel'orn firmy 

MONI TRAVEL Mariánom Urgem. 

Rozšírenie služieb sa týka o ka

miónovú, nákladnú a autobusovú 

dopravu. 
Telefónne číslo 154, na ktorom 

možno hl'adat pomoc, ie už vari 

dostatočne známe. Pribudlo však ai 

číslo 55, ktoré možno volať pro

stredníctvom Eurotelu. 

VÝSLEDKY Z 

VOLEJBALOVÉHO TURNAJA 

v 

Výsledky z valeibalového turnaia 

23.2.1996 a poradie: 

Devínska Ves 
2. VK Devín 

3. SOŠ PZ SR Pezinok 

4. Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR 

5. SOŠ BAZ Devínska Nová Ves 
6.ZŠ Horova 

~akuieme za finančnú podporu 

MU v Devínskei Novej Vsi. 

Ladislav 

predseda športovei komisie 

llátum: 23. marca 1996- sobota 
Miesto: pred Radnicou v Devínskej Novej Vsi 

IMHD autobus č. 61, 63 a 121 -lsrrijskó u ll 

8.30 · 9.00 hod. r:o ZŠ l. Bukovčcmo č. 1 
no 800 m- l SOO m 

Nová Ves, oiebo odovzdaJÚ uč. Tv zoznamy žiakov no 
ZŠ L Bukovčor:o č. l p. Jaško alebo 
p. Beláčkovó (to]o:nnlcka 
zoznamy odovzdať do piotko 22.3.1996 

Štoriovnó sa neploli 

1. 3.-4. roč. dievčatá o chlopti SOO m 
2. 5.-6. roč. dievčatá 11 chlapci l 500 m 
3. 7-8. roč. dievčatá o chlapci l 500 m 

Ohienrlve·"ie: po pretekoch čaj 

Hlavný :o1hodco p Jaško 

Ladislav Jijško 
komisia športu pri MZ MČ ONV 

23. marco 1996 
Miesto: Devínska Nová Ves- Radnica 
(MHD autobus č. 61, 63 a 121 
lstrijská ul.) 

Šlarl: 11.15 hod. pred Radnicou 
Prezentácia: l 0.00 - l 0.45 na ZŠ 
l. Bukovčana č. l 
Šatne: na ZŠ l. Bukovčana č. 
Kategória: Dospelí 

MUŽI od 35 do 39 r. 

MUŽI od 40 do 49 r. 

MUŽI: od 50 r. 

ŽENY: od 34 do 35 r. 

Clubkarta opnívúuje majiteľa prednostne: 

20 '?'o za odťah vozidla Y prípade poruchy, resp. havárie na 
cestách SH 
20 % za prácu pri pomoci v prípade poruchy vozidla na 
cestúch SH 

., 20% pri núdzovom ubytovaní v zmluvných zariadeniach ZS 
Slovakia (porucha, resp. havária vozidla) na území SH 
pre havarijne poistených v SP a.s. odťah clo najbližšieho servisu 
zdarma 
bezplatné informácie o výhodách služidJ benzínových t'erpadiel 
OMV, Benzinoh1 

* 20% zvýhodnenie (zľavu) uveden:fch služieb pre všetk}Th maji
teľov Kreditných kariet Benzinolu, kariet lmmohilisern a postupne 
našich tľalšíclt partnerov, o ktorých Vás budeme informovať 

* pomoc v núdzi pre všetkých majiteľov Eurotelov na tel. č. *55 
* tedmicli.á pomoc cestnej služby lrA~IK nonstop na tel.: 154, 0123 

V prípade ohrozenia volajtf~: *Polícia 158 * 150 * 0125 **55 

POZOR! 
Kde možno kluiJovtí kartu získať? 

L :\tožno si ju objednať na adrese: 
SLOVA KL\ CAI\D, a.s. P.O.BOX 3, 851 07 BJ\ATISLAVA- VAJl\OIW 

2. Telefonickou objednávkou na hsle 07/415 5()0 
S. Cena klubovej karty 

pre osolJmj vozidlá je 150,- Sk+ (j %, DPll 
pre ttákladné vozidlá 250.- Sk+ 6 % DPH 
Platnosť karty je jeden rok od dátumu vyznačenom na Klubovej karte. 

!Ja kujeme za prejavenú drlueru v mene u.leth:)'rh motoristov! 

Štartujú len zdraví pretekári na čest
né prehlásenie, prípadne s lekárskou 
prehliadkou. 

Ceny: Prví trojo pretekári v každej 
kategórii. 

Hlavný organizátor: 

Ladislav Jaško 
riaditel' preteku 

Športová komisia MZ MČ DNV 

Ma i strovstvá Slovenska v kate

górii mládežníkov sa konali tohto 

roku v Banskei Bystrici. ŠK Strelec 

Devínska Nová Ves mal na nich 

zastúpenie prostredníctvom svoiho 

najväčšieho talentu Šimona LU

KÁŠA v kategórii chlapcov do 12 

rokov. Ten voči papierovým pred

pokladom dosiahol pekné umiest

nenie na 17. mieste, keď z 9-ich 

možných bodov získal 4,5 bodu. 

Z bratislavských hráčov získala 

titul maistro Slovenska len Renata 

POKORNÁ z klubu Radegast v ka

tegórii dievčat do 16 rokov. 

mi 

MAJSTROVSTVÁ KRAJA 
16. kolo 

TTC "A ... POZEMNÉ STAVBY 'A' - 10:8 
SPOJE 'B'- HC ONV "B" - 10:3 

MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVY MLADŠÍCH ŽIAKOV 

Najlepšie z TIC ONV so umiestnili 
Dvojhra žiačok 
3. miesto -Michaela KLAČANOVÁ 

štvorhra žiačok 
2. roieslo ·Michaela KlAČANOVÁ 

Kristíno MIKOVÁ (ŠK Račo) 
3. miesto- Kristíno FRATRIČOVÁ 

Ivano ZIGOVÁ 

Zmiešaná štvorhra: 
3. miesto Ivano ZIGOVÁ 

Miroslav CÍCH (ŠK Račo) 

Michaela KLAČANOVÁ si vybojovalo účasť no maj
strovstvách Slovensko, ktoré so uskutočnia v Topolconoch. 

G.F. 

Reštaurácia U MICHALA Devínska 
Nová Ves usporiadala 16.3.1996 

ll. ROČNÍK TURNAJA V MARIÁŠI 

Výsledky: 

l. miesto- Augustín DVORSKÝ, 
Hradištná ul. 

2. miesto- Voitech MUTALA, 
Líščie údolie 

3. miesto - Aloiz FEKETE, 
Mikulášska ul. 

DEVEX 5 



s 
(Pokračovanie z 3 strany) 

Energia biomasy 

Rozkladom organických látok bak
tériami vzniká bioplyn (s vysokým ob
sahom metánu) perspektívne využíva
ný napr. vo vel'kochovoch. Z biologic
kého odpadu sa na ~-ednej strane zís
kava energia a kva itné hnojivo, na 
druhej strane sa šetrí životné prostre
die. 

Slnečná energia 

Množstvo slnečnej energie absor-

Ol -Kúpa 
02- Predaj 

03 Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05 Byty 
06 - Nehnutelnosti 

*Kúpim el. remosku. Tel.: 779 698 

* Predám invalidný vozík- motoric-

ký. Tel. 779 698 
* Predám polohovatel'ný kočík 
FRIZZO. Cena l 200 Sk. 

Tel.: 779 573 
* Predám športový kočík LOLC

RAFT- 3 polohy- po l. diet'ati. 

Tel.: 778 221 
' Predám lacno konský hnoj. 

Tel.: 779 761 

bovanej Zemou za jeden rok je ekvi
valentné stonásobku energie uchová
vanej vo svetových zásobách fosíl
nych palív. Slovensko má pomerne 
priaznivé podmienky pre efektívne 
využívanie slnečnej energie. Na l m2 

vodorovnej plochy dopadá za rok 
okolo 850 kWh slnečnej energie. Na 
šikmú plochu orientovanú na juh za 
rok dopadá okolo l 000 kWh. Na 
územie celej SR dopadne ročne až 
do 56 000 TWk slnečnej energie. 
Najväčším počtom slnečných dní sa 
vyznačuje práve naša MČ Dev. N. 

* Predám šteniatka str. pudla. 

Tel.: 778 077 

* Hl'adám opatrovatel'ku pre 79 
ročnú pani. Tel.: 775 536 od 18-
20. 

* Doučujem matematiku ZŠ. 

Tel.: 776 903 
* 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, 220 005 

V týchlo dňoch je koiológ obchodov a služieb rozdistribuovaný do schránok občanov. 
Tlačiarenský škriatok úradoval oj pri vydaní tohtoročného číslo. Poškodeným sme 

sa ospravedlnili, podaktoré chyby stačili opravil'. Katalóg sa tlačil na tri etapy, preto 
v niektorých chyby zoslali. 

U prvých 120 kusov katalógu zostali chyby: 

str. 57: správne číslo veterinárnej ambulancie je: '!!ll® &~11> 
sir. 56: ~~IMilll~iiD illlll~ lllil1®000~0 no lstrijskej ulici {v priestoroch starého zdravo!· 
ného stredisko) mó otváracie 
hodiny: iJXD " ~g SL®® " TI &l,®® 

Výborná pomôcka pre deti od 

l O rokov predstavuje 500 otá

zok a odpovedí. 

Na 86 stranách formátu 5,5 x 

20,5 cm je 500 otázok a odpove

dí (odpoveď je vždy na druhom 

liste). Hrou je možné precvičit' a 

rozšírit' vedomosti získané v 5.ro· 

čníku základnej školy. Vhodná 

pomôcka na trávenie vol'ných 

chvíl', počas cestovania a pod. 

Ďakuje redakcia 

Vševedka si môžete pozriet' 

a objednat' v DEVEX-e, na Novo

veskej 14 (z dvora) 

po-pia: 1530 
- 18°0 

so: 8oo . ll oo 

Otázky: 

Kde ležala stará Mezopotámia? 

Čo prijímajú rastliny ako potra

vu2 Čo vyjadrujú nedokonavé 

slovesá2 Ktoré vetné členy sú 

hlavné? Čo sú hmotné pramene 

archeológie? Kedy bola doba ka-
'2 menna .... 

Ves, typická svojou teplomilnou fau
nou i flórou. 

V súčasnosti existuje viacero spô
sobov využitia slnečnej energie: 

l. Pasívne 

Vhodnou architektúrou budov -
tvar a výstavba budov je navrhnutá 
tak, aby dopadajúce žiarenie, jeho 
skladovanie i rozmiestnenie po budo
ve dosiahlo maximálny efekt. 

2. Aktívne využitie slnečnej energie 

Kremíkovými (fotovoltaickými) člá-
nkami, ktoré slnečnú 

* Vymením 1-izb. št. byt+ do-

pi. za väčší. Tel.: 770 042 

* Hlodáme prenájom zariade-

ného bytu. Tel.: 474 31 34 

* Vymením št. byt 3 za 4. 

Tel.: 776 158 

* Kúpim 2-3 izbový byt družs

tevný (v osobnom vlastníctve) 

v DNY. Tel.: 779 890 

Predpokladá sa, že nepotrvá dlho 
a tieto systémy budú dostatočne efek
tívne, aby sa mohli uplatniť masovo 
a stali sa vážnym konkurentom klasic
kej výroby elektrickej energie. 

Ďalším spôsobom využitia sú slneč
né kolektory, premieňajúce slnečné 
žiarenie na tepelnú energiu. Je vel'mi 
účinný a návratnost' investícií je rela
tívne rýchla a je na škodu nás všet
kých, že sa tomuto druhu získavania 
energie venuje u nás len vel'mi malá 
pozornos( 

* Prenajmem 12 m2 obchodnej 

plochy na lstrijskej. Tel.: 776 895 
* Kúpim garáž v DNY alebo 

v Dúbravke. Tel.: 777 150 

ITJD) JE~ s.r.o. 
BRATISLAVA 

* PREDAJ LETENIEK 

* POISTENIE UNION 

Š. Králika 1 

teL/fax: 770 447 

po-pia: 8°0 -1 5°0 

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, 
rozšírila od 1. 1996 ponuku poskytovaných služieb 
o AUTOVRAKOV 
Bližšie informácie: .235 1 O 1, .235 0.2.2, .235 088 

Prvä stavebná sporiteľňa, a.s. 
Väm pomôže splniť Vaše sny 

o bývaní 

Stavebné sporenie 
pre Vás znamená: 

ľ}{V,\ 

STAVEH.NA. 
~POP.:!Téi..'NA 

VAŤDO STA 
* sporenie formou pravidelných 
i mimoriadnych vkladov 

* 40 %-nú štátnu prémiu pre kaž
dého člena rodiny 

* 3 %-né úročenie vkladu a štátnej 
prémie, ktoré sa nezdaňuje 

* stavebný úver so 6 %-ným 
úrokom a dlhou dobou splatnosti 

* vol'né disponovanie s nasporený 
mi peniazmi po 6 rokoch, vráta
ne štátnej prémie 

Stavebné sporenie Vám umožní 
predovšetkým: 

* kúpií dom alebo byt 

* rekonštruovaí, modernizova( či 
prestavovaí 

* kúpit' stavebný pozemok 

* prestavat' nebytové priestory na 
byt 

Stavebné sporenie vám sprostred
kuje a informácie poskytne porad
kyňa v DEVEXe - Novoveská 14 
(z dvora) 

pondelok- piatok: 15.30 · 18.00 

Agentúra FILIP 

LINOREX s.r.o. 

Podmienk ve: 
Navštívte podniky spoločností ISTRIA s.r.o.- Denný bar ISTRIA, -Nočný bar ISTRIA, -Bistro POD SRDCOM. 
Počas diskoték obdržíte ZLOSOVATELNÚ VSTUPENKU, ktorú po vyplnení vhoďte do zberných krabíc. 

KOL-EKO s.r.o. 
I,BukovCana8 

OVOCIE ZELEN! NA I(LOBAS 
Kosatcova24 

MÄSO ÚDENINY 
Novomestského3 

Dev/nskaNováVes 

v prípade konzumácie obdržíte ďalšie ZLOSOVATELNÉ KUPÓNY, ktorými sa Vaše šance na výhry zvyšujú .• , L.~·-·~ ... ::.::::,.:::~~:.:.:.::: .............. : 
Zlosovanie akcie bude pri príležitostí 6. výročia vzniku fy. ISTRIA s.r.o.- dohľadom statneho notara 

. v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave Devínskej Novej Vsí. L. _;s~~~·t!:;9:._ ______________________________________ _ 

obrazy, rámovanie 
a ezoterika 

Vám tentokrát 

a) ponúka vážnu hudbu na CD á 240,- Sk 
(Vivaldi: Štyri ročné obdobia, Beethoven: 

9. symfónia, Orff: Carmina Burana ... ) 

b) plagáty samotné, s lištou, al. na zarámo· 
vanie (možnosť výberu podl'a katalógu 

plagátov aj fototapiet) 

c) oznamuje, že v sobotu (23 marca) po 
lO·tej hodine bude v našej predajni mal'ovať 

akad. sochár a maliar p. Viliam Gáll. 
Spolu s nami sa teší na Vašu návštevu. 

Eisnerova 56 

Po - Pia: 14 · 19 h. 
Sobota: 9 • 13 h. 

vo dvore 
ul.lstrijská č. 59, 841 07 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie skla 
vŕtanie dier da skla 
lepenie zrkadiel 
lepenie malorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpečujeme 

..., o ::1: 

..., "'"'"' c:r- c:r-•>-
:0:: 

.,.. "" l............... t-o-.........,,> 
..................... 
......... <>:: 
o o"'-
..•• >-

....: ><z "' .. ... ,_ ..... v 

Realitná kancelária pre 

byty, rodinné domy, pozemky 
• KONTAKT Konzorcium 
Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava 

Tel.: 07/ 788 595, 788 596 

(aj na objednávku) 

po- pia: 13.00- 18.00 

sobota: 9.00- 13.00 

EISNEROVA 56/E 

Tel.: 770 710 



9. a l O. kalendárny týždeň 

Dňo 2.3.1996 hliadka pri kontrole 

chatove j obla sti pod "Srdcom" zistilo 
vykradnutie chaty. Nakol'ko prípadmi 
podobn ého charakteru sa zaoberá 
štátna polícia, trestný či n bol oznáme
ný HO PZ. 

7.3 .1996 hliadka riešila priestupok 

vod i ča pred expozitúrou VÚ B na 
Eisnerovej ulici. Vodič nedokáza l preu
káza( svo ju totožnos(, nakol"ko nemal 
pri sebe žiadne doklady. Pretože bolo 
u neho podozrenie na požitie alkoho-

lu, bude dalej riešený oddelením HO 
PZ. 

Tak isto hliadka MsP vypomá hala 
pri dopravnej nehode no ul. J. Jonáša. 

Za uplynulé dvojtýždenné obdobie 
hliadky riešili 76 priestupkov, ktorých 
riešenie im vyplýva zo Zákona o obec
nej políci i. V blokovom konaní bolo 
celkom riešených 38 priestupcov a bo
lo vybraných 7 750,- Sk, čo vôbec ne
naznačuje útlm v páchaní priestupkov. 

MsP 

-------------- --------------------------------------
Jablko denne 

~~ 

KRIZOVKA 
Najčastejšie chodíme po špičkách: 

máhojú pri l iečbe oko zápchy, tok 

o j hnačky) . 
Dôležité je, aby jablká boli zre

lé, zdravé (plesne treba odstroňo-

vot' oj s hlbším okolím), jest' ich je 

vhodné v izbovej teplote o dobre 

pažu( 

'Trpí~e nespavos-ťou? 
Poznáte tie bezsenné noci , keď so prehodzujete zo strany na stranu 

a nemôžete zaspa(? Niet ni č lepšie, ako mo( pri sebe bylinkový vankúšik. 

Naplníte ho vňa(ou komonice lekárske j (20 g}, listom medovky lekárskej (20 g), 

pomarančovým kvetom ( 15 g}, harmančekovým kvetom ( 15 g), kvetom levan

dule ( 15 g) a kvetom ruže (15 g). Určite však budete dobre spa( keď ho napl

níte len harmančekom, levandulou a materinou dúškou. 

roň. - 5/ Poná rolo - výborne. -_ 6/ 
Druh podradnejšieho hrozno -

opak l'ováka. - 7/ Druh poplatku -

dražoba. - 8/ O zvena - č i sti lo pro

ním - rakúsko rieko. - 9/ Pracovalo 

si no stave - pol'ská ri eko. - l 0/ 
Pootrepávo - mužské meno. - ll / 
Náš výrobco obuvi - epický literár

ny útvor. - 12/ Rieko no Borneu -

cudz ie mužské meno. - 13/ Dravá 

sovo - zápol sliznice - úkaz. - 14/ 

Značka omerício - vzt'oh , postoj -

berie, po česky. - l 5/ Atóm prvku 

majúci rôznu pomernú atómovú 

hmotnost' voči ostatným - polárny, 

po anglicky. - l 6/ Rímskych 2106 

- pokračovanie tajničky. - l 7/ 
Zakončenie tajničky - české mesto 

- kód angličtiny. - l 8/ Značka čis
tiaceho prášku -mikronézsky osob

ný totem - zostatky po ohni. - l 9/ 

Letecký oddiel (skr.) -čiastočný ne

odborník. - 20/ Patriaca Aki sovi -

ŠPZ áut okresu Rimovská Sobota.-

Pomôcky: D/ Pleot. - E/ Nomoi.

H/ Era . - 9/ Sono.- l 2/ Arut. 

~®~@ml~@ 
~~W®fr@l 

- Cítiš sa sám? 
- Áno. Ako to vieš? 
- Aj my (a cítime. 

- Drahá, čo keby sme si urobili krásny 
víkend? 
- Súhlasím. A čo navrhuješ? 
- Ja si kúpim basu piva a flašu borovič-
ky a ty môžeš ísť k mame. 

- Ďada Serioža má už vyše devä(desiat 
o ešte stále vyžaruje energiu . 
- A od ki ol' je? 
- Z Černobyl'u . 

- Vieš, prečo pije sused z hrnčeka, kto
rý je bodkovaný? 
- Lebo je smädný. 

- Synček , čo by si chcel radšej, bračeka 
alebo sestričku? 
- Mne je to jedno, oco, urob, čo chceš. 

Aprílový kameňák. 
- Mamííí, otec sa nám obesil na povale. 
- Ježišmária! 
- Prvý apríl. V pivnici! 

- Pán doktor, ten môj kanárik nespieva 
a nespievo. Čím to asi bude? 
- Asi tým, že je vypchatý. 

Vodorovne: A / Druh zbrane -

stra ch - africká antilopo . - B/ 
Začiatok tajničky - chaos. - C/ 
Dvojica - z toho dôvodu - cudzie 

mužské meno - čest', hold - popí

ja( - D/ Vyzváňa l o - pli soval, po 

ang licky - zariadenia plavidiel no 

kotvenie - žn i . - E/ Bolestivo so 

prejavovalo -citoslovce dropnutia 

- austrá lsko rieko - strato no váhe 

tovaru. - F / Omota lo - proso , po 

česky - netvoruj teponím - patriaci 

Lolovi . - G/ Hrubší povraz- odní

mali - dar (básn.) - rezalo . - H/ 

Taliansko rieko - česká metropola -

svetová strano - české h ra ni čné 

mesto . - 1/ Rozrývaj - odvážne -

hotel pre motoristov - j e l eň, po čes

ky - ih li čnan . - J/ Vyrobená z kovu 

- josk - druh cukríka. - K/ Remeň -

druh papagá ja - preverená. 

2 3 4 5 6 7 8 9 l o ll l 2 l 3 14 15 16 l 7 l 8 l 9 20 

Zvisle: l / Oddiel pracovných 

záloh (skr.) - ma lé bolero. - 2/ 
Nádoby no varenie kávy - op ica 

(ried. ). - 3/ Epidém ia - O l'go 

(dom.) - základná čís lovka . - 4/ 
Druh zeminy - vyčnieva l a - žob-

A 

B 

c 
D 
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F 

G 

H 
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J 

K 

>< 

C>< 
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spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

15. - 16. týždeň 4.4. 1996 Ročník: VI. Číslo: 7 bezplatne 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Zubaté slniečko o dlhšie dni 

ohlásili nezadržotelne príchod jo

ri. Akos i menej ju cítil ako po iné 

roky. 

Jedn i Vel'kú noc začínajú ná

kupmi, druhým začne i skončí 
Ve l'konočným pondelkom. Mno

hí poznajú pôvod tradície o tieto 

dni znamenajú vyvrcholenie spo

mienok. 

Prebúdzonie prírody vyháňa 
von záhradkárov o pol'nohospo

dárov, my, činžiokoví, čakáme no 

hrejivejšie slnečné lúče. Až potom 
premostené bruchá začneme for

movo( pre leto, kúpaliská o plá

že. Zatial', s rozkvitojúcimi sne

žienkami o zlotým daždom, 

necháme rozkvitol iba úsmevy 
zahalené v zimníkoch. Iba deti 

vnímajú jar svojsky. Už polihujú 
v roš iacej tráve, bez obáv z pre

chlodnutio, šantením o vravou 

zvestujú uzimenýfll, že veru jar je 
tu a sln iečko lákajú nástojčivo po
sv ieti( o prihrio( jarným hrám. 

Zaželajme im radosti. Pol'nohos

podár i nemajú rodos( z onesko

renia. Ma jú starosti. Bude dosta

tok? Verme, že príroda so pousi·

luje. A my tiež. A budeme sadil, 

ža(, neháda( so, nepol itizovoÍ, 

nevybí ja( so v zbytočných šarvát
kach ... 

Želania, želania. Bárs by so 
plnili . 

Váš vydovatel' 

Príchod jari zvestovali oj labute nad Devínskou 

Novela VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO MČ DNV 
K uplatňo"aniu dane z nehnutelitosti 

Poslanci Miestneho zostupitel'

sivo MČ DNY no svojom zasadnutí 

dňa 26. marco l 996 schválili 

Všeobecne záväzné nariadenie 

MČ DNY č . 2/1996, ktorým so 

mení VZN MČ DNY č . 5/1995 

o uplatňovaní done z nehnutelr10slí 

na území MČ DNY. 

Prijatím tohto Všeobecne - zá

väzného nariadenia so umožnilo 

občanom - daňovým poplotníkom s 

trvalým pobytom no území MČ 
DNY, uplotňovot' možnost' poskyt

nutia úlavy za stavby vo vlastníctve 

slúžiacich na bývanie o garáže na 

základe oznámenia. 

Zmyslom prijatia o schválenia 

tohto VZN bolo dosiahnu( u sociál

ne odkázaných občanov, občanov 
starších oko 70 rokov alebo ZŤP, 
oko i prevažne alebo úplne bez

vládnych občanov možnost' poskyt

nutia úlavy správcom done, bez ich 

založenia správnym poplatkom vo 

výške 300,- Sk, ktorý by pri vyba

vovaní žiadostí bol Miestny úrod 

povinný vyberal. 

Prijaté nariadenie nadobudne 

účinnost' dňom l 5.4. l 996. 

Ing. Vladimír Mráz 

starosta 

------------------------------------------

Krátke správy 
O Príjazdová cesta do Devínskej - jej 

pravá strana · smerom od Lamača je 

v katastrofálnom stave. Jazdi( tadial'to 

večer a stretnú( protiidúce vozidlo je 

skutočne životu nebezpečné. 

... 
O Eisnerova ulica, od križovatky 

Š. Králika po ul. M. Ma rečka s prehuste

ným i parkujúcimi vozidlami znamená 

pre chodcov značné nebezpečenstvo. 

Len nedávno sme zaznamenali v tejto 

časti niekol'ko nehôd. Neuvažuje nik 

v tejto zóne zavies( povinne rýchlos( 40 
km/hod. a zvýši( kontrolu? 

lY 
••• 

O Chýbajúce čísla Devínskonovove

ského Expresu si môžete vyzdvihnú( 

v Devexe - Novoveská 14 z dvora po -

pia: 15.30- 18.00, so: 8.00 - 11.00 

••• 

O V Dúbravke dane za záhrady, zasta· 

vané plochy, nádvoria a ostatné pozem· 

ky s výnimkou slavebných so súhlasom 

poslancov vrátili na úroveň vlaňajška. 

Ako je to u nás? 
vr 

• •• 

O V stredu 17.4.1996 o 18.00 hod. 

pozýva Miestny odbor Matice slovenskej 

svojich členov a priaznivcov na posede· 

nie pri čaji v priestoroch radnice na 

lstrijskej 49. 
MOMS 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina . . Tel./ fax: 770 140 
Uzávierka dnešného čísla bola 28.3. 1996. Uzávierka na
sledujúceho čísla bude 11.4. 1996, číslo vyjde 19.4. 1996. 

( Na rok 1996 odsúhlasila MČ ONV DEVEXU hradenie 38,5 % nákladov. ) 



IIDrobničky 

'!J radnice 

Z rokovania Miestnej rady 

Miestna rada Mestskej časti 

Devínska Nová Ves sa na svojom za
sadnutí dňa 19.3.1996 zaoberala 
hlavne prípravou zasadnutia Miestne
ho zastupiteiStva. Okrem toho sa veno
vala aj nasledujúcej problematike: 

schválila zmenu nájomníka v predajni 
kvetov na ul. M. Morečka pod terasou 

schválila uvol'nenie finančných pro
striedkov z Fondu kultúry ako príspe
vok na účast' súboru Klnka na folklór
nom festivale v Turecku vo výške 500,
Sk pre každé diet'a z DNY 

schválila po ukončení skúšobnej doby 
prevádzkovú dobu v bistre Adnan na 
Eisnerovej ul. do 24.00 hod. 

prerokovala informáciu o čerpaní fina
nčných prostriedkov na sociálne výpo
moci poskytnuté mestskou častou v roku 
1995 

požiadala starostu mestskej časti vzhla
dom na početné st'ažnosti občanov 

podniknút' kroky na vymiestnenie pre
vádzky zberne druhotných surovín na 
Bridlicovej ulici 

Z rokovania Miestneho 
zastupitelstva · 

Najdôležitejším bodom rokovania 
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Devínska Nová Ves dňa 26.3.1996 bol 
návrh rozpočtu mestskej časti no rok 
1996. Miestne zastupiteiStvo: 

schválilo rozpočet mestskej časti DNY 
na rok 1996 ako schodkový, v celkovej 
výške vlastných príjmov 35,37 mil Sk, 
v celkovej výške výdavkov 40,759 mil. 
Sk a výške schodku 5,389 mil. Sk 

schválilo rozpočet správy bytového 
hospodárstva mestskej časti DNY na 
rok 1996 v celkovej výške výnosov 
22,44 mil. Sk, v celkovej výške nákla
dov 22,341 mil. Sk, v celkovej výške 
odpisov 4, 965 mil. Sk a hospodársky 
výsledok -4,866 mil. Sk 

schválilo rozpočet príspevkovej orga
nizácie Denova na rok 1996 v celkovej 
výške výnosov 6,33 mil. Sk, z toho prí
spevok mestskej časti vo výške 4,33 
mil. Sk, v celkovej výške prevádzkových 
nákladov vo výške 3,595 mil. Sk 

schválilo rozpočet príspevkovej orga
nizácie lstracentrum na rok 1996 v cel
kovej výške výnosov 2,372 mil. Sk, 
z toho príspevok mestske j časti 2,05 

2DEVEX 

mil. Sk a v celkovej výške nákladov 
2,372 mil. Sk 

schválilo rozpočet príspevkovej orga
nizácie Verejný dobrovol'ný požiarny 
zbor na rok 1996 v celkovej výške vý
nosov a nákladov 21 O tisíc Sk, z toho 
príspevok mestskej časti 150 tisíc Sk 

schválilo všeobecne záväzné nariade
nie mestskej časti DNY č. 2/1996, kto
rým sa dopiÍía všeobecne záväzné na
riadenie mestskej časti DNY č. 5/1995 
o uplatňovaní zákona o doni z nehnu
telr10stí 

zvolilo za člena Miestnej rady Ing. 
Vladimíra Jediného, CSc. 

prerokovalo správu miestneho kontro
lóra o zabezpečovaní investičných ak
cií a uložilo predsedovi komisie výstav
by o prednostovi Miestneho úradu 
predložit' návrh organizačného zabez
pečenia investičnej výstavby 

prerokovalo informáciu starostu mest
skej časti o stave príprav na zriadova
nie miestneho televízneho štúdia 
v DNY 

schválilo Pracovný poriadok samo
správy mestskej časti DNY 

schválilo Odmeňovací poriadok samo
správy mestskej časti DNY 

schválilo plat starostu mestskej časti 
o miestneho kontrolóra na ďalšie ob
dobie 

schválila účast' mestskej časti DNY ako 
partnera projektu Medziregionálnej 
spolupráce v oblasti kultúry - festivalu 
kultúry rakúsko - slovenského pohra
ničia 

schválilo zmluvu o nájme nebytových 
priestorov na lstrijskej 22 so Školskou 
správou Bratislava IV. zo účelom pre
vádzkovania základnej školy 

schválilo vypísanie užšej sút'aže na 
výstavbu parkovisk a kanalizácie v me
stskej časti DNY 

nesúhlasilo s protestom obvodného 
prokurátora proti všeobecne záväzné
mu nariadeniu mestskej časti DNY 
č. 2/ 19"95 o zákaze požívanie alko
holických nápojov na verejných prie
stranstvách a trvá na jeho platnosti 

prerokovalo Zásady na poskytovanie 
príspevkov fyzickým osobám z Fondu 
životného prostredia pri napojení na 
verejnú kanalizáciu 

prerokovala informáciu o stave do
pravného značenia v DNY 

schválilo vystúpenie mestskej časti 
DNY zo Združenia miest a obci 
Slovenska 

- p-

K dopravným problémom 
na území mestskej časti Bratislava 

- Devínska Nová Ves 

Dňa 13. marca 1996 prebehlo 
na radnici MČ DNY za účasti sta
rostu Ing. Vladimíra Mráza, ná
mestníka primátora hl.m. SR Ing. 
Jána Kotul'u pracovné rokovanie 
k problematike dopravných systé
mov na území MČ DNY. Starosta 
oboznámil zástupcov hl.m. SR s 
najpálčivejšími dopravnými problé
mami na území MČ a žiada l ich 
o komplexné riešenie, vzhladom na 
ich celomestský charakter. 

Konkrétne sa rokovalo o doprav
nom riešení komunikácie - privá
dzača do mestskej časti Dev. N. 
Ves, dopravnom riešení kolízneho 
dopravného bodu - komunikácie 
Mlynská, vybudovaní peších komu
nikácií spojníc Mlynská - Vápen
cová, ul. Na hriadkach - Nám. 
6. apríla. 

Rozpočet 
mestskej časti Bratislava - Devínska 

Nová Ves pre rok 1996 

Miestne zastupitel'stvo mestskej 
časti Devínska Nová Ves na svojom 
zasadnutí dňa 26. marca 1996 
schválilo rozpočet mestskej časti na 
rok 1996. 

Voči predbežnému rozpočtu 
predložený schválený rozpočet re
agoval v príjmovej časti na prijatie 
štátneho rozpočtu SR, hlavne z po
hl'adu del'by podielovej dane pre 
obce a následne pre Bratislavu 
a jej mestské časti. 

Príjmová čast rozpočtu zohlad
nila i dopad zmien vyplývajúcich 
z prijatia VZN MČ DNY k dani 
z nehnutel'ností a k miestnym po
platkom. 

Komentár k návrhu rozpočtu ko
nštatoval ozdravujúci pokles vo vý
davkovej časti rozpočtu, kde zhru-

Záverom bolo dohodnuté, že 
mestská čast zabezpečí predproje
kčné práce na definitívne riešenie 
týchto problémov s tým, že hl m. SR 
len investičné a realizačné krytie 
uplatní v návrhu rozpočtu hl.m. SR 
Bratislava v roku 1997. 

Mimo týchto problémov starosta 
predložil požiadavku na urýchlenú 
opravu výtlkov a komunikácií l. 
a ll. triedy, ako i na ich čistotu. 

Námestník primátora prisl'úbil 
pristúpi( k realizácii týchto požia
daviek začiatkom apríla 1996. 

Rovnako zástupcovia hl. m. SR 
prisl'úbili realizáciu obnovy vodo
rovných dopravných značení na 
týchto komunikáciách, ako i zjed
nanie nápravy v stave verejného 
osvetlenia. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MČ 

ba 50 % výdavkov smeruje do roz
vo jových in vestičných a kapitálo
vých výdavkov. Hlavný dôraz 
v nich je kladený na budovanie ka
nalizácie, budovanie parkovacích 
miest a garáží, televízneho kábelo
vého rozvodu, verejnej zelene 
a drobnej architektúry. Značná ča
st prostriedkov je venovaná i prí
prave územno - plánovacej doku
mentácie zóny Devínska Nová Ves. 

Rozpočet zvýš il príspevok orga
nizácie Denova, zabezpečujúcej 
vere j no - prospešné práce na 
našom území, rovnako lstracentra, 
pričom čast týchto prostriedkov 
účelovo viaže na investície v týchto 
organizáciách. Poslanci schválili 
i zvýšenie príspevkov z rozpočtu 
mestskej časti športovým a občian
skym združeniam vyvíjajúcich tieto 
aktivity na území MČ. 

Rozpočet bol schválený ako 
schodkový, v celkovom objeme 
príjmov vo výške 36 370 tis. Sk 
a vo výške výdavkov 40 759 tis. Sk. 

Rozpočet mestskej časti Devínska Nová Ves 
uverejňujeme na 6 strane 

---------------, centre súčasne i bývalí • 
V sobotu 30.3. 1996, učitelia na slávnosti: 

na pzvanie komisie ško- Brány poznania otvára- : 
lstva, vzdelávania a mlá- te. (Podrobnejšie v bu-: 
deže, MR a starostu MČ dúcom čísle) : 
DNV, sa zišli v Istra- r: 
---------------------------------J 

Ne\'šíma\'osť 
J'udí k tvrdým drogám 

a k ich predaju 

Mladí l'udia, plní života, o kto
r'ch má okolie len tú najlepšiu 
:ienku, sa dostávajú do styku s tvr
d'mi drogami. Istý čas to dokážu 
s~ývat 0 ani okolie si nič nevšimne. 
Až keď sa v tom začnú topi(, okolie 
si to síce všimne, no odsudzuje ich 

0 
odsúva na okraj spoločnosti . 

Rodina narkomana robí väčšinou čo 
môže, aby mu pomohla z blata von. 
No okolie im v tom vel'mi nepo
máha. Skôr naopak. Niektorí naši 
spoluobčania sú tak škodoradostní, 
že majú radost z utrpenia iných. 
Pretože mat dieta závislé na dro
gách je vel'ké utrpenie. 

Ale aby sme sa dostali k tomu, 
o čom chcem písa( Okolie by si 
malo uvedomiť, že má na súčasnom 
stave svoj podiel. Dílerov, alebo ak 
chcete, predavačov tohto svinstva 
vytl ačili z centra mesta (nie všet
kých) do okrajových častí ako je 
naša mestská čas( Nie všetci obča-

nia vedia, kde sa drogy predávajú, 
no je ich vela, ktorí o tom vedia, 
a to hlavne v starej časti Devínskej 
Novej Vsi. 

(udia vidia, ako mladí l'udia cho
dia kupovat drogu a vidia aj ich te
lesný a duševný úpadok. Ale sú 
k tomu l'ahostajní. Neupozornia 
kompetentných na tento závažný 
problém. A to je chyba. Sú ticho, no 
však iba dovtedy, pokial' sa ich to 
netýka osobne. Tu by sme mohli 
položi( otázku: Nemohli sme tomu, 
ak nie úplne, aspoň čiastočne za
brán it? Týka sa to nás všetkých, 
a preto by sme sa mali prebra( z le
targie a uvedomí( si závažnost pro
blému. Je tu jar a ja by som si prial, 
aby ju každý mohol vychutnat bez 
výčitiek, že nič pre tento problém 
neurobil. 

Prechádzka na jarnom slniečku je 
krajšia, ak na nej stretnete mladé 
usmievajúce sa páriky, plné života, 
ako na zdrogovaných mladých l'udí, 
ktorí sú na dne spoločnosti. A viete 
prečo? 

Miro Kyselina 

Chorvátske popoludnie 
V nedel'u 17. marca prebehlo v 

Istro Centre vystúpenie chorvát

skeho amatérskeho umeleckého 

súboru HATSKO KOLO z rakús

keho Neudorfu. 

Išlo o podujatie - krajania kra

janom - pri ktorom sa prvýkrát 

stretli príslušníci chorvátskej me

nšiny "iz novich sei"- rakúskeho 

Nového Sela: Neudorfu a sloven

ského Nového Sela: Devínskej 
Novej Vsi. 

Približne dve desiatky neudorf

ských umelcov sa predstavili prí

tomným Novoveštanom v origi

nálnom pásme miestnych piesní a 

tancov. Zlatým klincom asi dvoj

hodinového programu bol pozo

ruhodný tanec s flašou na hlave, 

ktorým rozveselil divákov ne

udarfský farár Branko Konfeid. 

Ten je v celom Rakúsku známy za

kladaním umeleckých skupín tam

burášov- hráčov na balalajkách. 

Aka nám prezradil, on už Slo

vensko raz navštívil , ked' vystupo-
val s tamb ·- · J h urasm1 v arovciac . 

. So skupinou Hatsko kolo však 

účinkuje prvýkrát. 

Pani Aurel ia Ambruš- vedúca 

súboru Hatsko kolo - v rozhovore 

povedala, že je nesmierne rada, 
že prvé zahraničné vystúpenie sú

boru sa uskutočnilo práve v De

vínskej Novej Vsi - medzi chorvát

skymi krajanmi. Podakovala za 

vrelé privítanie a súčasne pozvala 

našich umelcov do rakúskeho 

Neudorfu, kde sa 1. júna uskutoč
ní festival chorvátskej kultúry. 

Na konci vystúpenia odmenili 

diváci chorvátskych umelcov 

z Rakúska búrlivým potleskom. 

Krátko po vystúpení sa ešte 

stretli starostovia "oboch Nových 
Sei"- Vladimír Mráz za Devínsku 

Novú Ves a Štefan Mikula za 

Neudorf pri priatel'skom posede

ní, počas ktorého prebrali mož

nosti vzájomnej spolupráce v kul

túrnej a hospodárskej oblasti. 

-GYMH-

Pozdrav 
Nerád delím život na obyčajný 

a sviatočný alebo na svetský a ná
boženský. A význam našich sviat
kov nechcem tiež rozdelovat na ná
boženský a napr. prírodný. Život 
má viacero podôb a sviatky života 
sú takisto mnohovrstevné. Dobre to 
môžeme vnímat práve na sviatkoch 
vel'konočných . 

Naša vel'konočná kultúra, to sú aj 
tradície spojené s vajíčkom, zajači
kom, polievačkou a šibačkou. 

Naša vel'konočná kultúra, to je 
však aj vedomie, že l'udstvo už pa 
tisícročia hl'adá svoju "identitu". 
Každý jednotlivec, každá skupina 
hlodá {vedome či nevedome) odpo
veď na otázku, čo je zmysel života, 
ako byt slobodný, v čom tá sloboda 
spočíva a pod. 

Normálny človek preto v našich ze
mepisných podmienkach slávi na 

Bohoslužby cez sviatky: 

k Veľkonočný10 
s"iatko1n 1996 
Vel'kú noc naozaj jar, ten príchod 
prebudenej prírody, a súčasne slávi 
aj svoju túžbu po slobode, odstu
pňovanú podl'a hlbky vnímania od 
slobody národnej a politickej až po 
slobodu od smrti a hriechu. Všetky 
tieto motívy nájdeme už v židovskej 
Vel'kej noci, na ktorú kresťanské vel'
kanočné slávenie priamo nadväzu
je. 

Pozývam Vás všetkých, milí priate
lia, k sláveniu Vel'kej noci v našom 
kostole spolu s biblickým Mojžišom, 
spolu s trpiacim a vzkrieseným 
Kristom, s Máriou Magdalénou, 
apoštolmi a ostatnými biblickými 
postavami Vel'kej noci. A prajem ra
dostné a pokojné sviatky všetkým 
premýšlajúcim a dobromysel'ným 
l'udom v našej obci, v našich rodi
nách i v osviežujúcej jarnej prírode. 

Karol Moravčík, farár v Dev. N. Vsi 

3 1,3.- Kvetná nedel'a- sv. omše o 8.00 a o l 0.30 {s požehnaním ratolestí 
a spevom pašií) a o 18.00 

4.4.- Vel'ký štvrtok- slávnos( Poslednej večere o 19.00 
5.4.- Vel'ký piatok- slávnos( Ježišovej smrti o 17.00 
6.4.- Vel'ká sobota - kostol otvorený od 9.00 do 17.00 kvôli tradičnému 

obrazu tzv. Božieho hrobu a slávnos( vzkriesenia o 19.00 
7.4.- Vel'konočná nedele- sv. omše o 8.00 a o l 0.30 a o 19.00 
8.4.- Vel'konočný pondelok- sv. omše o 8.00 a o l 0.30 

Poznaj 
V širokej palete podujatí Istro 

Centra, uskutočnených v prvom 
štvrťroku tohto roku, bola aj výsta

va "Poznaj Devínsku Novú Ves". 
Pootvorí la čast listov kroniky boha
tej histórie Devínskej Novej Vsi, 
siahajúcej až do najstarších čias. 

Výstavu v dňoch 18. - 20. marca 
zhliadlo takmer tisíc návštevníkov. 
Prevažnú čast tvorili deti a mládež, 
o čo sa zaslúžili predovšetkým pe
dagógovia z miestnych ZŠ. 

Návštevníkov pútali vystavené 
skameneliny, lastúrniky, schránky 
ustríc, ulitníky, pochádzajúce z tor
Iónskeho súvrstvia svetoznámej lo
kality skamenelín pieskovca (Sond-

Devínsku NOvú Ves 
berg). So záujmom si prezreli foto
grafie rastlín, hmyzu a vtákov, kto
ré patria k chráneným skvostom 
okolitej prírody. Množstvo doku
mentov, artefaktov l'udového ume
nia, videofilm "Zabudnutá Devín
ska" im umožnili nahliadnut do 
klenotnice tradičnej hmotnej a du
chovnej kultúry. 

Materiálmi na výstavu prispeli: 

Klub dôchodcov pod vedením 
p . Miloševičovej, PhDr. V. Pokorný, 
R. Šimkavič, RNDr. K. Zlochová, za 
čo im organizátori úprimne dakujú 
a tešia sa na dalšiu spoluprácu. 

L.J . 

DEVEX 3 



V týchto dňoch sa dožíva 

89 rokov 

Mária RUŽOVIČOVA 

blahoželáme 

W lkihmlli~ 
cíl®cclfil®cíl~®W 

®~U~· ID~(9líld~ 
Jozefína KADEROVÁ 

Zuzka RUNÁKOVÁ 

Fridrich MARTANOVIČ 

blahoželáme 

Blahoželanie 
Detský folklórny súbor GRBARČIETA 

blahoželá svoimu manažerovi pánovi 
Jozefovi KRAJČÍROVI k okrúhlemu 

životnému iubileu. 

Literárny 
fond 

výbor Sekcie pre žurnalistiku 
a novinársku fotografiu 

Bratislava, apríll996 

Vážený pán Peter Krug a kolek
tív redakcie DEVínskonovoves
ký EXpres, 

v zmysle štatútu súťaže o najle
pšie tvorivé novinárske činy 

v roku 1995 Vám výbor Sekcie 
pre žurnalistiku a novinársku 
fotografiu Literárneho fondu 
udelil 

prémiu 

za jeden z najlepších periodík 
určených mestskej časti s pri
hliadnutím na pravidelnú rubri
ku "Slovo majú Novovešťania". 

Želáme Vám ďalšie úspechy vo 
Vašej práci a v osobnom živote. 

JUDr. Ladislav Serdahély 
riaditeľ LF 

4 DEVEX 

centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 
20.4. - juniorská súťaž v akrobatickom rock and rolle "O CENU" 

11.00- 19.00, velká sála 
21.4. - "MACH, ŠEBESTOVÁ A INÉ VESELÉ A TANEČNÉ 

PRÍHODY" 
divadelné predstavenie pre deti v naštudovaní štúdia 
umeleckej školy pod vedením p. D. Spitzerovej -
Ho lanovej a M. Petrovičovej 
16.00, veľká sála 

22. - 26.4. - CYKLUS PODUJATÍ K DŇU ZEME 
22.4. - Ekodivadielko pre materské školy v naštudovaní Martiny 

Kiirthyovej 
Ekoplagát - otvorenie výstavy ZŠ v DNV 

23.-27.- Výstava Ekoplagát s videoprojekciou a odborným 
výkladom členov skupiny LENZ v Devínskej Novej Vsi 
9.30- 13.00, velká sála 

Tel.: 07/ 770 033 

ZDRUŽENIE '\ibTUM 
14. apn11996 
Spolu na Ceste D. 

Cantate Domino Canticu~·rio~um 
(Spievajte Pánovi pieseň novú) 

Stretnutie s kazateľom Cirkvi bratskej - Danielom Pastirčákom 
cez jeho prózu, výtvarné umenie a hudobnú tvorbu 
15.00 hod. - Objekt združenia VOTUM, Istrijská 4 

Podoby ekologiclQích tim 
Deň sadenia stromov - výsadba stromčekov a kríkov 

17.30 hod. - Objekt združenia VOTUM a Istrijská ulica 

S~ätáomša 
19.00 hod.- l{ostol Ducha svätého 

Regionálna spolupráca 
Dňa 18.3.1996 sa uskutočnila V oblasti kultúry 

návšteva starostu MČ Devínska 

Nová Ves Ing. V. Mráza a pred

stavitelov Chorvátskeho kultúrne

ho spolku na Slovensku v sused

nom Rakúsku (Engelhartstetten, 

Eisen-stadt) za účelom prezentá

cie projektu "Festival kultúry rakú

sko - slovenského pohraničia". 
V DNY sa každoročne usporiada 

Festival chorvátskej kultúry, na 

ktorom sa pravidelne zúčastňujú 
i umelecké súbory a občania 

z pril'ahlých oblastí Rakúska. 

Chorvátsky kultúrny zväz na 

Slovensku chce tieto aktivity rozší

ri( a usporiada( medziregionálny 

kultúrny festival v spolupráci s ra

kúskymi inštitúciami. 

Plánovaný festival bude 22.6.-
23.6.1996, pričom program bu-

de prebieha( l . deň na území 

Rakúska (Schlosshof) a 2. deň na 

Slovensku (Dev. N. Ves). Pri sláv

nostnom otvorení sa plánuje aj 

s pontónovým mostom na rieke 

Morave - v mieste bývalého mostu 

v DNY. 

Rakúski partneri na predklada

ný projekt reagovali priaznivo. 

Navrhovaný projekt spiÍía všetky 

kritériá pre spoluprácu v oblasti 

kultúry (CDCC) a udelenie grantu 

na dofinancovanie spoločenského 
kultúrneho podujatia Devínskej 

Novej Vsi a Schlosshofu by napl

nilo ideu Európskeho regionálne

ho fondu. 

K. Zlochová 

meniny v nasledujúcich dvoch 
týždňoch oslávia: 

6.4. - Irena, 7 .4. - Vel'konočná ne

dela, Zoltán, 8.4. - Veľkonočný pon

delok, Albert, 9.4. -Milena, l 0.4. -

Igor, 11.4. - Július, 12.4. - Estera, 

13.4. - Aleš, 14.4. - Justína, l 5.4. -

Fedor, 16.4. - Dana, Danica, 17 .4. -

Rudolf, 18.4. - Valér, 19 .4. - Jela 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiTWJ 
Celovečerné predstavenia: str, 
štv, so, ne (alebo vo sviotok) 

o 19.45 hod. 

6.· 7.4. OTEC NEVESTY 
USA 
st 30,-
komédio o mužovi 

1 0.· 11.4. ANJELI STRÁŽNI 
~rane. st 28,
bláznivá komédia 

13. ·14.4. OPERÁCIA SLON 
USA 
st 28,-

17.·18.4. SABRINA 
USA 
st 26,-

Predstavenia pre den o mládež: v SO 
o NE o 17.15 hod. (v NE, v uvedené 

dni ai pre deti so zoč. o 15.30) 

6.· 7.4. o 17.15 h. 

o 15.30h. 

OTEC NEVESTY 2 
30; 

SÁM DOMA2: 
STRATENÝ 
V NEW YORKU 
s M. Culkinom 15; 

13.·14.4. o 17.15 h. 
OPERÁCIA SLON 
28; 

Tel.: 775 104 

Jarná osmička - jarný kilometer 

zo účasti SO dospelých o 200 detí základných škôl 
11 .. B. ročm~y) odštartovali v sobotu 29.3.1996 bežecké 
preteky organizované športovou komisiou MZ ML ONV. 

Výsledky 6. rocníka behu· JARNÁ OSMIČKA 
Vit'azi • muži celkove cas 

l.lodislov FINDL 25,41 BEZ 
2. Stefan LEHEŇ 26,56 STV 
3. Ladislav JAŠKO 27,17 DNV 

MOTORSPORT 
Ono sa zdá, že predstovovat 

Motorsport Bratislava - Devínska Nová 
Ves a aktivity osobnosti slovenského au· 
tomobilového športu Jozefa Studeniča je 
už zbytočné. Keď si však pozrieme bi
lanciu minulého a začiatku tohto roka, 
opät zaznamenávame posun dopredu. 
V činnosti Motorsportu, Záchranného 
systému Slovakia, ale aj zviditel"ňovanio 
Devínskej Novej Vsi na Slovensku i vo 
svete. 

Záchranný systém Slovakia má dnes 
vybudovaných 34 stredísk po celom 

JUNIORI • l S - 18 rocní cas 
l. Michal PE(ENY 30,47 MAC 
2. Pavol CROSS 35,00 MAC 

MUŽI • do 3S rokov 
l. ladislav FINDL 25,41 BEZ 
2. Stefan LEHEŇ 26,56 STV 

ŽENY • do 3S rokov 
l. Alena KOSIBOVÁ 36,02 Svätý Jur 
2. Margaréto PROKOPOVÁ 38,43 MAC 

Slovensku, 293 kmeňových zamestnon· 
cov, 98 vozidiel. 

O vel"mi dobrej spolupráci s Volks· 
wagenam Bratislava svedčí modernizá
cia vozového parku práve z tohto vý· 
robného závodu. Dobrá spolupráca je 
vlastne mottom aktivít rioditel"a Motor· 
spartu Dodo Studen i ča. Veď k dote· 
raj ším 20 vozid lám, výborným pomoc
níkov na cestách · žltým anjelom, pri
budlo od fi Škoda Auto Slovakia dal~ích 
pät vozidiel, pät vozidiel Motor·sportu 
putuje zo Slovenskej poistovne, nové 
vozidlo Audi A4 pre novú sezónu si ide 
prevziat trojnásobný majster SR, sotva 
devätnóstročný Andrej Studenič, Mato· 

Kondičné cvičenia 
Istro Centrum, Centrum pre volný čas 

a ALBA Impulz dub 

otvárajú od 

l 0.4.1996 vo veľkej sóle Istro Centro Kondičné 
cvičenia pre 

l. ženy o dievčatá, zameraný no fyzickú o psy
chtckú kondíciu 
· obsahom cyklu je joga, cvičen ie vo vode, 
kondičné cvičenia, step aerobic, bodyforming, 
kolonetiko 0 strečing 
· záujemkyne o tieto cvičenia so stretávajú 
10·4.1996 o 20.00 hod. vo veľkej sóle Istro 
Centro 

2. ženy (oj v staršom veku) s problémami chrbti
ce o pohybového aparátu 
-cvičenia nezoťožujú, majú zdravotný zámer, 
nezoťožujú k[by 
· obsahom cyklu sú špeciálne cvičenia, zome· 
rané na chrbticu, poruchy pohybového oparó 
tu, kolonetiko, strečing o vybrané cvičenia 
z jogy 
·prvé stretnutie so uskutoční 10.4.1996 
o 19.00 hod. vo veľkej sóle Istro Centro 
o bude taktiež pre každú účastníčku zdarma 

3. mamičky s mololelými detini (vo veku od l ,S 
roko) 
- cvičenia majú charakter ozdravujúco · relo· 
xočný, zo merané sú tiež no fyzickú o psychic 
kú kondíciu 

MUŽI - od 3S • 39 rokov 
l. ladislav JASKO 27,17 ONV 
2. Jozef FEDOR 27,25 RALA 

ŽENY· od 3S rokov 
l. Viero PAVELEKOVÁ 3 B,50 Svätý Jur 
2. Magda KRLMÁROVÁ 43,35 TURBO BBS 

MUŽI - od 40 • 49 rokov 
!.Peter BENCO 27,41 TRICLUB 
2. Adam REMIS 28,32 Trnovo 

MUŽI - od SO rokov 
l.Erich KiiPUNGER 31,41 BEZ 
2. [uboš KASSA 32,54 TURBO BBS 

MUŽI • nad 60 rokov 
Lnbor OPÁLKA 33, lB TURBO BBS 

Výsledky jarného behu detí 
Kategória 1. • 2. ro[. • 600 m 

Uudov~ PRISKA 325 Svätý Jur 
2. Marek KRLMÁR 3:30 Vlast. nóm. l 
3. Miroslav SZABO 3:45 Bukovčona l 

Kategória 3. • 4. ro<. • 600 m - dievcatá 
l. Andrea LUDVIGOVÁ 2:42 Bukovčono 3 
2. Si~io ULBRIKOVÁ 2:52 Bukovčono l 
3. Elena BELÁČKOVÁ 2:53 Bukovčono 3 

dor Púchov obúva všetky voz idlá zó· 
chranného systému ... Na druhej strane, 
Detská fakultná nemocnica dostala od 
Motorsportu osobné vozidlo Favorit pre 
rýchlu zdravotnú pomoc a dovoz krvi. 

Zvýhodnené služby Záchranného sys
tému Slovakia využíva, prostredníctvom 

' SOS karty, 133 tisíc jej držitelov. 

Novou službou je technická pomoc v 
oblasti nákladnej a kamiónovej dopravy. 

·mamičkám, ktoré moj ú dieťa staršie oko l ,S 
roko, je počas cvičenia o dieťa postarané 
dohodnutou zodpovednou osobou 
· cyklus cvičení zočíno od 12.4.1996 vo 
vel'kej sóle o 9.30 hod. 

Podstatou činnosti ALBA Impulz dubu sú od· 
horné kurzy, ktorými so odborníčky snaž io dávať 
impulzy, resp. podnely ku skvalitneniu života 
v oblasti zdravého pohybu, spôsobu stravovania 
zo oklívneho využitia technik uvol'ňovonio stresu. 
Klub registruje cvičenky oj vo veku nod 60 rokov, 
ktorým špeciálnymi cvičeniami pomáha riešiť zo· 
starolé zdravotné problémy. 

Veľmi obľúbené redukčno- ozdravujúce kurzy 
obsahujúce 6 -lýždenný program, zložený z pred· 
nóšok, cvičení v telocvični, vo vode o pod., so per
spektívne plánujú olvoriť v prípade záujmu obyvo· 
teľov Devínskej Novej Vsi. 

Kategória 3. roc. - 600 m • chlapci 
l. Tomáš JUSKO 2:39 Bukovčono 3 
2.lukóš ROSENBERG 2:43 Bukovčono 3 
3. Walter RISCHER 2:45 Bukovčona 3 

Kategória 4. ro[. - 600 m • chlopci 
l. [ubošTANÁČ 2:26 Bukovčono l 
2. [uboš ADAM 2:31 Horovo 
3. Tomáš MALY 2:32 Horovo 

Kategória S. • 6. roč. - l SOO m • dievcatá 
l. Miroslava HUDKOVÁ 6:27 Svätý Jur 
2. Martino RUŽOVIČOVÁ 6:50 Bukovčono l 
3. Móric HANYOVÁ 6:53 Bukovčono l 

Kategória S. - 6. ro[. - 1 SOO m • thlapci 
l. Vojtech ŠKOREC 6:01 Bukovčono l 
2. Roman ONDREJKA 6:02 Horovo 
3. Michal VACHÁLEK 6:06 Horovo 

Kategória 7. · 8. roč. - 1 SOO m • dievcatá 
l. Viktória GOGÁLOVÁ 6:37 Bukovčono 3 
2. Orgo VAVRÍKOVÁ 6:43 Horovo 
3. Katerina HANYOVÁ 7:00 Bukovčono l 

Kategória 7.- 8. roc.- 1 SOO m ·chlapci 
l. Juraj KOCHAN 5:32 Dermotinsko 
2. Marek MASÁR 5:4B Horovo 
3. Martin BETAK 5:54 Bukovčono 3 

u 

Najnovšou aktivitou Motorsportu je 
myšlienka vybudoval' v Pieštonoch paly· 
funkčný areál v lokalite letiska. Akj sa 
podarí realizovat vštky kroky k vybudo· 
vaniu tohto národnému autodrómu, 
v rokóu 2000 by mal privítať aj jazd
cov Formule 1. 

pk 

STOLNÝ TENIS 
MAJSTROVSTVÁ KRAJA 

17. kolo 
SVÄTY JUR "A"- TTC DNV "A" 9:9 
TTC DNV "B" ·STADION ,.A" 1 O: 1 

IB. kolo 
ne DNV "A"· SPOJE "B" 6:1 O 

TRNÁVKA .B" · TTC DNV "B" 6: l O 

ŠACH 
Oblastná súťaž: 
STRELEC DNV ·Modro B 4:4 
Spoje B- STRELEC DNV 2:6 

G.F. 

Body zo STRELEC DNV získali: Marián Jurčák, Horváth po 
2, Zlocha ·U, lobodóš, Verner, Jurčák B., $iman po l, 
Antola 0,5 

11. triedo: 
lokomotive CAISSA ·STRELEC DNV B 6,S:1,S 
STRELEC DNV B · $ochovó škola B 3:S 
Body zo STRELEC získali: Urban- 2, Bobický ·l, Simon, 
Zlochová, Glatz po 0,5. 

mj. 

DEVEX 5 



....,. 

ROZPOCET 
príjmy tis. Sk rozpočet 

l. Doňové prijmy: 23 280 
ll Doň z prijmov FO o PO o 3 930 

cesmá doň 
z toho: FO: 2 560 
PO l 104 
cesmá doň: 266 

12. Doň z nehnuternosH 17 950 
z toho: PO 16 700 
FO l 250 

1.3. Doň zo špec. služby l 400 
(poplatky) 

2. Nedaňové prijmy 12 090 
u prijmy z prenájmu pozemkov 2 000 
2.2. správne poplatky l 200 
2.3. ostotné prijmy 100 

z toho: náhodilé 50 
2.4. predoj nehnuternosH 2 000 

Prilá 
prezentácia miestneho 

televízneho štúdia 
Obyvatelia Devínskej Novej 

Vsi, ktorí sú napojení na televíz

ny káblový rozvod, s nevôlou za

registrovali prerušenie vysielania 

I nformačného kanála mestskej 

časti koncom minu lého roka. 

Prerušenie bolo zapríčinené tech

nickými problémami firmy Satro. 

Už ôneid lho by mallnf~kanál 
znovu ožit'. A tentoraz na kvali

tatívne vyššej úrovni, pretože tex

tové informácie budú doplnené 

aj gbrazovým spravodajstvom. 

Tento zámer schválili poslanci 

mestskej časti Devínska Nová Ves pre rok 1996 
2.5. úroky z vklodov 50 
2.6. prijmy z náj. budov o zoriod. 3 300 
2.7. mimorozp. prevody 3 340 

v lom: fond rezerv M( l 150 
fond žp (MV SR, Avono, Stovoprojekt) 790 
fond káb. televízie l 400 

2.8. VPP z úrodu práce 100 
Prijmy celkom: 3S 370 

3. Gronly·viozoné tronsféry: l 000 
z toho: SFŽP konol. l 000 
Prijmy celkom vrátone tronsfér: 36 370 
Výdavky (tis. Sk) rozpočet 

lO. Pornohospodárstvo 200 
12. Vodné hospodárstvo 100 
14. Stavebníctvo 6 000 

z toho: kopit. výdavky: s soo 
15. Dopravo s 000 

v tom: kop. výdavky 4 soo 
údržbo, oprovo výtlkov, značenie soo 

Miestneho zastupitel'stva koncom 

minulého roka a na minulom za

sadnutí Miestneho zastupitel'stvci 

ich starosta mestskej časti informo

val o stave príprav na vysielanie. 

Na uvedené vysielanie je po

trebná licencia od Rady SR pre 

rozhlasové a televízne vysielanie. V 

súčasnosti je v záverečnom štádiu 

príprava podkladov a podanie žia

dosti o licenciu. V tomto roku chcú 

tvorcovia televízneho štúdia vysie

la( jednu polhodinovú reláciu týž

denne s uvedením niekol'kých re

príz. Relác ie sa budú cyklicky opa

kova( jedna z nich bude venovaná 

spravodajstvu z DNV, druhá roz

hovorom so zaujímavými l'udrni 
a tretia de(om. 

Okrem teórie sa mohli poslanci 

zoznámi( aj s praktickou ukážkou 

17. Obchod, obeh · 
31. Bonkové operácie lO 
33. Ochrono osôb o mojetku 150 
41. Telesná výchovo o šport 829 
42. Kultúro 2 330 

v tom: IC 2 050 
v tom kop. výdavky: 200 

44. Sociálne zabezpečenie 300 
45. Bytová výstovbo l 600 
46. Služby MH 4 330 

v tom: kop. výdavky: soo 
z toho kotolňo stov. úprovy soo 

47. Údržbo o ochrono ŽP 650 
v tom: kop. výdavky 650 

48. Obi'ionske združ. o iné 375 
Sl. Bezpečnosť 200 
61. Správo obcí, školenia ll 345 

v lom: kopit. výdovky l soo 

budúceho televízneho vysielania. 

Na rokovaní Miestneho zastupitel'

stva bola odvysielaná polhodinové 

spravodajská relácia o živote v 

DNV počas posledných dvoch týž

dňov. Odzneli v nej zaujímavé roz

hovory so starostom mestskej časti 
DNV o návrhu rozpočtu mestskej 

časti, s riadi telom Denovy o nástra

hách tohtoročnej zimy, s námestní

kom primátora Bratislavy Ing. 

Kotul'om o problémoch dopravy 

v DNV. Televízny štáb si všimol, že 

v DNV sa zakladajú "papuče" na 

nesprávne zaparkované autá, .z;a· 

vítal na rokovanie Miestnej rady, 

porozprával sa s de(mi a učitel'mi 
o prázdninách po prázdninách. 

Z kultúrnych podujatí sa v spra

vodajstve ocitla výstava o histórii v 

DNY v lstracenlre a srdečný večer 

Mama, do prírody idem ... Vyvrc holením celého pobytu bol 
karneval, kde deti využili svoje schop
nosti a fa ntáziu pri tvorení prince
zien, pirátov, ind iánok, mačičiek, 
dvojičiek či múmií. 

spievali deti z 3.C., 3.0. a 3.G. 
Základnej školy P. Horova 16, cestou 
do Školy v prírode v Detskom raji -
Tatranskej Lesnej. · 

Tatranská Lesná nás prija la nežnou 
snehovou náručou, z objatia ktorej 
sme sa teši li celý pobyt. Ranné s l n i eč
ko a krása zimnej panorámy Tatier 
nás volali do prírody deň čo deň už 
zavčas rána. Nás však čaka l i povin
nosti - vyučovanie. A to nám pani 
uč i tel'ky neodpustili. 

Po vyučovaní nasledovala bohatá 
mimovyučovacia činnost' a tá svojim 
športovo - pohybovým a kultúrno -
zábavným zameraním bola neopako
va tel'ná. Denne sme absolvova li vy
chádzky do zimnej prírody, sánkovali 
sme sa, modelovali zo snehu hradby, 
zviera tká a snehuliakov. Dokonca 
sme hloda li strateného spolužiaka 
Mirka, ktorého sme po dlhom pátraní 
objavi li v snehove j húsen ičke Katke. 
Na výlete sme boli v Tatranskej 
Lomnici, kde sme navštívili aj múze
um TANAP-u a na Štrbskom plese. 

6 DEVEX 

Zau jímavá bola beseda s č lenom hor
skej služby p. Černickým, ktorý nás 
poučil o nebezpečenstve, ktoré hrozí 
pri neopatrnosti v prírode. Rozpráva l 
velmi pútavo a vtipne a vyslúžil si vel'

ký obdiv. V programe "Ukáž, čo vieš" 
sme sa predstavili v prednese poézie, 
prózy, v speve, tanci, divadielku 
a rozprávaní vtipov. 

Rúškom ta jomstva bol zahalený 
deň, keď sa chystala "val'ba Miss". 
Zo schránky plnej lístočkov s menami 

"na j" spolužiakov porota vybrala fi
nalistov slávnostného večera. A tí to 
nemali ani trochu jednoduché. V jed
notlivých disciplínach si vyskúšali 
spoločenskú konverzáciu, správanie 
sa, pohybovú kultúru. Ťažko bolo od
bornej porote vybraí Miss- dievča, 
Miss - chlapca a Miss - sympatia, le
bo vítoznú korunku a šerpu by si za
slúžili určite všetci. 

V záverečnom finále sa Miss - die
vča Školy v prírode stala Beatka, Miss 
- chlapec Peter a Miss - sympatia 
Veronika. 

Posledná pieseň v posledný večer, 
vyhodnotenie a odmenen ie sladučký
mi tortami - to už je posledná bodka. 
Bodka za týždňom plným nových 
zážitkov, nových kamarátov, týždeň 
strávený bez mamičky, bez ocka. 

A kto nám nahradil láskavé mami
no slovo, kto nám dal pusu na dobrú 
noc? Naše pani učitel'ky a vychová
vatel'ky. Za ich trpezlivos( a obetavo
sí &,kujeme. 

V doka pani vedúcej Školy v príro
de- pani učitel'ke Val ike Kučeravej, 
pani učitel'kám Ivane Vargovej, 
Zdene Balajovej, pani vychovávatel'
ke Anne Štiffelovej, Eve Poliakovej, 
Anne Šedíkovej. A nemôžeme za
budnúí ani na našu pani zdravotníč
ku Gitku Mojžiškovú, ktorá sa môže 
pochváli( že jej nikto neochorel. 

Mama, ja domov nechcem ísí, 
našiel som si kamarátku, 
kučeravú malú Katku, 

mama, ja domov nechcem ísí. 

89. Ostomé fin. operácie· 
90. Kapitálové výdovky 7 340 

vtom: 
TKR l. etopo 3 soo 
Projekly 400 
ÚPD soo 
kost. kopec, chodníky, osverlenie soo 
pomiotky · $tefánik l OO 
Ch. múzeum 300 
Plynofikácio Guliš·Honuliok ver. čosf 60 
Plynofikácio lstrijská 68180 
Modernizácia TEl l 800 
Výdavky celkom: 40 759 t~. Sk 

Kapitálové o investičné výdavky celkom: 20 690 tis. Sk 

Neinvestičné výdavky no ďnnos(: 20 069 t~. Sk 
z toho: príspevkové orgonizácie M(: 6 530 tis. Sk 
príspevky šport. o iným subjektom: l 414 tis. Sk 

s Chorvátmi z Neudorfu a ich sú

borom "Tamburica". Nechýbal 

ani šport a v ňom okrem iných 

vífaz tohtoročného turnaja v ma
riáši. 

Tvorcovia relácie prizna li, že 

sa majú ešte čo učif. Prisl'úbi li 

však, že prvá relácia, ktorá sa 

odvysiela naostro už do televíz

neho káblového rozvodu, bude 

ovela kvalitne jšia. Takq, aby kaž

dý obyvatel' DNV nel'utoval čas 
a strávil polhodinku týždenne 

s De-vínskonovoveskou televízi

ou, ktorá ho oboznámi s na jno·

vším dianím v DNY. Budeme sa 

snaži( aby to bolo už čoskoro. 

Ing. Ján Žatko 

prednosta M iestneho úradu 

- znie posledný verš detske j hymny. 
Spievali ju a j cestou domov -až do 
Devínskej Novej Vsi. 

... a zostáva len teši i sa opä i do ško
ly v prírode .. 

-mo - l 
Jedlá z byliniek l 

ŽIHIAVOVÁ POLIEVKA 

Potrebujeme: 5 väčších zemiakov, 
dve hrste mladých lístkov zo 
žihľavy, vegetu, štipku mletej ras
ce, strúčik cesnaku a kúsok masla. 

Zemiaky pokrájané na kocky varí
me v primeranom množstve vody 
ochutenej vegetou (namiesto soli) 
a štipkou rasce. Keď sú zemiaky r 

mäkké, polievku odstavíme a ' 
hneď do nej nasypeme dobre 
umyté a na rezance pokrájané 
lístky žihľavy, vložíme kúsok mas-
la a pridáme pretretý strúčik ces
naku (podľa chuti je možné dať 
cesnaku aj viac) . Všetko spolu 
premiešame a podávame. 

Interpelácia na starostu DNV vo 
veci doteraz nerealizovaného projek

tu "Bezplatné cvičenie verejnosti v te
locvičniach ZŠ v Devínskej Novej 

Vsi " 

V júni 1995 Komisia školstva, 

vzdelávania a mládeže pri MZ DNV 
začala prípravu uvedeného projektu. 
Všetci riaditelia ZŠ v DNV zostavili 
Ponuku telocviční ZŠ v DNV pre ve
~ejnosí od šk. r. 1995/96" v celko
vom objeme l O hod. týždenne. 

Dňa 3.7.1995 ste, Vy, pán staros
ta, osobným listom požiadali riadi

tel'ku Školskej správy, Sylviu Čobáno
vú, o prenájom uvedených telocviční 

aj s priloženou "Ponukou riadi

telov ... " . 

Vo veci uzatvorenia nájomnej 
zmluvy sa do októbra 1995 nič ne
udialo. Ako predsedovi Komisie škol

stva, vzdelávania a mládeže pri MZ 
ONV, sa mi po viacnásobných telefo
nických urgenciách a osobných návš

tevách podarilo v novembri 1995 
prerokoval' so zástupcom riaditel'ky 
Školskej správy Bratislava IV. , JUDr. 
r----------------------------, 
: Odpoveď, ktorú pán poslanec : 
! Turza dostal, sme získali na! 
: Miestnom úrade na druhý deň : 
l d • ' ' ku l : po orucem pnspev . : 

Vážený pán poslanec, 

odpovedám Vám na Vašu písom

nú interpeláciu, doručenú mi dňa 
19.3.1996. 

Vaša interpelácia sa dotýka nezre
alizovania Vami prezentovanej myš

lienky na odplatné cvičenie verejnosti 
v zariadeniach školskej správy -
ObŠS Ba IV. - telocviční, umiestne
ných na území mestskej časti 
Devínska Nová Ves. 

Pre zrekapitulovanie uvádzam 
nasledovné: 

l . Aktivita bola skutočne Vašou myš
lienkou, požiadali ste ma o moju 

podporu, ktorú som Vám poskytol 
tým, že ste na základe môjho osob
ného listu v tejto veci konali Vy, ako 

poslanec MZ a predseda komi sie 
školstva, mládeže a vzdelávania. 

2. Požiadali ste ma o môj súhlas -
respektívne stanovisko, či je možné 

využií časopis Devex na zverejnenie 
výzvy pre prihlásenie sa záujemcov -
dozorkonajúcich cvičitelov z radov 

občanov MČ DNV, k čomu som sa 
vyjadril kladne. 

3. Koncom roka - decembra 1995 

ste mi predstavili 3 prihlásených kan
didátov, ktorí Vám reagovali na túto 

Danižekom, základné zásady pred

metnej nájomnej zmluvy. Okrem 
iného sa za prenájom telocviční MČ 
DNV zaväzuje recipročne kosií trávu 
v areáloch MŠ DNY. S Vašim osob

ným súhlasom v decembri 1995 pro
stredníctvom inzerátu v DEVEXe sme 

vyhladali troch záujemcov ako do
zorkonajúcich cvičitel'ov {p. Ing. 
Rastislav Palkovič, J. Smreka ll, 
p. Štefan Kovács, P. Horova 18 a p. 

Slavomír Blahovský, Št. Králika 20). 

V decembri 1995 sme zorganizo

vali na radnici aj vaše stretnutie s 
uvedenými tromi cvičitel'mi , kde ste si 
osobne zobrali za úlohu uzatvorenie 
dohody o pracovnej činnosti medzi 
cvičitelíni a lstracentrom, ako aj uza
vretie dohody o prenájme telocviční 
medzi lstracentrom a Školskou sprá

vou. 

Nakol'ko predmetné dohody do 
polovice februára 1996 neboli uza
tvorené, ústne som Vás interpeloval 
v predmetnej veci na mimoriadnom 
zasadnutí MZ dňa 13.2.1996. Vo 

svojej odpovedi ste sa pred prítom
nými poslancami opätovne zaviazali 

urýchlene zabezpečit' uzatvorenie 

predmetných dohôd. Do 19.3.1996 
sú predmetné dohody neuzatvorené. 
Mám neoficiálne informácie, že me
dzitým riaditelia ZŠ DNY požiadali 
Školskú správu Bratislava IV. o zruše

nie "Ponuky telocvičn í ZŠ v DNV pre 
verejnost' od šk. r. 1995/96" v snahe 

ponúknuí verejnosti vyčlenené hodi
ny v telocvičniach iným záujemcom. 

Na začiatku volebného obdobia 
sme si asi všetci zvolení poslanci a is

totne aj Vy, pán starosta, predsavzali 
okrem iných ciel'ov, pomôct' hlavne 
mládeži v ONV v oblasti zdravého 
využitia vol'ného času. Situácia na 
sídliskách ONV je v tomto smere kri
tická. 

Uvedený navrhovaný projekt sle
duje ciel': ponúknut' hlavne potenciál
ne problémovým skupinám doras

tajúcej mládeže v ONV bezplatné 
(na t'archu obce) športové vyžitie sa 
aspoň v našich minimálnych mož
nostiach, aj v čase nepohody. 

Projekt, hoci nechtiac, kopíruje sys
tém otvorenej školy pre verejnos( dl
hé roky zaužívaný hlavne v USA, ale 

aj v iných demokratických štátoch . 
Azda trochu kontroverznú otázku 
bezpečnosti cvi č iacej verejnosti sú 
ochotní {podla vlastných vyjadrení) 
rieši( a prevziat' zodpovednos( navr

hovaní dozorkonajúci cvičitelia . 

Zatial' neúspešnú snahu dotiahnuť 
myšlienku do realizácie vyvinuli aj 
samotní cvičitelia a o uvedenú aktivi 
tu prejavil i záujem ďalší obyvatelia 
DNY. 

Preto žiadam odpoveď na uvedenú 

otázku: 

l . Prečo nebola doteraz uzatvorená 
"Dohoda o prenájme telocvi č ní 
v ONV v objeme l O hodín týždenne" 
na ťarchu miestnej časti DNV medzi 

Školskou správou Bratislava IV. 

o lstracentrom a "Dohoda o vykoná
vaní práce" medzi lstracentrom a na
vrhovanými dozarkonajúcimi cviči 

tel'mi , napriek Vami opakovane ve
rejne vyjadrenému prísl'ubu z decem
bra 1995? 

Jaroslav Turza 

Kedy pôjdeme do telocviční? 
výzvu v Devex-e a požiadali ste ma, 
aby som s nimi uzatvoril dohodu na 

vykonávanie tejto činnosti. Na túto 

Vašu požiadavku som reagoval zá
porne s tým odôvodnením, že týmto 

spôsobom, teda cestou Miestneho 

úradu, nie je možné dohodu uza

vrie( pretože predmet činnosti nie je 

v kompetencii a náplni samosprávy 

MČ DNV, zároveň som však v pros
pech veci uviedol, že by bolo možné 

uzavri et' tieto dohody s lstracentrom, 

ktoré má vo svojom Odmeňovacom 

poriadku zaradenú pracovnú kate

góriu - lektor. 

4. Zoznam uchádzačov, resp. záu 

jemcov o výkon tejto činnosti som od
stúpil na vybavenie riaditel'ke 

lstracentra PhDr. Bergerovej, s kon
taktnou adresou a tel. číslami . 

5 . Pri rokovaniach s ObŠS Ba IV. , 

riaditel'kou p. Čobánovou, vo veci 
uzatvorenia nájomného vztahu me

dzi MČ DNV a ObŠS, i za účasti po

slanca MZ a riaditel'a ZŠ p. Jaška, 

som ju požiadal o vyjadrenie sa k re

alizácii Vašej myšlienky s tým, že 

som, ako kompenzáciu nájomného 

zo strany mestskej časti , ponúkol sta

rostlivost' o zeleň v predškolských za

riadeniach - kosenie počas vegetácie 

príspevkovou organizáciou Denova, 
bez konkretizácie iste nemalého fina

nčného založenia Rozpočtu Denovy. 

6. Riaditel'ka ObŠS Ba IV. súhlasila 

s takouto formou kompenzácie, ktorá 

mala byt' predmetom zmluvy - zá
väzku MČ DNV, s vyčíslením jej roz

sahu. Zároveň však p. riaditel'ka Čo
bánová uviedla, že pripravená zmlu

va, ktorú spomínate vo Vašej interpe
lácii , nesp1Í1a podstatné náležitosti , 

a to: 

a) konkretizáciu osôb, cvičitelov 

a rozsah hmotnej zodpovednosti za 
škody, ktoré pri výkone ich činnosti 
môžu nastal', 

b) konkretizáciu činnosti a účelu pre

nájmu, tzn. danej športovej aktivity 

a k tomu prislúchajúceho materiálne
ho zabezpečenia, organizácia 

cvičiacich , 

c) Konkretizáciu cvičiacich skupín, 

vzhladom na možnost' vzniku úrazu 

a s tým súvisiacich nákladov s poiste
ním, zistovaním miery zavinenia 

a vymáhania prípadných náhrad, 

d) požiadavku na prenesenie tejto 

zodpovednosti voč i konkrétnemu 

partnerovi , teda zrejme lstracentru, 

ktoré by uzatvorilo nájomný vztoh za 

cvičitelov. 

Vzhl'adom na horeuvedené Vám 

uvádzam k Vašim otázkam smerova

ným vo Vašej interpelácii na mňa , 
nasledovné stanovisko. 

K otázke č. 1 : 

a) dohoda o prenájme telocviční 

v DNV medzi MČ ONV a ObŠS Ba 
IV. pripravovaná Vami, od júna 
1995 do decembra 1995, v spolu
práci s ObŠS Ba IV. - jej základné 
zásady - je neakceptovatel'ná, resp. 
nerealizovatel'ná bez splnenia pod

mienok kladených ObŠS Ba IV. uve
dených v bode 6, písm. a - d, 

b) nesúhlasím s tým, aby zodpoved
nost' za prípadné škody, ujmy a súvi
siacimi možnými spormi anonym
ných cvi č itel'ov, niesla mestská čas( 
resp. ja osobne ako jej štatutárny zá

stupca. 

K otázke č. 2: 

Myslím si , že už v etape rokovaní, 

ktoré prebiehali medzi ObŠS Ba IV. 
a Vami , smerujúcich k definovaniu 

základných zásad predmetnej ná
jomnej zmluvy, mali byt' tieto defino· 
vané a legislatívne vyriešené tak, 
aby bolo možné túto dohodu vôbec 
podpísaí, čím by sa predišlo k ne
riešitel'nosti , resp. nesplnitel'nosti 

pod mer-ok~ vbode6, písm. a-d. 

Popularizácia celej akcie v Devex-e 

a výber kandidátov mal prebehnú!' 
až po riešení týchto vztohov. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MČ DNY 

DEVEX 7 



INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Voľné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

l 
• Predaj zeleninových a kvetino
vých priesad a sirôtok. ŠUBÍN, 
Na grbe 30. Tel.: 770 109 
• Starožitné harmónium. 

Tel.: 777 465 
• Predám detský bicykel 
(pre 6 roč.). Tel.: 778 407 
• Predám záhradu v D.N.V., čas( 
Glavica. Tel.: 0802/ 7684 

l óá'~ vq~f§Eé\r;ttesrA · 
WEST OST, s.r.o., 

Tel./Fax: 07n7o 640, 
Eisnerova l , 

841 07 Bratislava 

Softwarová fi rm a sídliaca 
v Bratislave D.N.V., 

hľadá: schopných programátorov 
ochotných pracovať s perspektívou, 
pre vývojové práce na CAD systéme 
na pracovných staniciach HP. 
Skúsenosti s niektorou z oblas tí 
Windows, X-Windows, OOP,C,C++, 
grafika, UNIX, device I/0 vítané. 

Ponúkame: veľa práce, perspektí
vu uplatnenia v medzinárodnej 
softwarovej firme, zodpovednosť, 

osobný rast. 

Pošli svoje CW anglicky 
al. nemecky na INTERNET 

lukas and woc. sk., fax: 770 640 
alebo prídi osobne. 

Nástup možný ihneď . 

Realitná kancelária pre 

4. OBVOD 
KÚPIME- PONÚKAME 

HrADÁME 
byty, rodinné domy, pozemky 

• KONTAKT Konzorcium 
Saratovská 26/ A, 841 02 Bratislava 

Tel.: 07/ 788 595, 788 596 

llJD) IE~ s.r.o. 
BRATISLAVA 

• PREDAJ LETENIEK 

• POISTENIE UNION 

Š. Králika 1 

tel./fax: 770 447 
po-pia: soo_ 1 soo 

8 DEVEX 

04- SLUŽBY 

• Učiteľka na MD doučí matema-

tiku ZŠ, SŠ. Tel. : 779 678 

• Doučujem anglicky. 
Tel.: 778 835 

• OM· servis 
Miroslav MIKULÁŠOVÝCH 

Š. Králika 18, ponúka práce 
- maliarske, natieračské, 
sadrokartón, tatranský profil -
dodávka aj montáž, 

Tel.: 779 366 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 
• Vodoinštalačné a kúrenárske 

práce. Tel:: 776 888 
• N servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 43. 
Tel./zázn. 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elek

trických bojlerov. 
Tel.: 239 527, 220 005 

05 : BYTY 
• Predám 3 izb. družst. byt pre 
náročných. Tel.: 775 675 
• Vymením 1-izb. št. byt+ dopi. 
za väčší. Tel.: 770 042 

l· 07 - ROZLIČNÉ .. l 
• Redukcia nadváhy. 

Tel.:770 722 

Redukčno · ozdravný kurz 
od 22.4. · cvičen ie, sauna, 

voda, strav. režim. 

Tel.: 781 827, 848 507 

TAO 
• ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA 

• ELEKTROSPOTREBIČE PRE 
DOMÁCNOSŤ 

(aj na objednávku) 

• FOTOZBERŇA 

po - pia: 13.00 - 18.00 
sobota: 9.00- 13.00 

EISNEROVA 56/E 

Tel.: 770 710 

MPK 
POTRAVINY 
Kosatcová 24 

(pri mestskej polícii -vchod z ul. l. Bukovčana) 

OTVORENÉ 
letný čas 

PO: 6.30- 21.00 
UT: 6.30- 21.00 
ST: 6.30- 21.00 
ŠT: 6.30- 21.00 

PIA: 6.30- 21 .00 
SO: 6.30- 13.00 
NE: 8.00- 12.00 PREDAJ 

PONÚKAME 
SUDOVÉHO VÍNA 

- kompletný sortiment potravín 

-tabakové výrobky za bezkonkurenčné ceny 

- drogistický tovar 

- mäso, údeniny, hydinu 

- ovocie, zeleninu 

- stravu pre vegetariánov 
Tel. : 779 811 

NEMUSíTE CESTOVAŤ DO MESTA 
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 
Vám pomôže splniť Vaše sny 

o bývaní 

Stavebné sporenie 
pre Vás znamená: 

Sporíme, staviame, b)rvam.e. 

........ 
l 

PRV•~ 
STAVEBNA 

• SPOR I TEťNA 

• sporenie formou pravidelných 
i mimoriadnych vkladov 

• 40 %-nú štátnu prémiu pre kaž
dého člena rodiny 

• 3 %-né úročenie vkladu o štátnej 
prémie, ktoré so nezdaňuje 

• stavebný úver so 6 %-ným 
úrokom a dlhou dobou splatnosti 

• vol'né disponovanie s nasparený 
mi peniazmi po 6 rokoch, vráta
ne štátnej prémie 

Stavebné sporenie Vám umožní 
predovšetkým: 

• kúpi( dom alebo byt 

• rekonštruovať, modernizova( či 
prestavova( 

• kúpi( stavebný pozemok 

• prestava( nebytové priestory na 
byt 

Stavebné sporenie vám sprostred
kuje a informácie poskytne porad
kyňa v DEVEXe - Novoveská 14 
(z dvora) 

pondelok - piatok: 15.30 - 18.00 
sobota: 8.00 • 11.00 

r---------------------------------------------, 

Výherná akcia ! 
Obchodní partneri : 

WEP -WW s.r.o Ir·~~~·~~~~;:~:~~~~·~~~~:: 
Alkllmn llli agent\tfl l tll~llllfl l~ PIDjl!lny, IIICII'dh.ltvlue , Ubelptbrf'.C:II 

S.Krlllllka7 (obfektgar.li ll f l; tJJra!Mnll.ElS.EPS, eltklrooniLalil:lt 
141 070avlnske NodVas : l-'lln0717n l64 

te1.1Till: 07/770692 ! - -~~ ····-·· ...•........... ; ............................ ·······-··· ........ . 

LIPTOS s. r.o. 

HLAVNÁ CENA: 

- Týždenný pobyt na 
Kanárskych ostrovoch 

pre2osoby 
(letecky, ubytovanie 

s polopenzíou) 
+ 

mnoistvo atraktívnych 
cien! 

~-·· 

PredajflfolklavOomeodlevl nia 

GREEN PLAST s. r.o. 
Aeeyk.lllcla term0f1Lntov, predaf j 
ayYrob ... t kova PE'I'jrobko'l. l 

M.P1tú11 5, 1-41 07 Oavlntka NO'I' v .. : 
lel.nu: 07/175528 

KOL-EKO s.r.o. 

NE IT 
obch odsn,pOJmi 

Brig,dnie:k624 . Oa.,.in 

Agentúra FILIP l OVOCIE ZELENINA KLOBAS l 

LINOAEX s.r.o. 

JUOr.$telenS1t1n11ltill 

Koutcova24 

MÄSO ÚDENINY 
No11omaalakillhol 

De'llnaka No'liV11 

i 

j S & MJ Bezpečnostn! služba KARo;.~~::~~~NTER l 
! Kol!lplllntpolk\'IIMNisluloiO $ . 1hihkiiii·Miflll'llkO'II!, Iel.:7126501 

; l · ocllrll\llllljllkVI os60·dtleklh-nlllutbi Sprtalsh ~\.lti J2~9/a · 

Podmienky súfaže: ; "' .,""" .., .. """~' ........ ............... ................................. . 
·- VIDEOŠTÚDIO M.S. 

Navštívte podniky spoločností ISTRIA s.r.o. -Denný bar ISTRIA, -Nočný bar ISTRIA, -Bistro POD SRDCOM. ""'""'""''""''"U<" 
Počas diskoték obdržíte ZLOSOVATELNÚ VSTUPENKU, ktorú po vyplnení vhodte do zberných krabíc. ·:·;;:~::.~.::::·~:::.':'~" 
V prípade konzumácie obdržíte dalšie ZLOSOVATELNÉ KUPÓNY, ktorými sa Vaše šance na výhry zvyšujú. ·:='~:ť~;~~7~;::;::::.::! 

Zlosovanie akcie bude pri príležitostí 6. výročia vzniku fy. ISTRIA s.r.o.- 1. júna 1996 pod dohľadom štátneho notára 
csibaCWEP· WWs~6 v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave- Devínskej Novej Vsí. 

L--=~--~-~----------------- ------ - - - - ~--- - ~~--~ 
• Móle nepotrebný elektrospotre· 
bič? 

VYHOĎTE HO!!! 

OPilAVOVŇA _ .... 
111KTIIOSPOTIUBIC0Vi/ 

Št. Králika l O ' 

·~--------, l M1estny úrad mestskej časti Devín- l 
l ska Nová Ves vyhlasuje sút'až 
l na obsadenie 6 vyhradených par- l 

kovacích miest na Eisnerovej ul. l 
l pred budovou Všeobecnej úverovej l 
l banky od 1.5.1996 do 30.4.1997. l 
l l 
l Podmienky súťaže je možné si 1 
l ~yzdvihnú( u prednostu Miestneho 1 
1 uradu, lstrijská 49. Uzávierka l 
l!rihlášok 22.4.1996 o 16.00 hod . .J ---------
SKLENÁRSTVO 
vo dvore 
ul. lshiiská č. 59, 841 07 Brotislovo 

sklenárske práce 
brúsenie skla 
vŕtanie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie molorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpečujeme 

... c:> ::c ....... ..., 
o-. o-. ·>-

"" .......... ............. 
............ ·~ 
---..---.. ... ..... ..... ...: 
c:> c:> .... 
• ••• >-

...:><z ... " ... ,__..., 

PRESSKAM, s.r.o., 
Vápenka č . 4, 841 07 Bratislava 

prijme 

• účtovníčku 

Požiadavky: ÚSO vzdelanie 
ovládanie podvoj. účtovníctva 
prax: 5 rokov 
znalos( PC 

plat dohodou 
nástup: ihneď 

-majster 

Požiadavky: SPŠ - stroj . 
prax: 3 roky v stroj . výrobe 
plat dohodou 
vek: do 45 rokov 

nástup: od 1.4.1996 

• absolvent VŠ - stroj. 

Požiadavky: odbor: stroj. technoló
gia - tvárnenie 
plat: dohodou 
nástup: ihneď 

• 2 upratovačky 

Bližšie informácie: 

telef. č. 07/787 206 
07/787 037 

i 
l objednajte 
\ 

vo vydavateľstve 

DEV 

Inzercia: Cenník: l znak = 1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, l / 4 str. = 1 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Zl'avy: pri troch uverejneniach za sebou S %, pri S a viacnásobnom uverejnení l O %, ce loročné uve re iňovonie 23 %. Ponuka detských vecí · bezplatne. 
Zamestnanie hradám· 50 %. Priplatky: l . stra no + l OO %, posledná shana + 50%. 

Inzercia tel./ fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou) P~rpia: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 



16.3. - 28.3.1996 

Dňa 16.3.1996 o 1.15 had. vyko
návala hliadka službu v spolupráci 
s HO PZ v Devínskej Novej Vsi pri 
kontrole vozidiel. Zastavovaním vozid-

Snežienky 
Kráčal som lesnou cestou 

(nad sídliskom Podhorské 
v Devínskej Novej Vsi), keď som 
ho zbadal... Kl'ačal na okraji ces
ty a kosákom tie snežienky oko
lo seba kosil... Potom ich po
zbieral a položil do veľkého 

štvorca, ktorý mal rozprestretý 
hneď vedľa seba. Šiel som dalej. 
Cesta sa končila pri starom ka
meňolome, kde sa už dávnejšie 
nepracuje. Zrejme aj preto, že 

~---KRIIOVKA 
Veľkonočná 

Vodorovne: A/ Začiatok 

tajničky. - B/ Znetvoruj - potreba 
na písanie - mesto v Maroku. -
C/ Mola po česky - mužské meno 
- české mužské meno. - D/ 

Kyprila pôdu pluhom - ŠPZ 
Ostravy - zníženie ceny. - E/ 
Tretia čast' tajničky - nezhoda -
meno skladatela Chačaturjana. -
F / Rieka v Rusku - patriaci 
Vladovi -všetko po anglicky. - G/ 

Priestranstvo pri dome - pokrop 
rosou - úloha herca . - H/ 

Zjazvení, posiati rapinami -
vzdušný prúd . - 1/ Pseudonym 
libretistu Kaisera - druh mäkkej 
stupnice - podanie vo volejbale. -
J/ Koniec tajničky. -

Zvisle: l/ Vlast - odkroj. - 2/ 

Opalok - latinský pozdrav. - 3/ 

Lyricko - epická báseň - značka 

la Š l 05 ŠPZ GAC-04-07 majiteľ ne· 
zastavil. Pri dalšej kontrole hliadka vo
zidlo našla odstavené pri reštaurácii 
"ŠTADIÓN", kde bol prítomný aj maji
teľ, ktorý pri kontrole odmietol predlo
ž it' doklady o svojej totožnosti. Bol 
predvedený na HO PZ, kde sa zistilo, 
že sa jedná o Z.R. z DNY, ktorý bol aj 
pod vplyvom alkoholu a napadol 
hliadku MsP. 

Dňa 20.3.1996 o 2.15 hod. bola 
hliadka vyrozumená o výtržnosti v reš
taurácii BILIARD a o napadnutí perso
nálu. Po príchode bolo zistené, že ide 
o V.V. z DNY a o M.K. z Dúbravky, 
ktorí tiež napadli hliadku MsP, boli 

všade dookola je Chránená kra
jinná oblasť, a tak je tu, samo
zrejme, zakázané s prírodou 
akokoľvek manipulovať, ničiť 

ju, či likvidovať. Vracal som sa 
lesnou cestou, ktorá prechádza
la okolo záhradkárskej kolónie. 
Vtedy som ho zbadal. Kráčal 
sídliskom a prišiel k starej šedi
vej tisícdvestotrojke . V ruke 
držal obrovský balík. Otvoril 
zadné dvere, batoh vopchal do
vnútra, dvere zatvoril a spustil 
sa autom z parkoviska. Keď pri
chádzal k cestnej sieti, pribrzdil. 

nemeckých automobilov. - 4/ 

Rvali po česky - majúca čiernu sr

st lo kobyle). - 5/ Stonú (zastar.) -

slovník. - 6/ Spoj šitím - oblejeme 

vriacou vodou . - 7/ Írska republi

ková armáda - zariadenie na 

rozvod vody. - 8/ Budhistický 

kňaz - krop i la. - 9/ Druhá čast' 

tajničky - vel'ký rev, jačanie. -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 

predvedení na HO PZ, nakoľko boli 
taktiež pod vplyvom alkoholu. 

Dňa 23.3.1996 hliadka pri výkone 
služby zaregistrovala dopravnú neho
du na križovatke Eisnerova, Poničana 
a Smreka. Vodič zrazil asi 12-ročné 
die(a. Hliadkou MsP bolo prevezené 
do nemocnice na Kramáre, kde mu 
bola poskytnutá prvá pomoc. 

Dňa 28 .3.1996 o 7.15 hod. hliad
ka pri výkone služby zistila na Eisne
rovej ul., že došlo k dopravnej neho
de. Za spolupráce HO PZ za i stavala 
plynulos( cestnej premávky. 

MsP 

Na pravej strane mu zasvieti
lo len jedno brzdové svetlo. 

rp 

Pod záhradami pod ul. No mýte (vpravo) ktosi 
zabudol adresu zberných surovín 

l 0/ Kabát českého alebo pol's

kého kroja zapínaný šnúrkami -

rodič . - ll/ Výtržnost - papagá

jovi tý vták. - 12/ Pripustím, pri· 

znám- vývojové štádium hmyzu.· 

Pomôcky: B/ Varz.- F/ All.- ll/ 
Lori .-

d 

6 7 8 9 10 ll 12 

A 

~@~@[ruij@ 

2ijw®fr@l 
Čukča so synom idú po lese. Zbadajú 
zajaca. Čukča ho zastrelí a povie: 
- Mäso, koža. 
Idú dalej a natrafia na jeleňa. Aj toho 
Čukča zastrelí a povie. 
- Mäso, koža, parohy. 
Po chvíľke stretnú geológa. Čukčov syn 
ho zastrelí a povie: 
-Cigarety, zápalky, petrolej. 

- Pani, ten pas si musíte da( predfžiŕ! 
- Zbláznili ste sa? Ved' sa mi nezmestí 
do kabelky! 

Zákazníčka sa pýta predavačky: 
- Môžem si vyskúša( tie šaty vo výklade? 
- Áno, ale máme tu aj skúšobné kabíny. 

- Moja žena má hudobné nadanie. 
-Vážne? 
- Áno. Všetko, čo vie, vytrúbi sused-
kám. 

Nezamestnaný blúdi ulicami a hundre: 
- Súkromné obchody, súkromné kance
lárie, súkromné polnohospodárstvo, ale 
kríza, do riti, je spoločná ! 

• Dám ti hádanku, ale nezFakni sa! Je 
to malé a chlpaté, má to veľké oči, 
vela nožičiek a zelenú farbu. Čo je to? 
· Bŕr, vzdávam sa. 
· Ja to tiež neviem, ale lezie ti to po go· 
lieri! 

Pýta sa žena Kabeša: 
-Kde si bol? 
-U Vasju. Hrali sme šach. 
- Áno? A prečo je z teba cítil' vodku? 
- A čo? Vari má by( zo mňa cíti( ša· 
chovn i ca? 

Tlstá dáma ide v plnom výtáhu. 
· Nestrkajte do mňa stále, • hovorí jej 
pán oproti nej. 
· Ja nestrkám, ja dýcham! 
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siaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90 · R. 'im' 775 275 

11. - 18. týždeň 
-

][)~~ínskonovove~~! 

~Xp res 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 
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® . ~~:::,::,:: l<rátke správy 
,.. Vo štvrtok 24 .4.1996 si pripo
menieme 160. výročie pamätnej 
vychádzky štúrovcov na Devín. Vážení 

čitatelia 
Ak chcete počuÍ názor viace

rých ludí no súčasnosí, dostanete 
niekol'ko rozporuplných odpove
dí. 

Na jednej strane skupina 
občanov sa sfažuje na nízke príj
my, na druhej strane vnucovači 
peňazí nám v inzerátoch ponú
kajú aj osemstokorunové zárobky 
denne a my nie a nie zbohatnúí. 

Takmer stále brojíme proti od
padkam, špine, lahostajnosti -ve
rejne a hlučne - a po rokoch sa 
dozvedáme, ako nám niekto po
tichúčky naprojektoval dalšie 
zdroje ničiace životné prostredie. 
(Od gudrónov v kameňolome až 
po pomer počtu áut a obyva
telov.l 

"Oslávili" sme 15. výročie po
znania AIDS, do histórie sa votre
la duohystéria. 

V návale každodenných staro
stí sa nechávame unáša( aférami 
a aférkami, hašterenie politikov 
sa prenáša zhora ako nákazlivá 
nemoc a nám stihnú unikaí zá
kladné a podstatné hodnoty, pri
sudzované historikmi najvyššie 
organizovaným tvorom - ludom. 

Keď už nesieme toto "breme
no", prenesme sa nad malicher
nosti, ukážme silu vlastného ja 
a dokážme sebe i pokoleniam. 
Boli sme ozaj ludia. 

Váš vydavatel' 

Dr. Hlaváč a prof. Macko medzi hostami slávnosti 

Brány poznania otvá rate 
Výročie narodenia uči tela národov J. A. Komenského ie príležitostou 

pripomenúť si význam učitefského povolania, vzdať hold tým, ktorí zasväti
li svoi ž ivot formovaniu mladých fúdí. 

V sobotu 30. marca sa zišli 
v lstracentre učitelia materských, 
základných škôl , SOU, katechéti, 
vychovávatelia a učitelia na dô
chodku - všetci pôsobiaci v školách 
v Devínskej Novej Vsi. 

Slávnostné stretnutie pedagógov 
otvoril starosta MČ DNY Ing . 
V. Mráz: "Nie, nedá sa zabudnúÍ 
na čaro detstva, do ktorého vaše 
láskavé, ale aj prísne mienené na
pomenutia vždy patrili a patri( bu-

dú. Učte aj nadalej naše deti láske 
a úcte k tomuto malému kúsku 
zeme, ktorý sa budeme aj s vašou 
pomocou snažiÍ zveladií." 

Medzi hosíami nechýbal ani 84-
ročný zakladatel' meštianskej školy 
v DNV, A. MACKO, prvý lektor na 
území DNY - Dr. J. HLAVÁČ, mnohí 
učitelia na dôchodku, ale aj súčas
ná garnitúra i!=h nasledovníkov. 

(Pokračovanie na 7 strane) 

Uzávierka dnešného čísla bola 11.4. 1996. Uzávierka na
sleduiúceho čísla bude 25.4. 1996, číslo vyide 3.5. 1996. 

..- V týždni po Vel'kej noci bol 
v DNV cirkus ARlES. Pripravil pre 
deti i dospelých niekol'kodňovú zá
bavu. Prvé slnečné dni využili deti 
aj návštevou kolotočov a atrakcií 
lunaparku na Eisnerovej. 

..- Nápis RADNIČNÁ REŠTAU
RÁCIA môže dobre mýli( najmä 
turistov o návštevníkov DNV. 

..- Rieka Morava, ako tradične 

v tomto jarnom období, ponúka 
zaujímavý pohlad na svoje rozvod
nené ramená. Stačí vyjsí na Pies
kovec. 

~ Rovnaký, aj keď menej atraktív
ny pohl'ad, ponúka vodou zaliata 
bývalá príjazdová cesta na Grbu 
(vpravo od benzínového čerpadlo). 

..- Na l 2 330 m trati národného 
behu Devín · Bratislava, v nedeľu 
14.4. '96 sa zúčastnilo viac ako 
500 bežcov. Medzi nimi sme videli 
aj riaditel'a ZŠ l. Bukovčana l, 
L. Jašku. 

..- V sobotu 13.4. '96 sa predstavil 
prvý pár bocianov v hniezde pri 
ceste smerom na Devín. 

W BC!!JD(])C@M 
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* Kedy pôjdeme do telocvični -
ešte k interpelácii a dúfajme 

aj odpovede * Koniec tradičných 

zábav v DNV7 * Garáže 
a životné prostredie 

* Tlmočím a prekladám 

nemčina . Tel./ fax: 770 140 

( Na rok 1996 odsúhlasila MC ONV DEVEXU hradenie 40,5% nákladov. ) 
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radnice 

na návrh komisie životného pro
stredia schválila príspevok vo výš
ke 15 000,- Sk z Fondu životného 
prostredia za vybudovanie verej
nej prípojky kanalizácie k nehnu
telnosti na lstrijskej 70 

Z rokovania Mieslnej rady mest
skej časli Devínska Nová Ves 

dňa 9.4.1996 

Mieslna rada: 

nesúhlasila so zaujatím verejného 
priestranstva na obslužnej komu
nikácii za bistrom Adnan na 
Eisnerovej ulici na zriadenie let
ného posedenia z dôvodu obme
dzenia dopravy na obslužnej ko
munikácii a ohrozenia bezpečnos
ti občanov 

schválila vyhodnotenie sMaže na 
odpredaj nehnutel'ností lstrijská 
74,76 

Mestská časť Devínska Nová Ves je his
toricky zaujímavou lokalitou s prekrás· 
nou prírodnou scenériou. V jej katas

trálnom území sa stretávajú dva unikátne prí· 
rodné fenomény: Devínska Kobyla, najjužne
jšia časť pohoria Malých Karpát a rieka 
Morava. Obidve uvedené územia sú výnim 
očné svojou krásou, mohutnosťou a vzácno
sťou, a preto sú vyhlásené za chránené. 

Devínska Nová Ves, pôvodne stará chorvát
ska obec, sa po vybudovaní nových sídlisk roz· 
rástla z pôvodných 6 000 na 16 SOO obyvo
telov. Nové sídliská obývajú väčšinou viacdet
né mladé rodiny (vekový priemer 2S rokov). 
Počet detí v Devínskej do 14 rokov sa mo
mentálne pohybuje okolo S 000 ... 

Základnou tézou akčného plánu pre chrá· 
nené územia v Európe je zásado, že dané 
územia nemajú vôbec nádej no prežitie, 
ok ich význam o úžitok nebude pochopený ši
rokou verejnosťou, ktorá so bude spolupo· 
dieľať no ich ochrane o údržbe. Najmä spolu
účasť stálych obyvateľov o záhradkárov no 
kontakte chránených území je nepostrádoteľ· 
ná. Mnohí z devínskonovoveských obyvateľov 

Chovatelom 
psov 

Situácia so psími výkalmi 

v našej mestskej časti, Devínskej 

Novej Vsi, je po dlhej zime ka

tastrofálna. Trávniky, hlavne na 

sídliskách, priam "zakvitli" 

fekáliami našich štvornohých 

miláčikov. Okrem toho, že pô

sobia neesteticky, sú pre nás 

2DEVEX 

na návrh sociálno - zdravotnej 
komisie schválila uvol'nenie 
2 000,- Sk z Fondu sociálnej sta
rostlivosti a humanity na konto 
Nadácie "Nádej Pal'kovi" na 
úhradu transplantácie obličiek 
a pečene 

na návrh športovej komisie schvá
lila uvolnenie 4 000,- Sk z Rezer
vného fondu na zabezpečenie ve
l'konočného turnaja žiakov v bas
ketbale v dňoch 5. a 6.4. 1996 
a turnaja zmiešaných družstiev vo 
volejbale dňa 27.4.1996. 

- p-

Chránená 
lol,alita 
0G)wcfl[!)@rJill 
Chránená lokalita Sandberg pripomína 
skôr zdevastovaný cintorín ... , alebo čím sú 
chránené územia užitočné pre vereinosť 

si neuvedomujú, že žijú na kontakte s chráne
nými územiami. Neuvedomujú si, že starostli
vosť o tieto územia je v ich vlastnom záujme, 
pretože im umožňujú život v prostredí oveľa 

všetkých nebezpečným zdrojom 

rôznych ochorení. .. 

Vo Všeobecne záväzných na

riadeniach č. 4/1992 MZ MČ 
DNY o chove zvieral na území 

Devínskej Novej Vsi § 5 (2), 

sú zakotvené i povinnosti cho

vatelov ako napr.: b) bezod

kladne odstráni( nečistotu na 

verejnom priestranstve spôsobe

nú jeho zvierafom. 

Devinskonovoveskej 
Poslanci Miestneho zastupitel'

stva DNV sa na svojej pravidelnej 
schôdzi (26.3.1996) vyjadrili k 
projektu káblovej televízie - DTV. V 
jej priebehu zhliadli prvé pokusné 
vysielanie DTV, ktoré zatial' pre
behlo len "za zatvorenými dvera
mi", v budove radnice. 

Súhlasili s navrhovanou vysiela
cou štruktúrou televízie i jej budú
cim jednotným logom- DTV-. 

Súčasne odporučili navrhova
telom projektu v krátkom čase vy
pracova( žiadost o udelenie licen
cie na vysielanie DTV a predloži( 
ju Rade Slovenskej republiky pre 
rozhlasové a televízne vysielanie. 

Od chvíle, kedy bude žiadost 
podaná, musí rada SR pre rozhla
sové a televízne vysielanie najne
skôr do deväídesiatich dní rozhod
nú( či licenciu na vysielanie udelí 

zdravšom o krajšom oko je v iných oblastiach. 
Navyše, pri pozitívnom prístupe môžu mať títo 
obyvatelia z jestvovania chránených území 
i priamy materiálny úžitok (sektor turizmu). 

Chránené územia sú opornými bodmi eko· 
logickej stability o rozmanitosti nášho život· 
ného prostredia (napr. majú vplyv no klímu i 
vodný režim). Ich najvýznamnejším poslaním 
je ich rekreačná funkcio. Tá však nesmie pre
kročiť ich určitú únosnú kapacitu. Preto je ide
álne spájať ju s poznávaním, s environmentál· 
nou výchovou (stálych obyvateľov, návštevní
kov o mládeže), zo účelom ktorej slúžia 
i náučné chodníky, informačné strediská, mú· 
zeá i výchovne vzdelávacie ekologické cen· 
trá ... 

Nebuďme ľahostajní k prekrásnej prírodnej 
scenérii, ktorá obklopuje nošu Devínsku. 
Vstupujme do lýchto území s väčšou skromno· 
sťou o bázňou. Snažme so zachovať tieto 
nádherné zákutia nielen pre noše deti, ole oj 
pre našich vnukov ... Aby vstup do lokality 
Sondberg no nich nepôsobil smutným dojmom 
zdevastovaného cintorína ... 

K. Zlochová 

televízii 
alebo nie. Rada taktiež môže žia
dost s pripomienkami vráti( na do
pracovanie, čím by sa proces pri
del'ovania licencie nevyhnutne 
pred lži l. 

Ak bude licencia pridelená v sta
novenom čase, vysiela( "naostro" 
by sa mohlo zača( v rozmedzí me
siacov jún až september 1996. 

Navrhovaná programová sklad
ba obsahuje tri hlavné typy relácií: 
SPRAVODAJSTVO DTV (aktuálny 
prehlad udalostí v DNV, príležitost
ne v mestských častiach Bratislavy, 
susediacich s DNV) 

BESEDA V ŠTÚDIU (živo mode
rovaná beseda na aktuálnu tému 
s pozvanými hosíami) 

DETSKÉ VYSIELANIE (sMažno
vzdelávacie pásmo pre školopovin
nú mládež) 

Rozsah vysielania 

Zo začiatku by išlo o jednu pol
hodinovú reláciu vysielanú trikrát 
týždenne systémom l premiéra 
2 reprízy. 

Mesačne by sa vystriedali dve 
relácie- Spravodajstvo DTV- a po 
jednej z relácií Beseda v štúdiu 
a Detské vysielanie. 

Súhlasným - áno - od poslancov 
Miestneho zastupitel'stva sa teda 
DTV o krôčik priblížila k budúcemu 
novoveskému divákovi. 

Či bude jej "dalšia cesta" k ne
mu priama alebo kl'ukatá, záleží 
teraz predovšetkým od rozhodnu
tia Rady SR pre rozhlasové a tele
vízne vysielanie. 

-GVMH-

Na základe schváleného roz· 

počtu MČ DNY sa pri príležitos· 

ti Dňa Zeme (22.4.) odsúhlasilo 

v záujme zlepšenia doterajšieho 

stavu zakúpenie sáčikov a lopa

tiek pre chovatelov psov na od

stránenie fekálnych nečistôt. 
Týmto vyzývame majitelov psov 

v Devínskej N. Vsi, aby si prišli 

vyzdvihnú!' spomínané sáčiky 
a lopatky na Miestny úrad. 

Mi 

Chcela by som sa s vami po~elií 
. skúsenosti pri nákupe v fed-o svoJe . , , 

. mnohy' ch preda 1m potravin 
neJ z . . k , 
v Devínskej NoveJ Vs1. Kon retne 

, na mysli všetkým známu pre-
mam k ed. 
daj ňu Jedno~ v ~~ upnom str Is-
ku na lstrijske1 uhc1. 

Prednedávnom som si tu kúpila 
mrazené hranolky o hmotnosti 500 

ktorých cena bola riadne uvede-
g, . b l" d ná na informačne! ta u 1 na mra-
ziacim boxom. Bola som však ne
milo prekvapená, keď mi poklad
nička namiesto 500 gramového 
balenia zaúčtovala 750 gramové. 
Upozornila som ju na chybu. 
Povedala mi, že balenie, ktoré som 
si kúpila, nie je v pamäti počítača. 
Obrátila som sa so svojou sÍažno
síou na vedúcu predajne, ktorú 
som očividne vyrušila pri debate so 
zástupkyňou a s dalšou predavač
kou. Tu som sa dozvedela, že hra
nolky o hmotnosti 500 gramov 
majú rovnakú cenu ako hranolky o 
hmotnosti 750 gramov. Upozornila 
som ju na to, že na informačnej ta
buli o cenách tovaru sú uvedené 
rozdielne sumy za spomenuté bale
nia. Dostala som odpoveď, že veď 
oni nemôžu každú chvíl'u meni( 
údaje o cenách na tabuli. 

Čo by sa asi stalo, keby som na 
nákup mala peniaze presne vypo
čítané? 

Ak niet času na udržiavanie ak
tuálneho stavu cien potravín na in-

Jubileum 
Už šesť rokov v pohode fun

guje v uličke Na kaštieli 12 
v Devínskej firmička KONCIP

KOR. Hlavnou činnost'ou firmy 

je málonákladové vydávanie 

pôvodnej slovenskej krásnej li

teratúry. Tak uzreli svetlo nevy

spytatel'ného, ale velmi zriedka 

aj dobrého sveta, rôzne pôvod-

né práce. Okrem Šárovského 

,pôvodín "Kvapky dobra, Koc

ky, Atómkové dobrodružstvá, 

Zubná pastička, 7 polienok, 

Kop.ance" a dalšie vyšli aj pô

vedmy Začínajúcich autorov. 

Súčas(ou produktov firmy sú aj 

formačných tabuliach, kde sa berie 
čas na súkromné rozhovory!? 

O nejaký čas som si chcela kúpií 
v spomenutej predajni práškový 
cukor. Keďže bolo podla rozsypa
ného cukru zrejmé, že niektoré 
sáčky sú otvorené a tovar bol po
dla všetkého aj po záručnej lehote, 
prezrela som si asi 3 sáčky. 
Okamžite ku mne pribehla zástup
kyňa vedúce a doslova sa na mňa 
vyrútila so slovami, že jej rozha
dzujem cukor a kto ho má po mne 
uklada( Povedala som jej, že je to 
jej práca a že sú aj iné predajne, 
kde sú ochotnejšie a milšie preda
vačky a že do tejto predajne si už 
určite neprídem nakúpi( Tovar, na
ložený v košíku, som vrátila na re
gále. 

Po tomto sa zapojila do záleži
tosti aj vedúca a spýtala sa ma, či 
mám nejaký problém. Povedala 
som jej, že mám a síce ten, že má 
neochotné a drzé predavačky a že 
do tejto predajne už určite nikdy 
nevkročím. 

Heslo "Náš zákazník - nas 
pán!", platné vo všetkých vyspelých 
západných krajinách (skúsenosti 
v Rakúsku a Spolkovej republike 
Nemecko), tu asi neplatí. 

Náš zákazník- náš pán! 

Náš zákazník - náš pán ??? 

M 

technické preklady a cudzoja

zyčná kvalifikácia "zaručuje 
občanom zorientoval' sa pri 

motaní úradmi ako na vec, 

a tým ludskejšie prístupy v dne

šnej dobe kamennej plnej svá

rov. Práca ako každá iná, tvr

dieva pán Šárovský, "hýbatel'" 

firmy, napriek neopodstatnené

mu blokovaniu, útokom zo vše

tkých strán, že jedine vraj štát

ny sektor zabezpečuje pohodl

ný príjem. On si však zdô

razňuje: "Ak by sa ludia neš

tvali proti sebe a boli na poko

ji, mali by sa lepšie." Azda, 

čosi na tom bude. 

Z príspevku KN 

arec bol pre žiakov zo 
. Bukovčana 3 bohatý na 

rôzne aktivity, ale aj sútaže. Špor
tovci sa 14.3. a 19.3.1996 zúčast
nili obvodného kola vo vybíjanej 
dievčat a chlapcov na ZŠ Pri kríži. 
Dievčatám sa podarilo obsadií 
5. miesto a chlapci sa umiestnili na 
6. mieste. Ľah
koatleticki za
meraní jedinci 
sa aktívne zúčastnili 23.3.1996 na 
Jarnom kilometri v DNV. O lom, že 
boli úspešní v reprezentácii našej 
školy, svedčia aj výsledky tejto 
športovej sút'aže. Najúspešnejšia 
pre našu školu bola kategória 
chlapcov 3. - 4. ročníkov, kde sme 
obsadili prvých 6 miest, ale aj ka
tegória dievčat 3. - 4. ročníkov, 
kde 1., 3. a 4. miesto takisto patri
lo našim atlétom. 

V tomto mesiaci sa však darilo 
nielen športovcom, ale aj umelecky 
založeným žiakom. Svoje schop
nosti mohli dokáza( na Hviezdo
slavovom Kubíne. Vo štvrtok 
28.3.1996 bolo školské kolo Hvie
zdoslavovho Kubína vo všetkých 3 

kategóriách. V l. kategórii 2. - 4. 
ročníky v poézii postúpila do ob-
vodného kola Zuzka zo 
4.E., v próze Tomáš zo 4.D. 
a Lenka Šebeňová zo 4.E. Druhú 
kategóriu (žiaci 5. - 6. ročníkov) 
reprezentovali v poézii Simona 
Martináková zo 6.A. a v próze 

""'Henrieta 
Horáková tiež 
zo 6.A. Tretia 

kategória (7. - 8. ročníky) v poézii 
nebolo udelené l . miesto, a tak 
nás na obvodnom kole reprezento
vala v próze Mária Šutá zo 7.B. 
Poslednou súÍažou v tomto plod
nom mesiaci bol Slovenský slávik 
'96 (niekdajší Zorničkin slávik), kde 
zo zúčastnených 320 detí, žiakov 
našej ZŠ, postúpili do obvodného 
kola v l. kategórii Lucka Vachálko
vá z 3.E. a v ll. kategórii lenka Šil
honová z 5.A. 

Veríme, že naše športové a ume
lecké talenty sa budú rozvíja( aj 
nadalej ... 

-Sk-

Na Vel'kú noc zostali iba spomienky 

kniha, ktorá vyšla z dielne 
Dominika Hudeca v roku 1994 

Nie je beletria na volné chvíle. 
Človek pri jej čítaní, pokia!' nie je 
znalec dejín, archeológ, zistí, aké 

prevel'ké medzery má v štúdiu 
týchto vedných odborov. Preto ne
môže porovnáva( ani posúdi( 
opodstatnenos( názorov vyslove

ných v knihe. Je však iste zaují
mavým čítaním nútiacim človeka -
Slováka k zamysleniu a vari aj 
k hladaniu dalších prameňov do
kazujúcich opodstatnenie tvrdení. 
Knihu možno odporuči( už aj pre-

to, že práve územie našich byd
lísk je touto históriou priamo za

siahnuté a môžeme sa dozvedie( 

vela novôt. 

pri radnici 

lstrijská 20 
(staré zdr. stredisko) 

ponúka: bežné lekárenské 
služby, homeopatické prí
pravky, liečebnú kozmetiku, 
detskú výživu, liečivé čaje 

po- pia: 8.00- 18.00 
sobota: 8.00 - 12.00 

Tel.: 710 086 

DEVEX 3 



®. 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SlOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

V sobotu 27.4.1996, pri príležitosti 

160. výročia pamätnej vychádzky 

štúrovcov na Devín, usporiada 

Miestny odbor Matice slovenskej 

vychádzku do Devina na spomien

kové slávnosti. Odchod účastníkov 

vychádzky je o 11.30 hod. z náro

žia križovatky lstrijská - Eisnerova. 

Deti rodičom 
Spätos( jari a mladosti už tra

dične a vel'mi dômyselne vyjad
ruje matiné MŠ našej mestskej 
časti. 

Istro Centrum v poslednú mar
covú nedel'u rozospievali a roz
tancovali naši najmenší. Pod pat
ronátom Matice slovenskej, za 
účasti starostu mestskej časti Ing. 

22.- 27 .4. - Cyklus podujatí k Dňu Zeme 
Jana Sládeková: Krajina okolo Dunaja 
výstava fotografií 

6 

Dotyky s prírodou: výstava prác žiakov výtvarného 
odboru ZU$ E. Suchoňa v Bratislave 
Ekoplagát: súťažná prehliadka tvorby žiakov Z$ ONV 

22.4.- Ekodivaclielko pre deti M$ v naštudovaní 
M. KOrthyovej 
9.00 .• l 0.15 h .. velká sála 

23. - 26.4. - Videoprojekcia s problematikou životného prostredia. 
odborný výklad M. Noga. M. KOrthyová 
organizované podujatie pre žiakov Z$ 

21.4.-

9.00- 13.00 h .• velká sála 

Ekoclivaclielko 
l 0.00 h., velká sála 
Vystúpenie detského folklórneho súboru Lúčka 
15.00 h., velká sála 
Velká diskotéka pre deti 
účinkuje .. DISKO JARKA A KÚZELN[K JURN" 
16.30 h., velká sála 
Záverečné podujatia týždňa venovaného Dňu Zeme 

213.4.- Diskotéka S2M-DJs 
18.00 h., velká sála 
Knižnica pri !stra Centre 

22.- 27.4.- Výstava kníh s ekologickou tematikou 
Ekofilm 
prievodné podujatia k Dňu Zeme 

Vladimíra Mráza a dalších 
hostí sa uskutočnilo jedno z da
lších vydarených podujatí 
"Vítanie jari". 

Deti MŠ v literárno - hudob
nom a tanečnom pásme pred
viedli zaplnenému hladisku svoje 
umenie, oživili tradície a zvyky 
vel'konočných sviatkov. 

Do vhodnej atmosféry tohto 
podujatia vhodne zapadli ukáž
ky pletenia korbáčov, zdobenia 
vel'konočných kraslíc a tiež 
ochutnávka sviatočných jedál, 
ktorých recepty obdržali a oceni
li najmä mladé gazdinky. 

Súčas(ou podujatí bola i 
výstavka detských prác MŠ veno
vaná sviatkom jari. 

MŠ, členom Matice slovenskej, 
ktorí v spolupráci s Istro Centrom 
pripravili príjemnú nedel'nú po
hodu nielen de(om, ale i dospe
lým. 

Aj touto cestou treba podako
va( najmä učitel'kám miestnych L.J. 

~®~~lli~~m~a® 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týidňoch oslávia: 
20.4. - Marcel, 21.4. - Ervín, 22.4. -

Slavomír, 23.4. - Vojtech, 24.4. -

Juro~ 25.4. • Marek, 26.4. -

Joroslovo, 27.4. - Jaroslav, 28.4. -

Jarmila, 29.4. - Leo, 30,4. • 

Annsliizio, 1.5. - Sviolok práce, 2.5. 

- Žigmund, 3.5. - Galina 

blahoželáme 

Program 
kina 

©~wrr~ 
Celovečerné predstavenia: str, 
šlv, so, ne {alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

17.· 18.4. • SABRINA 
USA· m.p. 
-s.t. · 26,· 
romantický príbeh 

20.· 21.4. · ... ANI SMRŤ 
NEBERIE 
ČR·SR · m.p. 
. 26,-
0n o ono cestou 
k rozvodu ... 

24. • 25.4. • VLAK 
S PENIAZMI 
USA· m.n.15 
-s.t.- 30,
Akčnó komédia 

21.· 28.4. • JUMANJI 
USA-m.p. 
-s.d. · 30,
Dobrodružná komédia 

Predstavenia pre deti o mládež: SO o Nf 
17.15 (ne oj 15.30) 

20.· 21.4. • POCAHONTAS 
o 17.15 
-30,· 

LOLEK A BOLEK 
NA DIV. ZÁPADE 
o 15.30 
·1t 

27.· 28.4.- JUMANJI 
-30,· 

Tel.: 775 104 

sasf<etbal 
'W@[Jflr0m0C1m'ď tRJCifDmO 

Basketbalový klub Devínska Nová 
Ves usporiadal v dňoch 5. a 6. aprí
la tentoraz pre žiakov, medzi národ-

: Veľkonočný turnaj o pohár sta
ny" k'•'D'kN' rostu mests e1 cast1 evms a ovo 

Ves". 

Počas dvoch dní sa v telocvičniach 
základných škôl Ivana Bukovčana 3 
a Pavla Horova 18 stretlo šest' družs
tiev, ktoré systémom každé s každým 
zápolili nielen o prestíž, ale aj pekné 
ceny. Hoci suverénom boli chlapci 
z bratislavského Interu a právom na 
záver prebrali pohár pre vít'aza, 
ostatné súboje boli vyrovnané 
a dramatické. O tom svedčia nielen 
tesné výsledky, ale aj to, že o poradí 
nakoniec rozhodlo až celkové skóre z 
turnaja jednotlivých družstiev. A tak 
sa za Interom zoradili družstvá ŠKP 

STU Bratislava, BK Mčllersdorf, BSC 
Matador Bratis-lava, BK DNY a VŠP 
Nitra. Škoda, že na poslednú chvíl'u 
účast' odrieklo družobné družstvo 
žiakov z talianskeho legnana. 

O to, že sme mohli sledovat' zaují
mavý basketbal, sa popri výkonoch 
na ihriskách zaslúžili aj organizátori 
a sponzori turnaja. Predovšetkým bez 
dlhoročnej pomoci firmy TREHOL 

Hol<ejbal 
14. kolo: 

Bratislavská 
Liga mužov 

ŠK HBC HANCOP- ŠK YMCA DEV. N. VES ll :l O (5:1, 4:6, 2:3) 
Góly ONV: 4- Nemec P., 3 -Križáni, 2- Vrábel. l ·Kollár 

JS. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES- HBC ROOKIES 8:5 (2:1, 3:2, 3:2) 
Góly ONV: 3 ·Vrábel, 2 - Nemec P., Nemec R., l · Poďour 

16. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES- ŠK HOK ADMIRAL NIVY 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) 

Góly ONV: 2 ·Nemec P., l - Podour, Tereň, Vrábel 

17. kolo: 
HC DOMINIK PALMA- ŠK YMCA DEV. N. VES l :5 (0:2, l :2, O: l) 

Góly ONV: 2 -Vrábel, l - Nemec P., Kadlečík, Kollár 

18. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES- HC BAŽANTI 18:11 (3:4, 7:1, 8:6) 

Góly DNV: S - Križáni, 4 - Nemec P., 3 - Kadlečík, 2 - Paďour, Kollár, Tereň 

Tabul'ka po 18. kole 
l.L GUERERA B" l B 17 O l 
2. ŠK IRES EXPRES FORTúNA 17 IS o 2 
3. ŠK PROFIS .. 32" VRAKUŇA 18 12 l 5 
4.HBCIPOSVLCI 18 ll 2 5 
5. HC DOMINIK PAlMA 17 l O l 6 

s.r.o. by mládežnícky basketbal v 
Devínskej Novej Vsi tak nenapredo
val. Putovný pohár a jeho zmenšenú 
kópiu, ktorá zostane vít'azovi, venoval 
pán starosta Ing. MRÁZ. Okrem vy
hodnotenia družstiev, najužitočnejšie
ho hráča turnaja a najlepšieho strel
ca sa dostalo ocenenia aj najplatne
jším hráčom jednotlivých družstiev, 

ktorí prebrali ceny venované firmou 
FARM TRADE. 

K atmosfére vydareného podujatia 
prispela aj žičlivá divácka kulisa, kto
rá hlavne domáce družstvo hnala k 
bojovným výkonom. 

d 

--------------------------------Pozvánka na otvorenie novej Ligy!!! 
4. mája 1996 (od 10.00- 16.00) v Devínskej Novej Vsi na 
Základnej škole Ivana Bukovčana 3, organizácia GOOD 
SPORTS otvára prvú sezónu Malej Baseballovej Ligy. 
Turnaja sa zúčastní šesť tímov z Bratislavy {Devínska Nová 
Ves, Petržalka, lamač a Staré mesto). 

GOOD SPORTS je nezisková organizácia, ktorej ciel'om je 
umožniť každému dieťaťu na Slovensku zapojenie sa do orga
nizovaného športu bez ohladu na fyzické schopnosti, financie 
alebo pohlavie. 

šach 
ll. kolo oblastnej súťaže (posledné): 

ŠK STRELEC DNV 11A" ·Slovan Bratislava F 4:4 

Body za DNV: Verner, Antala, Jurčáková po l, Lobodáš, 
Jurčák Ma. po 1/2. 

Celkove za DNV v súloži bodovali: 

LO BODÁŠ 5,5 z ll možných 

JURČÁK Ma. 6,5/11 

ANTAlA 7/10 
VERNER 6/11 
HORVÁTH 5,5/10 
JURČÁK S. 1,5/10 
ZLOCHA 5/6 
JURČÁK B. 3/9 
JURČÁKOVÁ 1/5 
ŠIMON 2/2 

mj 

Let@ v lá 
Centrum volného času Klokan so sídlom na 

Pekníkovej ulici č. 2 Dúbravka pripravuje pre den a mló· 
dež cez letné prázdniny tábory a rekreačné pobyty. 
Ich ceny patria medzi najlacnejšie v rámci Bratislavy. 

Na týchto pobytoch je vždy pestrý o zaujímavý 
program, napríklad šport, turistika, hry, táboráky, klo· 
kaniády, diskotéky, videoprogramy, rôzne súťaže, kúpa
nie, rekreácia a oddych. 

A tu je naša tohtoročná ponuka: 

Pozvánl'a na 
turistil<u 

Oddiel MONTGOMERY ozna
muje všetkým členom aj pria
telom, že pri príležitosti 5. výro
čia činnosti poriada dňa 

27.4.1996 celodenný výlet do 
stupavských lomov. 

Zraz 27.4.1996 o 8.15 hod. pri 
stánku PNS na Eisnerovej ulici 
(2. zastávka MHD na sídlisku). 

Prinies( niečo na opekanie a lO 
Sk na autobus. 

Výletu sa môžu zúčastni( aj ro

dičia. 

Výtvarno ·ekologicko · športový tábor pre deti vo veku 
8- 12 rokov. 
Cena: l 600,- Sk 

22. - 31. júla 1996 
Strážovské vrchy- Uhrovec 

Športovo· turisncký tábor pre deti vo veku l O · 14 ro
kov. 
Cena: l 600,- Sk 

3. - 12. augusto 1996 Kováčov pri Štúrove 
Rekreačné sústredenie mládeže l. a 2. ročníka stred· 
ných škôL 
Cena: 1 650,- Sk 

13.- 22. júla 1996 Neváhajte a rýchlo si zabezpečte prihlášku do uvede· 
Strážovské vrchy- Uhrovec ných táborov, a to na čísle telefónu 765 193. 6.ŠKYMCAOEV.N. VES IB IO l 7 

7. ŠK HBC HANC OP 1 B IO O B 
8. SC ROZUM ANO CO 18 B 4 6 

197:67 
159:54 
131:65 
125:72 
127:Bl 
131:116 
12B:96 
100:7B 
106:B6 
105:107 
82:113 
75:117 
82:212 
57:200 
68:239 

34b. 
30b. 
25b. 
24b. 
2lb. 
2lb. 
20b. 
20b. 
19b. 
14b. 
llb. 
JOb. 

7b. 
3b. 
2b. 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
i Klub delí Guliver, Sokolíkova 2, Bratislava pozýva všetky deti vo veku l O· 14 rokov zažiť letné 

9 · ŠK HOK ADMIRAL NiVY 1 B 9 1 B 
lO. ŠK PAT· MAT 
ll.TJSAV.,B" 18 6 2 IO 
12.ŠKPOŠEŇ B" 17 5 l ll 
l3.TEAMSHARKS 15 5 O IO 
14.POHGGEMER 18 3 l 14 
15 lB l l 16 

. HBCROOKIES l B l O 17 
16, HC BAžANTI v·'·- · "-- youcem zo sutoze pre 3 kontumácie. 

Oto PROKOP 

· dobrodružstvo v stanovom tábore v Súčanskej doline. V peknom prostredí Bielych Karpát prežijete 
12 dní plných hier, lesných potuliek, pátraní po poklade Goga, táborových ohňov, ba dokonca i disko
ték. To všetko s dobrými a storosftivými vedúcimi. 

Kedy: 3. - 14. júla 1996 

Cena: l 200,- Sk 

INFORMÁCIE na č. telefónu: 713 447 

DEVEX 5 



Miestne zaslupitelstvo na svoiom riadnom zasadaní dňa 26.3. 7 996 schválilo 
"Zásady poskytovania príspevkov z rozpočtu Mč Dev. Nová Ves fyzickým oso
bám pri pripoiení na vereinú kanalizáciu". 

nie svojich nehnutelností na Vápen

covej ulici v predstihu a na tieto skú

senosti nadväzujú aj uvedené "Zása
dy". Samozrejme, z uvedenej pomoci 

nie sú vylúčené ani iné nehnutelnosti 
na území mestskej časti, pokia l' si ich 
vlastníci hodlajú rieši( odkanalizova

nie v predstihu vlastnými silami. 
Samozrejme, ak je to v mieste už te

raz technicky možné. Bližšie pod
mienky sú obsiahnuté v samotných 
"Zásadách", ktoré sú k dispozícii na 
Miestnom úrade. Pre informáciu tre
ba uvies( že výška príspevku sa 
predpokladá l 000 Sk na l bežný 

meter verejnej časti kanalizačnej prí
pojky pri gravitačnom spôsobe odka
nalizovania nehnutelnosti a 25 000 
Sk na domovú čerpaciu šachtu a 600 

Sk na l bežný meter verejnej časti 
prípojky pri tlakovom spôsobe odka
nalizovania nehnutelnosti. 

ného nariadenia k tej istej problema
tike, ktoré umožní čerpanie prostried

kov na tento účel z rozpočtu mestskej 
časti. Do tohto času bude príspevok 

poskytovaný z fondu životného pro
stredia mestskej časti. V záuime lepšei informovanosti predkladám čitatelom DEVEXU niekol'ko 

základných informácií o lom, čomu má slúžil' uvedený dokument. 

Na území mestskej časti sa, takmer nie tak, aby občania, ktorých napoje-
výhradne, z vlastných prostriedkov nie na verejnú siet' je technicky maž-
buduje už niekol'ko rokov verejná ka- né aj iným spôsobom ako predpokla-

nalizácia. Napojenie jednotlivých ne- dal pôvodný projekt, sa mohli pripo-

hnutelrJOstí bolo zabezpečené, dote- jit' aj skôr ako dorazí výstavba kona-

raz vždy vo verejnej časti prípojky, lizácie na hranicu ich nehnutelnosti. 
na náklady mestskej časti, napriek to- Miestne zastupitelstvo, aby podpo-

mu, že od začiatku roku 1989 platí rilo aktivitu občanov, ktorí sa rozhodli 
vyhláška 5/89 Zb., v ktorej sa havo- rieši( pripojenie na verejnú kanaliza-

rí, že "investorom verejnej časti prí- čnú sieí vlastnými silami, schválilo vy-
pojky je vlastník pripojovanej nehnu- ššie uvedené zásady, ktoré upravujú 

telnosti". podmienky, za akých mestská čast' 
Od roku 1993 má mestská čast' Devínska Nová Ves finančne prispeje 

Devínska Nová Ves k dispozícii pro- takému vlastníkovi nehnutelnosti na 

Schválenie "Zásad" neznamená 
zmenu pravidiel v budovaní a finan
covaní verejných častí kanalizačných 
prípojok v rámci výstavby verejnej 
kanalizačnej siete v Devínskej Novej 

Vsi. Dáva len lepšiu možnost' riešit' 
problém odkanalizovania nehnutel'

ností v skoršom čase pre tých, ktorí 
chcú tento problém riešit' skôr 
aj vlastnými silami. ' 

jektovú dokumentáciu aj stavebné zriadenie verejnej časti prípojky. 
(vodoprávne) povolenie na budova- Z hladiska možného uplatnenia 
nie kanalizácie vo všetkých ešte nevy- tohto príspevku ide predovšetkým 

budovaných častiach. Podla tohto o nehnutelnosti na lstrijskej ulici, 

Podmienkou poskytnutia príspevku 
je legálnos( takejto stavby po staveb
noprávnej (vodoprávnej) stránke. 

Miestne zastupitelstvo vyčlenilo na 
budovanie kanalizácie v roku 1996 -

4 milióny Sk. Z fondu životného pro
stredia SR sa podarilo získat' další 
l mil. Sk. Predstavitelia mestskej časti 
aj nadalej hlodajú možnosti iných 
spôsobov financovania tejto náročnej 
akcie tak, aby sa táto bežná technic
ká vybavenost' stala čo najskôr súča
stou životného štandardu prakticky 

všetkých obyvatelov Devínskej Novej 
Vsi- zároveň občanov hlavného mes
ta SR. 

projektu sa postupne, v rámci finanč- u ktorých je technicky možné napoje-

ných možností, buduje kanalizačná nie na kanalizačný zberač a taktiež 

Príspevok sa bude poskytova( for
mou refundácie časti nákladov podla 

vyššie uvedených sadzieb po ukonče
ní stavby. siet' aj prípojky k jednotlivým nehnu- na Vápencovej ulici, kde kanalizačný 

telr10stiam. Na základe skúseností zberač prechádza vo vel'kej časti po 
z tejto výstavby a samotnej aktivity druhej strane vozovky ako je samotná 
občanov sa ukazuje, že v niektorých zástavba. Miestny úrad má určité 
miestach Devínskej Novej Vsi je mož- skúsenosti s podporou obyvateiOv, 

né upravil' pôvodné projektové rieše- ktorí sa rozhodli riešil' odkanalizova-

V rozpočte Mestskej časti je na 
tento účel pre rok l 996 vyčlenených 
0,5 mil. Sk. Na májovom zasadaní 
Miestneho zastupitelstva sa predpo

kladá schválenie Všeobecne záväz-

Zelený strom sofora japonská (Sophora japonka L) 

Viete, kde sa v starej Devínskej na
chádza asi 20 m vysoký prírodný kle
not- sofora japonská? Túto prastarú 
kultúrnu a kultovú drevinu vysadil 
pred asi l OO rokmi neznámy milov
ník exotických stromov- do terajšieho 
kúta školského dvora ZŠ na 

Charkovskej ulice a v areáli "Koštial
kinho domu". Rodové meno sofory sa 

odvodzuje od arabského slova sophi
ra, označujúceho strom s kvetmi po

dobnými hrachovým. Druhové meno 
japonská je zavádzajúce, nakol'ko 
strom pochádza z Číny a Kórey. 
Najstaršie jedince (v Kew - Anglicko 

a v Schänbrune - Rakúsko) sa dožili 
až 200 rokov. 

Sofora kvitne až vo veku 30 - 40 
rokov, neskoro v lete (august - sep-

Staré 
s potešením si Vás dovolujeme informovať o po

nuke no triedenie ZBEROVÉHO PAPIERA A SKlA pro· 
stredníctvom špecializovaných kontajnerov, ktoré 
Vám pre tento účel bezplatne poskytlo firma OLO 
a.s. 

Veríme, že oj táto aktivita so stretne s vašim 
úprimným záujmom o porozumením. 

6 DEVEX 

tember), drobnými belavými kvetmi 

vo vel'kých koncových visiacich súkve

tiach. Listy má nepárno perovité, zlo
žené zo 7 - 17 elipsovitých lístkov. 
Plod je 8 cm dlhý stopkatý struk. 

Aj keď sú dreviny dlhoveké orga
nizmy, neskoro pohlavne dozrievajú 

a z biologického hladiska nemajú 

Sklo 
triedime: 

neznečistené flaše od nápojov o oleja, poháre od zavá
ranín o ostatné sklenené obaly, číre tobulové sklo, roz· 
bité poháre (všetko bez kovových o plastových uzáve
rov). 

nelriedime: 

silne znečistené fľaše o sklenené obaly, porcelán, kera
miku, TV obrazovky, žiarovky o žiarivky, sklobetónové 
tvárnice, mliečne o kombinované tabuľové sklo zrkod· 
lá, plastové PET o PE fľaše, varné sklo, mliečne ;klo. 

ukončený rast (teoreticky by mohli rá
sí "naveky"), predsa sú smrtelné. Ča
ká ich staroba a zánik, ako každý ži
vý organizmus. Žial', pravdou je, že 
absolútna väčšina stromov zanikne 
pod pílou či sekerou, ale ani stromom 

sa nevyhýba prirodzená smrt i rozlič
né choroby (ako je napr. hniloba jad
ra a preschýnanie). 

Vážme si týchto velikánov a sved
kov dávnych časov, pod korunami 

ktorých človek často spočinie, aby si 
oddýchol a načerpal životodarnej 
energie, pričom ani netuší, že na do
sah ruky má v kmeni stromu živý ka

lendár- najstaršiu kroniku, do ktorej 
čas zapísal údaje. 

Podla knihy "Stromy a kry" (Vetvička 
Matoušová, 1984) 

spracovala K. Zlochová 

Papier 
triedime: 

noviny, časopisy, katalógy, knihy, spisy, zošity, koreš· 
pondenciu, kartónové obaly. 

ne triedime: 

silne znečistený o mostný papier, krobicové obaly z ná· 
pojov o mlieko, alobal, kopírovací papier, plastové fólie, 
voskový papier. 

S nami sa žije čislejšie 

Ing. Miloš Encinger 
predseda komisie 

životného prostredia 

Ochrana 
vtáctva 
Slovensku 

Tak znel názov výstavy, ktorú 
v dňoch od 9. do 12. apríla usporia
dala Spoločnost pre ochranu vtáctva 

na Slovensku. Vo vel'kej sále /stra 
Centra čakalo na návštevníkov sedem 
výstavných panelov s fotografiami 

a plagátmi s tematikou ochrany vtác
tva, vystavené tu boli i vtáčie búdky, 
umelé hniezda, záujemci si mohli 

prezrie( odbornú literatúru i "pravú" 
ornitologickú sie( 

Výstavu navštívili žiaci ZŠ Horova, 
Bukovčana i ZŠ Devín, vždy v dopo
ludňajších hodinách. Program sa za
čínal polhodinovou projekciou, po

tom si deti prezreli panely so sprie
vodným slovom odborníka - ornitoló
ga. 

Cielom výstavy bolo v čase prebú
dzajúcej sa jari, kedy má hádam 

každý človek k prírode najbližšie, 

upozorni( na najhlavnejšie problémy 
v ochrane našej prírody a v detoch 
prebudi( záujem o zálubu tak krásnu 
a ušlachtilú, akou je ornitológia. 

Michal Noga 
člen SOVS 

(Dokončenie z l strany) 

Konferenciér A. SWAN a Ludová 
hudba M. DUDÍKA osviežili večer prí· 
jemným programom. 

, Prof. A Macko 

_Žijem v Bratislave, v štvrtom obvode, 
Dúbravke. Pozvánku na stretnutie som 

dostal prostredníctvom dcéry - učí 
· v Devínskej. Dozvedel som sa, že príde 

0 . môj bývalý kolega, s ktorým sme spo
l~ učili tu na meštianskej škole, kolega 
Hlaváč 0 potvrdil, že príde, povedal 
som si, že sa pozriem aj ja na DNV. 
Očakával som stretnutie s kolegami, ale 
najmä so svojimi žiačkami. Tie ponie
ktoré som totiž potom učil na pedago
gickej škole. Toto je hádam jediný deň 
v roku, kedy sa oceňuje učitelova práca. 
A pritom vidíte, kol'ko l'udí sa s láskou 
venuje tejto práci. Verím, že sa stále 
vzdelávajú aj oni, nielen aby vedeli viac 
0 lepšie vedomosti odovzdáva( ale aj 
pre vlastné uspokojenie. 

Teraz mám 84 rokov, pracoval som 
da sedemdesiatky. Vydal som asi desaí 
publikácií, pripravil osnovy metodických 
príručiek v rámci práce vo výskume, kde 
sam pôsobil 30 rokov. 

Pôsobí v medzinárodnej organizácii 
výtvarných pedagógov a relax nachá
dza na čerstvom vzduchu v záhrade. 

' Dr. J. Hlaváč: 

- Do Devínskej som prišiel ll. 9.1942 
ako slobodný mládenec - učitel', ale už 
so svojou snúbenicou - učitel'kou. Ona 
začala uči( prváčikov, ja piatakov. Po 
absolvovaní odborných skúšok som pre
šiel na meštiansku školu. Tu v Devínskej 
sa nám s manželkou narodili tri deti, aj 
sme tu mienili na celý život zosta( Tak 
sa nám tu v Devínskej páčilo. V päíde-

"Diela moje, povedzže mi, 

v akej bývate lo zemi? 

Či ste na len kúsok malý 

všetku krásu sveta dali?" 

Pod týmto moHom sa nám - ro
dičom - predstavili deti z l .A triedy 
ZŠ P. Horova 16 na milej jarnej be
siedke, na ktorej sa pásmom tradič
ných ludových tancov, piesní a básní 
rozlúčili so zimou a jarnými zvykmi 
privítali vytúženú jar. 

Aby rozlúčka so zimou bola taká 
"ozajstná" ako za čias našich starých 
mám, nasledujúci deň deti pospevu
júc "Morena, Morena, kde si bola ... " 
išli Morenu spáli( 

Žiarivé očká a rados( detí z vel'kého 
zážitku sú iste tým najkrajším vyjad
rením vdaky pani vychovávatel'ke 

rudke 

siatom prvom som však dostal z inšpek
torátu prípis, že už nie je žiaduce, aby 
učitel' vykonával funkciu organistu. 
Postavilo predo mňa dôležité rozhodnu
tie. Musel som hlodaí nové miesto. Po 
malej zastávke vo Vajnoroch, kde ma 
menovali rioditelom, mo pozvali na pe-

dagogickú školu vyučovaí matematiku, 
fyziku. A tak sme sa stretli opä( s kole
gom, bývalým a mojim riaditel'om -
Tankom Mackom. Tam som pôsobil až 
do skončenia činnosti pedagogickej ško
ly. A bol som triednym tunajším bývalým 
žiačkam Anastázii Ludvigovej, Olívii 
Martanovičovej ... Vr. 1959 som prešiel 
do Petržalky, potom v r. 1966 no 
Ostredky do nového gymnázia, kde som 
bol až do odchodu do dôchodku. 

Už 14 rokov som v dôchodku a ne
môžem poveda( že sa nudím. Zo tie ro
ky mi vyšlo pät' publikácií. 

Prvú Dr. B. Zlocha - jeho storočná fy
zika, ktorú posúdili ako dizertačnú prá
cu a ocenili doktorátom prírodných vied. 

Populárnovedecká práca "Bojíte sa 
blesku?" po úspechu na Slovensku sa 
ujala aj v Kazachstane. Dr. A Radlinský 
a "Desat' vetiev slovenského fyzikálneho 

za jej obetavos( a trpezlivos( pri 
nacvičovaní tohto umeleckého dielka. 

Ale predsa, pani vychovávatel'ka, 

dovolíe, aby vám svoju vda ku za prí
pravu a uskutočnenie tohto podujatia 

vyjadrili aj tí, ktorých ste nasledova
niahodným príkladom a láskavým 

prístupom k našim delom príjemne 
prekvapili. 

rodičia detí 1 .A 
ZŠ P. Horova 16 

HNUTIE ZA DE';MOKRATICKÉ 

SLOVENSKO.A .. SLOVENSKÁ 

NÁRODNÁ STRANA 

v OEV[N~KEJ NOVEJ VSI 
srdečne po=o/Y~vše!lo/ch občanov 

na "stretnutie s predstavitelmi vlády 

a sp6slancaŕrtiNR SR" 

diía 23,4. 1996 o lS.OO hod. 
vo vel'kej sále l STRA CENTRA 

č.2, Dev. Nová Ves. 

stromu" vyšli v jednom mesiaci pred ro
kom, ostatnou bola publikácia "Mate
matici, fyzici a astronómovia na Slo
vensku. 

V januári l. r. ocenil celoživotné peda· 
gogické a vydavotelské dielo Dr. J. Hla
váča oj primátor hlavného mesta 
Bratislavy. 

* Prvé učiteiSké roky, ako 19-ročný mla
dík, začínal Július Slávik, sedemdesiat-

Kontakt s l'udíni, najmä mladými- eš

te v súčasnosti je tajomníkom, TJ Devín, 

mu vlieva sily by( stále pri tom, kde sa 

niečo deje. Zo tých niekol'ko chvíl' na 

slávnosti nepripustil podiel na postupe 

futbalistov Devína do ll. ligy, ale opti

mizmus z neho sršal - až rozdáva( mo

hol. 

ročný "mladík", ešte stále pôsobiaci 
v ZŠ v Devíne na východe v Kapuša
noch. Po základnej vojenskej službe za
kotvil v Devíne. Kyticu k Dňu učitel'ov mu 
odovzdal starosta Devína, pán Novotný 
- jeho bývalý žiak. 

Nuž, vdaka vám naši učitelia. 
Nezabúdame, spomíname aj na tých, 
a najmä na tých, ktorí viedli prvé noše 
kroky na scéne zvanej život. 

INŽINIERSKO - REAI.llNÁ KANCElÁRIA 

VYHUADKE 23 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

BRATISLAVA, TH.:07 /776 728 

- RD - DNY - Mečíkova ul. pozemok 730 m', 2,0 mil. Sk 

- RD - DNY - Delená ul. pozemok 250 m', 1 ,6 mil. Sk 

- RD - DNY- Primoravská ul. pozemok 279 m2, 900 tis. Sk 

- RD - DNY - lstrijská ul. pozemok 4 943 rn2, á 3,5 mil. Sk 

-Chata+ záhrada pri Stupave, pozemok 400 m' á 21 O tis. Sk 

- Chata - DNY- Devín + záhrada, pozemok 434 m' á 350 tis. Sk 

- Pozemok na chatu nad Račou l Oa á 200 tis. Sk 

- Stavebný pozemok - DNY - J. Jonáša ul. 35 000 m' á 800 Sk/ v 

-Stavebný pozemok- DNV- Záhradná ul. 3 400 m' á l 000 Sk/m' 

- Stavebný pozemok- Koliba - Čremchová ul. 6 207m' á 2 500 Sk/m' 

- Stavebný pozemok - DNY - Brežná ul. 727 m2 á 1 150 Sk/ m' 

-Stavebný pozemok- DNY- Š. Králika ul. 430 m' á 1 300 Sk/m' 

-Stavebný pozemok- DNY- Š. Králika ul. 375m' á l 300 Sk/m' 

- Stavebný pozemok - DNV - na podnikatelské účely - 4 377 m' 

á 550 Sk/rn' 

- Vinohrad - Rača - l 026 m' á 200 Sk/ m' 

-Vinohrad- DNV- Devín- l l 04 m' á 600 Sk/m' 

-Pozemok na záhradu- DNY- Vápenica, 736 m' á 200 Sk/m' 

P(!l;l!I:E~~mmcy na 

800m2 á 150 Sk/rn' 

900 m' á 1 OO Sk/m' 

366m' á 150 Sk/m' 

DNY= JIID: 

- Záhrada - DNY - 450 m' + chata á 350 lis. Sk 

-Orná pôda- DNY- pri Volkswagene 6 159m' á 150 Sk/m' 

- Kúpime v DNY byty družstevné alebo v osobnom vlastníctve. 

Môžete volať ai v soboru a nedel'u. 

DEVEX 

pk 



INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpo 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

' Kúpim kozie mlieko. Tel.: 775 275 
* Kúpim garáž v DNY al. v Dúbrav-
ke. Tel.: 777 150 

• Fritézo 2,51. Tel.: 775 108 
• 200 ks keramických miák. l kus -
15,-Sk. Tel.:779645 
• FTY- uhlopriečka 67 cm - funkčný. 
Soboty- nedele. AŠ. No kaštieli č. 12 
* Predám čistokrvné šteňatá nemec
kého ovčiaka bez PP. Odber možný 
ihneď. Tel.: 775 480 
• Predaj zeleninových, kvetinových 
priesad o sirôtok. Šubín, No grbe 30. 

Tel.: 770 109 
• Predám detskú drevenú postiel'ku 
s matracom vo výbornom stave. 

Tel.: 779 772 
' Predám detskú postiel'ku vo vel'mi 
dobrom stave, tri polohy výšky matra-
cov. Cena 500 Sk. Tel.: 775 347 

• Doučujem anglicky. 
Tel.: 778 835 

Kosatcová 24 

• OM· servis 
Miroslav MIKULÁŠOVÝCH 

Š. Králika 18, ponúka práce 
- maliarske, natieračské, 
sadrokartón, tatranský profil -
dodávka oj montáž, 

Tel.: 779 366 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 

-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

• Vodoinštoločné o kúrenárske prá-

ce. Tel:: 776 888 

• TV servis Baláž - Oprava televí

zorov No Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

• Montáž, oprava o predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005 

AUTOŠKOLA 
RUBÍN - D. N. VES 

ponúka 
- VÝCVIK VODIČOV SK. B 

- KONDIČNÉ JAZDY 
- POVINNÉ ŠKOLENIE 

VODIČOV Z POVOLANIA 

Tel.: 777 548 

(pri mestskej polícii - vchod z ul. l. Bukovčana) 

OTVORENÉ 
letný čas 

PO: 6.30- 21.00 
UT: 6.30- 21.00 
ST: 6.30- 21.00 
ŠT: 6.30- 21.00 

PIA: 6.30- 21.00 
SO: 6.30 - 13.00 
NE: 8.00 - 12.00 

PONÚKAME 
PREDAJ 

SUDOVÉHO VÍNA 

- kompletný sortiment potravín 

- tabakové výrobky za bezkonkurenčné ceny 

- drogistický tovar 

- mäso, údeniny, hydinu 

- ovocie, zeleninu 

- stravu pre vegetariánov 

Tel.: 779 811 
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a.s. závod 02, 

Devinska Nová Ves 

- výroba karosárskeho lisovacieho náradia 
a výroba výliskov 

(v areáli VW Bratislava) 

'1. robotnícke profesie: 

- nástrojárov (vyučených v odbore, po ZVSJ 

- zámočníkov (frézy, vyučených v odbore, 

po ZVS) 

- frézárov na CNC frézy, klasické frézy, por

tálové a kopírovacie frézy 

(vyučených v odbore, po ZVS) 

- lisárov a manipulačných robotníkov 

(ukončená :základná škola, po ZVS) 

- kaliča (vyučených v odbore, prax potrebná, 
po ZVS) 

modelárov - maketárov (vyučených v odbore, 

po ZVS) 

2. THP funkcie (môžu byť aj čerství absolventi 
škôl, uchádzači ovládajúci PC, CAD - CAM, 
cudzí svetový jazyk budú :zvýhodnení) 

- majstrov výroby (ÚSO, VS stroj. :zamer., 

po ZVS) 

- výrobného dispečera (ÚSO, VS stroj. :zamer., 

po ZVS) 

- konštruktérov lisovacieho náradia {ÚSO, VS 

stroj. :zamer., po ZVS) 

programátorov CNC - strojov {ÚSO, VS stroj. 

:zamer., po ZVS) 

- technológov na výrobu lisovacieho náradia 

(ÚSO, VS stroj. :zamer., po ZVS) 

- konštruktérov lisovacieho náradia (ÚSO, VS 

stroj. :zamer., po ZVS) 

vedúceho konštrukcie (Vš, prax v strojáren

skej výrobe potrebná, ovládanie PC) 

- manažérov pre zákazkovú činnost (VS - príp. 

úSO stroj. alebo ekon. smeru, podmienkou je 

ovládanie NJ, prípad. AJ, VP- skup. 8) 

Záujemci hláste sa osobne, písomne alebo telefo
nicky na uvedenej adrese: 

p. Marenčíková- per. odd. tel. 775 31 
fax: 116 529 alebo Ing. Flimel- 258 382 +fax 

ia! 
Obchodní partneri:,__ ____ .._, 

WEP-WW s.r.o 
Reklamná agentúra a tlačiareň 

S.Krállka7(objektgarážf) 
841 07 Devfnaka Nová Vos 

te!.lfax: 07/ noae2 

LIPTOS s.r.o. 
Predajňa alda v Dome odievania 

Advokátska kancelária 
JUDr. Igor Huna 

Mlcklew!czova 9, tel.: 07/325984 

GREEN PLAST s.r.o. 
Aecykláclatennoplastov,predaj 
eyYrobaséčkovaPEvýrobkov. 

M. Pilúl a 5, 841 07 Oevfnska Nová Vea 
te!Jiax::07/775529 

Agentúra FILIP 

LINO REX s.r.o. 

JUDr,$tefanSeman~lk 

S & MJ Bezpečnostná služba 

ELEKTROPROJEKT • KUČERA 
Projekty,IMntáie,revlzle,zabezpečavacle 

zar!adenla,EZS,EPS,elektrolnllalilcle 
tu!.lfax:07/mB64 

KOL-EKO s.r.o. 
I.Bukovčanaa 

Kvetinárstvo BEGRA 
latr1Jská68 

NE IT 
obchod s nápojmi 

Brigádnická 24, Devfn 

OVOCIE ZELENINA KLOBAS 
Kosatcova24 

MÄSO ÚDENINY 
Novomestského 3 

OevfnakaNoväVes 

KAROL JONAS CENTER 
Kadernlckynlón 

Komplexn6 pi!llrylovanlt slu11ab !i. KréJika 1 • Majernflwva 8, tel.: 712650 
·ochranamaJttkUao•Ml·deteklfvna&lu!ba $pltálska51,\el.:325978 

Podmien "e: L......_'e'._:o?_"'-'".:..'·""-'-""'-"-'__;1;:::::=::::::::::;:::==~ 
Navštívte podniky spoločností ISTRIA s.r.o. -Denný bar ISTRIA, -Nočný bar ISTRIA, -Bistro POD SRDCOM. ~:?.!;'.~.~~?,~~~~,;~· 
Počas diskoték obdržíte ZLOSOVATELNÚ VSTUPENKU, ktorú po vyplnení vhoďte do zberných krabíc. ':~~':::.~:::;:::;" 
V prípade konzumácie obdržíte ďalšie ZLOSOVATELNÉ KUPÓNY, ktorými sa Vaše šance na výhry zvyšujú. "'"''"'"::;,~:·,":;'"•"v" 

Zlosovanie akcie bude pri príležitosti 6. výročia vzniku ty. ISTRIA s.r.o. - 1. júna 1996 pod dohľadom štátneho notára 
csibaiiWEP· wws.r.o. 1996 v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. 

L--------------------------------------~---~--

r~--------, 1 M1estny úrad mestskej časti Devín- l 
l ska Nová Ves vyhlasuje súťaž 
l na obsa den ie 6 vyhradených par- l 

kovacích miest na Eisnerovej ul. l 
l pred budovou Všeobecnej úverovej l 
l banky od 1.5.1996 do 30.4.1997. l 
l l 
l Podmienky súťaže je možné si 1 
l '?'zdvihnú( u prednostu Miestneho 1 
1 uradu, lstrijská 49. Uzávierka l 
l!rihlášok 22.4.1996 o 16.00 hod . ..J ---------
SKLENÁRSTVO 
vo dvore 
ul.lstrijská č. 59, 841 07 Bralislava 

sklenárske práce 
brúsenie skla 
vŕtanie dier do skla 
lepenie zrkadiel 
lepenie malorozmerných akvárií 
rarnovanie obrazov 

Dovoz 11 odvoz zabezpečujeme 

Realitná kancelária pre 

OBVOD 
KÚPIME - PONÚKAME 

Ht:ADÁME 
byty, rodinné domy, pozemky 

• KONTAKT Konzorcium 
Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava 

Tel.: 07 l 788 595, 788 596 

* ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA 

• ELEKTROSPOTREBIČE PRE 
DOMÁCNOSŤ 

(aj na objednávku} 

• FOTOZBERŇA 

po - pia: 13.00 - 18.00 

sobota: 9.00- 13.00 

EISNEROVA 56/E 

Tel.: 77€>710 P.Horova 12 

v salóne VIKTÓRIA 
!zákazkové šitie a metrový textil) 

po·pia: ~ · 1200 a 1400 
• Hl00 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. = 527 Sk, 1/4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 011 Sk, l strana= 42 l 6 Sk. K cenám trebo pripočítať 23 % DPH. 

Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hľadám ·50 %. Príploiky: l. strana+ l OO %, posledná strana+ 50 %. 

Inzercia tel./fax: 77 S 275, inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX9 



od 29.3. do 11.4.1996 

Dňa 2.4. a 20.00 hod. bolo telefo
nicky oznámené, že na ul. Š. Králika 
sa poplašné zariadenie na vozidle 
Favorit už hodinu márne snaží dovo
lať svojho majitela. Vyslaná hliadka 
zistila majiteľa, ktorý musel svoje vo
zidlo utíšiť. 

Dňa 5.4. o 19.20 hod. na ul. M. 
Marečka sa dvaja maloletí G.P.a l.D. 
vybrali na nákup kábla do zrúcaniny 
budúceho obchodného domu. Nako
l'ko obsluhujúci personál sa v ob
chodnom dome ešte nenachádzal, 
obslúžili sa sami z rozvodnej el. skri
ne. Okoloidúcej hliadke sa tento spô
sob obsluhy nepozdával a po kontro
le nakupujúcich ich oznámila na MÚ. 

Dňa 6.4. o 01.10 hod. bol ozná
mené p. S.l., bytom Bukovčana, že si 
niekto "zapožičal" jeho vozidlo 
Š l OO bez jeho vedomia. Hliadka 
MsP toto vozidlo spozorovala a pre
nasledovala až na Záhradnú ulicu, 
kde bolo vozidlo zastavené. "Nový" 
majitel' sa k "zapožičaniu" vozidla 
do svojej zbierky priznal. Uvedené 
vozidlo sprevádzalo dalšie vozidlo 

VAZ, ktoré si do svojej zbierky zado
vážil p. B.M., takisto bytom v DNY. 
Pri kontrole dokladov vozidla VAZ 
bolo zistené, že nie všetky čísla vo vo
zidle súhlasia s evidenciou. Hliadka 
MsP nemala pochopenie pre takéto 
zberatel'ské sklony, a tak zberatelia 
musia svoju vášeň vysvetli( na HO 
PZ. 

Za uplynulé obdobie bolo rieše
ných 24 priestupkov, priestupky sa 
zväčša týkali porušení proti ustanove
niam VZN MČ DNY. Najväčšie per
cento priestupkov tvorilo ničenie 
a poškodzovanie trávnatých plôch 
parkovaním vozidiel v týchto priesto
roch. O nedostatku parkovacích miest 
sa vie už dlhšiu dobu, ale porušova
nie platných VZN túto situáciu nerieši. 

MsP 

Sídlisková ·poezia/811 
Slnko ako vystrihnuté z detskei kresby 
pod ním škatuľky 
Rovno krivo naukladané 
diela sa hrala a postavilo 
z nich svel 

Svet bielych stúh 
a maličkých zelených plôch 
viac sa tam nezmestí 
trochu železa - vrai preliezka 
hore - dole naopak dolu hlavou 
ako všetko lu na svete 
- do/u hlavou 
svet na preliezke 
Plný smiešností 

kde za peniaze dá sa naiesr 
za peniaze dá sa obliec( 
za peniaze dá sa ži( 
v malei škatul'ke 
ako zápalky nakladané 

Vrai keď ie vel'ké teplo, 
napätie 
tak sa lo môže zapáli( 
a škatul'kový svel zhorí 
ostane prázdno 

No psi v Devínskei 
budú nadálei osiera( 
chodníky 

VerBel 

~~ 

KRIIOVKA 
odober. - 5/ Neucelený - dá do 

poriadku. - 6/ Záporová spojka -
druhá časí tajničky. - 7/ Cesta po 
taliansky - vidiecke sídlo šľachticov. 
- 8/ Prítmie - grgala. - 9/ 
Mravouka - najmenší prst. - l 0/ 
Strácal - poučenie. - ll/ Nástroj 

kosca- záver spevu. - 12/ Opojila 
alkoholom- tretia čast' tajničky.-

Vodorovne: A/ Pekná žena - ko

niec tajničky.- B/ Nie inakší- únia 
po česky - byt zničený (najmä 
v kartách). - C/ Osobné zámeno

chovatelia psov - snáď. - D/ Titul 
šl'ochtica vo Francúzsku - zadŕhal 
sa v reči. - E/ Svetadiel - úder po 

chorvátsky - Verdiho opera. - F / 
Starý po anglicky zmoknem -
prístroj na meranie morských hr
bok. - G/ Podielová jednotka sily -

mesto v Nemecku - arza po česky. 
- H/ Skratka identifikačného čísla 
podniku - nafúkal - tlačová agentú

ra býv. Sovietskeho zväzu. 1/ Liatí 

po česky - vel'a po nemecky -
kráčam.- J/ Stratí reč- bojazlivá.-

Zvisle: l/ Začiatok tajničky - al

koholom opojilo.- 2/ Úder- fažké 

previnenie. - 3/ Kliešfovec nota 

pa anglicky. - 4/ Obilný sklad -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

2 3 4 5 6 

Pomôcky: F/ Lot.- G/ Roth.- APN. 

- 3/ Akarid.-

d 

7 8 9 10 ll 12 

~@~@[fi)~@ 
~~W®fr@l 

Na policajnú stanicu prišlo sloršio 
slečna. 
- Celý večer ma sledoval nejaký 
chlop. Myslím, že bol opilý. 
Strážmajster si ju pozorne.pozerá o 
hovorí. 
- To určite bol! 

Navštívi manželka svojho muža vo 
väzení. 
- Tak ako sa lu cítiš? 
- Ako domo. Nikam nemôžem a stra-
vo je tu tiež mizerná. 

- Je to pravda, že obžalovaný o vás 
prehlásil, že ste hlupák? 
-Áno, je. 
-Tok, prečo ho žalujete? 

Policajt zostaví automobilistu: 
- Človeče, oko to jazdíte, dostanete 
pokutu! 
- To som rád, už som so zlakol, že ju 
budem musie!' zaplati( ja. 

Mladá pani prišlo k pekárovi vráti( 
nedopečený, ale tvrdý chlieb. 
- Pani, mňa nebudete učit' môjmu re
meslu. Jo som už piekol chlieb, keď 
ste vy ešte nebolo no svete! 
- No dobre, ole prečo ho predávate 
ož teraz? 

- Pozri, Mariša, tu je inzerát práve 
pre nás. Predávajú staršie malé auto 
po generálke. 
- Hoci aj po plukovníčke, len nech 
jazdí a nie je drahé. 

Z politického mítingu 
- Verte nám! Nebude to dlho trvať 
o budeme lepšie žit'. A možno, že oj 
Vy! 

Príde manžel rozradostený domov 
a v ruke drží stierací lós. Už vo dve
rách kričí: 
- Miláčik, bal' si kufre, vyhral som mi
lión! 
Ona no to: - Ideme na dovolenku 
k moru? 
- Nie! Ty ideš z domu! 

DEVínskonovoveský EXpres- dvolýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kolištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
siaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. 'ií!i' 775 275 

týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Prečítal som nedávno útlu knižo
čku a zistil, že ludia nielen konajú, 
ale aj myslia. (To je zistenie!) Len 
ten pomer medzi konajúcimi a aj 
mysliacimi sa mi nepozdáva. 

Nebol som velakrát "za humna
mi", aby som mohol posúdit' iný 
pomer - pomer prosperity a mysle
nia. 

Ale akási súvislost tam bude. 

Keď ujkobáči vysvetl'uje mladé
mu kandidátovi vied, že je príliš 
mladý na to, aby pochopil, že jed
na krava a jeden kôň nemôžu byt' 
jedným plnohodnotným záprahom 
a mladý stále "melie" o ekonomic
kom využití netradičných zdrojov, 
konsenzus, teda po našom súhlas
né stanovisko, je kdesi v tridsiatej, 
ešte neobjavenej, galaxii, (ažko 
očakáva( prosperitu. Ale keď inak 
nie, nuž máme aspoň dostatok na
mlátenej prázdnej slamy. A chvá
lenie je predsa tiež čosi, čo každý 
nemá. Takže .. 

Myslie(, či nemysliet'2 - to( ham
letovská otázka. Odpoveď by bola 
možno jednoduchá. Ale načo trá
pit' hlavu? Nech ju trápia iní. 
~ozia sa síce v mercedesoch, my 
1m závidíme, ale nech sa len trá
pia! Keď na to majú. 

Za netradičný príhovor sa ne
ospravedlňuje 

Váš vydavatel' 

V utorok 7.5.1996 o 
15.00 hod. sa na Zimnom 
štadióne Slovana uskutoč
ní, na podnet starostu 
mestskej časti Devínska 
Nová Ves Ing. Vladimíra 
Mráza, spoločné rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hl. m. SR Bratislavy a 
miestnych zastupiteľstiev 
sedemnástich mestských 
častí Bratislavy. Jedinou 
témou rokovania bude zá
kon NR SR o územnom 
a správnom členení SR. 

Poslanci hlavného mesta 
a mestských častí zaujmú 
stanovisko k zákonu, kto
rý nepriznáva hlavnému 
mestu suverénneho štátu 
ani také postavenie, aké 
malo toto mesto za čias 

bývalej federácie. Zároveň 
podpíšu petíciu, ktorou sa 
obrátia na poslancov Ná
rodnej rady SR, aby pre
hodnotili svoje rozhodnu
tie nepriaznivé pre obča
nov Bratislavy a postave-

nie hlavného mesta Slo
venska v zákone vráte
nom prezidentom republi
ky na opätovné preroko
vanie v Národnej rade pre
hodnotili. 

Na spoločné rokovanie 
mestského a miestnych za
stupiteľstiev budú pozvaní 
aj predseda Národnej rady 
SR, minister vnútra a 
všetci poslanci Národnej 
rady SR zvolení za Brati
slavu. Spoločné rokovanie 
zastupiteľstiev je verejné 
a môže sa ho zúčastniť aj 
verejnosť. 

- p -

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

NOVÁ VES 

r..- Starosta MČ DNY podal trest

né oznámenie na neznámeho pá

chatela, ktorý ničí kábelové rozvo
dy miestneho rozhlasu. Pozná nie

kto páchatela? 

r..- Zo uplynulé dva týždne pri

budlo dalších 25 záujemcov o pra
videlné odoberanie nášho dvojtýž

denníka. 

r..- V pondelok 22.4.1996 so na 

trávniky sídliska Stred vyrojili deti 

z neďalekej základnej školy. 
Neupo-zorňovali na seba džavo

tom, ale igelitkami, do ktorých 
zbierali porozhadzované papiere 

a odpadky. 

Chovateľom psov 
Dňa 4.5.1996 (v sobotu v 

čase od 9.15 - 11.00 hod). sa 

na ul. Hradištná (pred starou 
kotolňou) uskutoční očkovanie 

psov proti besnote. Zároveň 
bude prebiehat' aj vydávanie 
hygienických pomôcok (sáčky 
a lopatky) majitelom psov na 
odstránenie psích nečistôt na 
verejnom priestranstve. 

MÚ 

bude vyberať za prenájom hrobovéh.o miesta 
v sobotu 4.5.1996 od IU) O do 

Za prenájom hrabového .miesta na desať rokov je poplatok 
l 350,- Sk. Jednoročný poplatok činí 135 Sk. Za .dvojhrob na 
lO rokovje poplatok 2 700,- Sk. 

Uzávierka dnešného čísla bola 1996. Uzávierka na-
sledujúceho čísla bude 9.5. 1996F číslo vyjde 17.5. 7 996. 



:®robničky 

radnice 
Uznesenia z rokovania 

Miestnej rady zo dňa 23.4.1996 

Miestna rada: 

nesúhlasila so zmenou projektu hro· 

medných garáží na ul. J. Poničana 
vzhladom k tomu, že navrhovaným 

riešením na rozšírenie plochy urče· 
nej na podnikatel'ské činnosti by sa 
znížil počet garáží viac ako o polo· 

vicu. Vzhladom k tomu, že víÍaz ve· 

rejnej súÍaže na realizáciu objektu 
porušil podmienky súÍaže v cene 
garáže, počte garáží a lehotách 

výstavby, navrhuje Miestna rada, 
aby Miestne zastupitelstvo zrušilo vý· 
sledky verejnej súÍaže 

schválila návrh štandardov bezba· 
riérových úprav v Devínskej Novej 
Vsi 

vyhodnotila sÚÍaž na vyhradené 
parkovacie miesta pred budovou 

VÚB na Eisnerovej ul. a pridelila 
parkovacie miesta žiadatelom 

schválila prena1om nebytových 

priestorov na lstrijskej 68 za účelom 
rozšírenia predajných priestorov 
kvetinárstva Begra 

schválila ako prioritné investičné ak· 
cie mestskej časti na rok l 996 po· 

kračovanie vo výstavbe kanalizácie, 

Ochrana proti hlodavcov 

Nezabudli ste 
na deratizáciu 

Na zabezpečenie zdravých pod
mienok no území hl. m. SR Bratislavy 
je nevyhnutné vykonávaí minimálne 
2x do roko (apríl, október) účinné 
opatrenie v súvislosti s ochrannou de
ratizáciou (Vyhláška Okr. ú. Bratislava 
z 2.1. 1991 o ochrannej deratizácii 
a dezinsekcii na území Bratislavy). 
Deratizáciu vykonávajú profesionáli 
združení v Cechu profesionálov DDD, 
Moravská 3, 831 03 Bratislava, tel.
fax 271 721. 

Týmto vyzývame všetkých majitelov 
rodinných domov, majitel'ov a užíva· 
telov nehnutelností v kat. ú. Dev. Nová 
Ves, podnikatelov, bytové družstvá 
a závody v kat. ú. MČ Dev. Nová Ves, 
aby si čo najskôr zabezpečili deratizá· 
eiu vo svojich priestoroch na vlastné 
náklady. Kontrolu deratizácie vykoná· 
vaj ú orgány štátnej hygieny. 

MÚ 

2 DEVEX 

pokračovanie vo výstavbe televízne· 
ho káblového rozvodu v starej časti 
DNV a budovanie nových parkovo· 

cích plôch a garáží na sídliskách 

prerokovala plnenie rozpočtu mest· 
skej časti za prvý štvrírok 1996 

prerokovala možnosti výstavby no· 
vých bytov formou strešných nad· 

stávb na sídlisku Stred a uložila 
prednostovi Miestneho úradu v spo· 

lupráci s architektom mestskej časti 
predloži( návrh objektu vhodného 

na realizáciu nadstavby a preroko· 
vaí realizáciu nadstavby a možnosí 

odkúpenia bytu s nájomníkmi bý· 
vejúcimi v objekte 

nesúhlasila so zámerom zriadenia 

autobazáru vedia benzínového čer· 
padla, vzhladom k nesúhlasu obča· 
nov s dalším zaÍažením uvedeného 
územia 

na návrh komisie kultúry schválila 
uvolnenie 30 000,- Sk z fondu kultú· 

ry na vyhotovenie upomienkových 
predmetov vo forme odliatkov 

archeologických nálezov v Devínskej 
Novej Vsi 

schválila uvol'nenie 25 000,· Sk 

z fondu životného prostredia na za· 
bezpečenie výsadby zelene 

uložila prednostovi Miestneho úra· 

du, aby podnikol opatrenia na vy· 
riešenie sÍažnosti nájomníkov objek· 
tu na ul. J. Smreka 5 na nadmerné 

vyúčtovanie spotreby vody 

. p. 

sobotu 20. apríla sa vo vel'kej 

sále Istro Centra uskutočnila 
nebodovaná súÍaž detských a juni· 

orských klubov akrobatického rock 

and rollu. O malých plyšových mas· 

katov, venovaných starostom De· 

vínskej Novej Vsi, bojovalo v šty· 

roch kategóriách 24 párov z celej 

Bratislavy. 

starostu Devínskej Novej Vsi 

Mladí športoví tanečníci bojovali 

za výbornej atmosféry od obeda do 

19.00 hodiny. Ceny a diplomy víÍa· 

zom odovzdali sám pán starosta 

a riaditeľka Istro Centra. 

Podujatia sa zúčastnil tiež prezi· 

dent Slovenského zväzu akrobatic· 

kého rock and rollu, pán Stano 

Kočiš: "Vážime si prístup a ochotu 

pána starostu a aj Istro Centra, kto· 

ré bolo schopné zorganizova( túto 

sút'až. Malá cena starostu dala mo· 

žnosí prezentácie tohto športu v 

~ · · em.e šancu? 
V jednom z posledných Devexov so objavilo 

informácio o príprave Chorvátskeho festivalu, 
ktorý by tento rok mal prekročiť rieku Moravu. 

Šesť a pol roko po páde ostnatej opony, po 
Moravskom Jáne, Gajaroch, Záhorskej Vsi, 
Zohore, po neúspešných snahách o "lávku dôve· 
ry" (ešte v roku 1989), o kompu (už v roku 
1990) sa vari aj Devínskej podarí premostiť 
Moravu aspoň na jeden víkend. Dnešní obyvate· 
lia budú mať možnosť prejsť do Schlosshofu 
a skúsiť si to, čo bolo pre tých, ktorí už pomreli, 
skutočnosťou na začiatku tohto storočia a pre 
tých ešte žijúcich možnosťou naposledy pred 50 
rokmi. Zdá sa, že sa l'ady pohli (po šiestich ro· 
koch úsilia novoveskej strany) aj na druhej stro· 
ne a predstavitelia blízkych rakúskych obcí sú prí· 
stupní takejto myšlienke. 

V marci tohto roku sa objavila v Národnej ob· 
rode správa o generálnej rekonštrukcii železnič· 
né ho mosta cez Moravu v našom katastri, v in· 
vestorstve rakúskych železníc. Ide o jediné pev· 
né premostenie rieky Moravy na celom hranič· 
nom úseku. Objavila sa šanca využiť túto rekonš· 
trukciu na zabudovanie lávky pre peších a cyklis· 
lov do novej konštrukcie mosta (obdoba chodní· 
ka pre peších no starom bratislavskom moste cez 
Dunaj) ako predpokladu pre neskoršie zriadenie 
turistického, sezónneho hraničného prechodu do 
Rakúska v rámci malého pohraničného styku. 
Kedže realizácia stavebných prác je naplánovaná 
na jeseň tohto roku, je najvyšší čas pokúsiť sa 
využiť šancu oko vytvoriť aspoň technické pred· 
poklady na budúce pevnejšie spojenie Devínskej 
o Marcheggu, resp. Schlosshofu, ako je spojenie 
prôežitostnou kompou alebo pontónovým mos· 
tom. Je bez pochyby, že takýto, aj keď sezónne 

a dopravne obmedzený, hraničný prechod by bol 
obrovským prínosom pre cykloturistiku no obi· 
dvoch stranách Moravy a z našej strany predo· 
všetkým pre západnú časť Bratislavy a kus okre· 
su Bratislava vidiek. Keďže by bol v našom ko· 
to stri, najväčším prínosom by bol pre Devínsku 
Novú Ves. 

Predstavitelia našej samosprávy už vyvinuli 
iniciatívu na realizáciu tejto myšlienky, avšak, 
ako sa ukazuje, do hry musia vstúpiť silnejšie pó· 
ky ako je sila samosprávy mestskej časti hlav· 
ného mesto SR. Keďže ide o čas (a peniaze ož 
v druhom rode), je treba konať rýchlo, pretože 
po realizácii diela sa do nového mosta zrejme 
nebude môcť zasahovať dlhé roky. O novom 
cestnom prepojení na mieste starého mosta z u li· 
ce Na mýte sa nám, objektívne, môže len sní· 
vof. Skúsenosti s mostom v Moravskom Jáne 
a v Záhorskej Vsi (oj finančné) nás o tom ru ko· 
lopne presviedčajú. Proti riešeniu lávkou po že· 
lezničnom moste nie sú ani v Marcheggu 
o Schlossfohe. 

No realizáciu tejto šance je treba už zapojiť 
štátnu správu no najvyššom stupni. Pomôže nie
kto z pôvodných, nových, starších alebo mio· 
dších Novovešfonov? 

Skúsenosti z otvárania hraničného prechodu 
v Jorovcioch (zo niekol'ko dnO, desiatky hranič· 
ných prechodov pre peších o cyklistov od 
lonžhotu po Aš a od Ašu po Vornsdorf nasvedču· 
jú tomu, že aj sa štátmi Európskej únie sa dá do· 
hodnúf na l'udských kontaktoch. Možno oj na fi· 
nančnom podiele z netradičných zdrojov. 

Ing. Miloš Encinger 
Poslanec Miestneho zostupitel'stvo -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Devínskej Novej Vsi, kde má silné 

zázemie. Vyskúšala tiež možnosí 

prípravy väčšej súÍaže v rámci 

Slovenského pohára, ktorá by sa za 

predpokladanej podpory podnika· 

tel'ských subjektov odohrala v De· 

vínskej Novej Vsi. 

Rád by som zdôraznil, že 90 % 
súčasnej juniorskej rock and rollovej 

slovenskej špičky je v Bratislave 

a z toho medzi reprezentačným úz· 

kym výberom je takmer polovica ju· 

niorov, bývajúcich v Devínskej 

Novej Vsi, lo znamená, že je u vás 

najväčšia koncentrácia kvalitných 

juniorských rock and rollistov." 

ll. mája sa slovenská juniorská 

reprezentácia zúčastní Majstrovstiev 

sveta v Egeri. Želáme im vela úspe· 

chov. 

Vífazi "Malej ceny starostu DNV" 

Kat. PnP (prvýkrát na parkete) 

1. m.: M. BALOGH, Barbora 

SJÁKOVÁ (Charlie group) 

2. m.: Tomáš ZEMAN, Mária 

ŠAFARÍKOVÁ (Charlie group) 

3. m.: Marek BEREŠ, Daniela 

MACHOVIČOVÁ (Hydrorock) 

Kat.: Deti 

1. m.: Braňo PALUS, Sandra 

SADOVSKÁ (Hydrorock) 

2. m.: Ivan ZUBO, Michaela 

MAŤUŠOVÁ (Charlie group) 

Kat.: Junior 1 (do 14 rokov) 

l. m.: Filip KUBIŠ, Liana 

ŠÁNDOROVÁ (Hydrorock) 

2. m.: Michal KOHN, Natália 

KUŽELOVÁ (Charlie) 

3. m.: Karol CHROMEK, Natália 

DERCOVÁ (Hydrorock) 

Kat.: Junior 2 (do 17 rokov) 

1. m.: Martin LANCÍK, Adela 

LIPTÁKOVÁ (Hydrorock) 

2. m.: Tomáš RALBOVSKÝ, Zuzana 

HNATOVÁ (Hydrorock) 

3. m.: Michal HAVRLENT, Eva 

BELAŇOVÁ (Hydrorock) 

Ber 

v Novej Vsi? 

Devínska Nová Ves je obec s dl· 

horočnými rôznymi tradíciami·, Za 

osledné obdobie sa heto trad1c1e 

p blasti kultúry · tradičných zábav 

v ~ultúrnom dome vel'mi zhoršili. 

;a minulý rok sa neuskutočnili tra· 

dičné zábavy ako bola Vel'konočná 
zábava, Májová veselica, Hadová 

zábava, Štefanská zábava, Silves· 

trovská zábava. Tento rok už nebo· 

Naše deti nás 

OPÄŤ 
v nedeľu 21.4.1996 nás 

žiaci zš Bukovčana l opäť 
prekvapili. Dramatický krú
žok zahral divadelnú. hru 
v naštudovaní pána učiteľa 
Ferova a pani učiteľky Mlejo· 
vej a Zadrabajovej "Úbohá 
Anička" a pripravili tak vše
tkým prítomným divákom 
pekný umelecký zážitok. Zdá 
sa že divadelné predstave
ni~ žiakov tejto školy sa stá
vajú v Dev. Novej Vsi už tra· 
díciou. Škoda len, že snahu 
našich malých hercov ne· 
prišli oceniť viacerí rodičia, 
starí rodičia, prípadne ostat
ní príbuzní. Možno väčšia 

propagácia podujatia v podo-

me K d k interpelácii e y 
Ak sa nám nepodarilo za tri štvrte 

roka projekt "Bezplatné cvičenie verej· 
nosti v telocvičniach ZŠ Devínskej 
Novej Vsi" priviest' k životu, je to nepo· 
chybne znak určitých organizačných 
a personálnych nedostatkov v práci za· 
stupitel'ských zložiek našej obce (sta· 
rostu, Miestneho úradu, poslaneckého 
zboru · seba nevynímajúc, riaditel'ky 
lstracentra i Školskej správy Bratislava 
IV). Stopa ret'azca aktivít mnohých l'udí 
a hodín, ktoré boli venované realizácii 
myšlienky, sa stráca v bode 4 starosta· 
vej odpovede. 

Volhe citujem: "Zoznam uchádzačov 
(cvičitelov) s adresami a telefónnymi 
číslami som odstúpil na vybavenie ria· 
ditel'ke lstracentra PhDr. Bergerovej". 

Tento potrebný krok pán starosta 
urobil nepochybne preto, lebo projekt 
považoval za správny (mimochodom, 
spochybňovala ho otvorene iba pani 
poslankyňa PhDr. Dobríková CSc aj 
to až na poslednom zasadnutf MZ .kde 
s d . ' 
. om pre niesol interpeláciu). Je tiež 
Jasné, že problémy, o ktorých sa 

la Vel'konočná zábava. Niektoré 

tieto zábavy sa uskutočnili v Reš· 

tauračných zariadeniach. Načo 

máme Kultúrne stredisko? Bola by 

som veľmi rada, keby sa tieto tra

dičné zábavy poriadali v Kultúr· 

nom dome ako bolo niekedy, kde 

by sa mohli ís( zabavil aj menej 

solventní obyvatelia Devínskej 

Novej Vsi. 
l.a. 

be plagátov či pozvánok, kto
ré by si vyhotovili deti na 
hodinách výtvarnej výchovy, 
by prilákala do veľkej sály 
Istracentra viac divákov, le
bo naši herci by si to určite 
zaslúžili a dospelým tento 
zážitok nenahradí žiadny te
levízny prenos či seriál. 
Všetci tí, ktorí sa v nedeľu 
večer rozhodli strá vit čas po
vzbudzovaním detí v ich 
krásnej činnosti, mi dajú 
určite za pravdu. Dlhotr
vajúci potlesk všetkých prí
tomných na konci predstave
nia bol veľkou odmenou pre 
deti a ich učiteľov. 

Vďaka vám, deti, za pekný 
večer. Boli ste skvelé! 

Eva Krížová 

zm1enu1e p. starosta v bode 6 svojej 
odpovede, boli už v osobách nájde· 
ných cvičitel'ov vyriešené. Veď školská 
správa uzatvára desiatky podobných 
zmlúv s telovýchovnými a inými záuj· 
movými združeniami. 

Bezpečnost' cvičiacich, rozsah hmot· 
nej zodpovednosti zo prípadné škody, 
ako aj vlastný plán športovej činnosti je 
spravidla v kompetencii platených 
cvičitelov. V tomto zmysle prebehol oj 
náš rozhovor s cvičitel'mi v decembri a 
podl'a toho si plánovali svoju činnost' 
(jeden z nich je profesionálny cvičitel'). 

Ak organizácia lstracentrum v osa· 
be p. riaditel'ky nesplnila úlohu u lože· 
nú starostom, bolo povinnosÍou staros· 
tu preveriÍ reálny stav, osobitne ak bol 
na to upozornený ústnou interpeláciou 
na zasadnutí MZ dňa 13.2.1996. (Že 
to lstracentrum vie robií, dosvedčuje 
pohotový inzerát v Devexe z minulého 
čísla, v ktorom pozýva do sály 
lstracentra na //Kondičné cvičenie" že~ 

ny a dievčatá). 
Písomná odpoveď starostu, žial', nie 

je odpoveďou no jednu moju otázku, 

alebo iba chronológiou problémov, 
ktoré sme už v záujme veci spoločne 
vyriešili do konca roku 1995. 

Zato sme si mohli prečítaí aj odpo· 
veď p. starostu "k otázke č. 2", ktorú 
som ja v Devexe nepublikoval, ale som 
nútený, žial', reagovaí aj na ňu. 

Nebol som požiadaný a nie je 
v kompetencii ani povinnosti poslanca 
dohadovat' podmienky zmluvy, o ktorú 
požiadal starosta obce školskú správu. 
Na to má starosta DNV aparát 
Miestneho úradu, prípadne účelovú or· 
ganizáciu lslracentrum. Napriek tomu 
som do procesu príprav vstúpil z vlast· 
nej iniciatívy, v snahe urýchlit' vlečúci 
sa problém až po decembrové stretnu· 
tie s cvičitel'mi. 

Záverom: Slovo robí chlapa a sta· 
restu zvlášÍ. Osobitne, ak ho vysloví 
pred poslaneckým zborom. Ak si po 
tomto všetkom pán starosta naďalej 
myslí, že predmetná zmluva je "nerieši· 
tel'ná, resp. nesplnitel'ná", považuje 
zrejme Íažkosti okolo jednej tuctovej 
zmluvy za väčšie ako problémy vol'no· 
časových aktivít potenciálne, ale dnes 
už aj reálne problémových skupín mlá· 
deže DNV. Domnievam sa, že nedo· 
ceňuje otázky prevencie drogových zó· 
vislostí, kriminality mládeže a hlavne 
podielu obce, ktorý v riešení týchto 
problémov obec musí vziaí na svoje 
bedrá. 

V utorok 23.4. sa takmer do 

dvoch štvrtín naplnila ve!'ká sá

la /stracentra na stretnutí obča

nov s predstavíte/mi vlády 

a poslancami NR SR, ktoré or

ganizovali miestne pobočky 

HZDS a SNS. 

Na otázky občanov odpove· 

dali zástupcovia HZDS, páni 

Baránik, G. Zelenay a predse· 

da pobočky R. Mičura, SNS 

páni J. Paška, J. Šedovič 
a predseda pobočky A. Mora

vec. 

Je potešiteľné, že občania 

využívajú možnosti takýchto 

stretnutí. Na tomto dvojhodino

vom zaujímali občanov DNV 

otázky ekonomiky, privatizá· 

cie, histórie, kultúry a športu 

i vzíahov. 

Neopakovateľný rozprávač 

Gabo Zelenay, ale aj ostatní 

využili stretnutie na vysvetlenie 

mnohých otázok i postojov, čo 

je vlastne účelom takýchto po· 

dujatí. 

Do 10.4. 1996 verejnost' v telocvič· 
niach DNV necvičí. Ak nebude ani do 
najbližšieho zasadnutia MZ, poslanec· 
ký zbor by mal zareagovaí. Ak sa bu· 
deme k takto "doriešeným iniciatívam 
tvárií nezainteresovane, stávame sa 
spoluzodpovednými za budúce choro· 
by spoločnosti, ktoré nás už aj tak ne· 
obídu. Ako poslanci sme povinní 
snažiÍ sa ich preventívne aspoň 

zmierňovaí. Reálnych možností, ale aj 
času, máme v DNV naozaj málo. 

Turza Jaroslav 

Poznámka redakcie: K interpelácii 
sme čakali ohlasy oslovených. Sú toho 
názoru, že miesto, čas i priestor na 

riešenie interpelácií sú na zasadnutiach 
Miestneho zastupitelstva. Konkrétne už 
dvakrát zverejňovaný problém riešili 
niekol'kokrát a pisatel' dostal odpovede 
na interpelácie ai písomne. 

Redakciu zaujíma, či všetky otázky, 
ktorých výsledkom hlasovania na 
Miestnom zastupitel'stve bude pomer 
hlasov napríklad 23 : l, je potrebné 
zverejňovaí. Či tých 23 hlasov jednotli· 
vo alebo len ten jeden alebo uznesenie 
ako je zvykom. 

Otázky môže klást' príslušník 

strany, či hnutia, sympazant 

i opozične ladený občan. 

Prehnané emócie sú vari 

zbytočné pri takýchto stretnu

tiach. 
pk 

Vysvetlenie 
V minulom čísle sme uverej

nili pozvánku HZDS a SNS na 

stretnutie s predstavíte/mi vlády 
a poslancami NR SR. V pod· 
tlači sa objavila redakciou ne
objednaná grafická úprava, 
ktorá nebola ani pri preberaní 
faxových podkladov pre korek
túry vidíte/ná. Po ospravedlnení 
a vysvetlení objednávate/om 
žiadala redakcia vyvodi( dô
sledky s autorom svojvolného 
zásahu, čo bolo realizované 
pokutou. 

Čítate/om a priaznivcom or
ganizátorov sa napriek nami 
nezavinenej skutočnosti ospra
vedlňujeme. 

redakcia 
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Margita SÝKOROVÁ 

75 rokov 

Božena PATAKIOVÁ 
Antónia BESEDOVÁ 

80 rokov 

Gizela VAŠEKOVÁ 
Štefánia HULÍKOVÁ 

František RAlBOVSKÝ 

91 rokov 

Janka ŠIMONIČOVÁ 

95 rokov 

Pavlína POlÁKOVÁ 

Okrúhleho jubilea sa v tých
to dňoch dožila 

Terka IVANOVÁ. 
Do ďalších rokov veľa zdra
via a optimizmu želajú pria
telia. 

Erik PETRUŇ 

Občas sa ktosi narodí, zosobáši, 
dovŕši istý vek - dožije sa jubilea, 

opustí naše rady. Patrí lo k životu. 
Ešte aj ten odchod. Veď kol'kí zostá

vajú. 
Bývalo zvykom zverejňovať tieto 

medzníky. Dozvedela sa často rodi
na, známi, kamaráti, priatelia ... prišli 
zablahoželaí, prejavi( radosť či úča
sť alebo len tak spomenuli si - pospo

mínali. 
(udia mali k sebe blízko, vedeli 

o sebe v radosti i neradosti ... 
-Ako to je? Prečo to nie je?, pýtajú sa 
l'udia. Odišiel známy a dozvedela 
som sa to po troch mesiacoch. 

A predstavte si, sused oslávil okrúhle 
jubileum - on je taký skromný, nepri
znal sa, až od vnučky som sa dozve
dela. Neskoro. Nedalo by sa čosi2 
Veď Večerník uverejňuje aj sobáše, aj 
"opustili naše rady" aj "spomíname 
si". 

Matrikárky majú zakázané zvere
jňovať súkromné veci občanov. 

Nuž ... , rešpektujeme. 
Dostaneme iba zoznam jubilantov, 

občas príspevok z Klubu dôchodcov. 
Radi tieto informácie uverejňujeme. 

Nebojte sa cien. 

Ak mále záujem o zverejnenie ju
bilea, sobáša, spomienky, či oznáme-

4 DEVEX 

centrum pre voľný čas, 
12.5. "DEŇ MATIEK" 

programové popoludnie venované 
sviatku matiek 

16.5. KONCERT KU "DŇU RODINY" 
vystupujú žiaci ZUŠ v Devínskej Novej Vsi 

19.5. O HLÚPEJ KOZE 
bábková rozprávka 
v podaní divadielka Šašulína 
16.30, vstupné 10,-

Chorvátsky národopisný 

krúžok usporiada v sobotu dňa 
11. mája prechádzku po novo

veských častiach lesa na 

nia o odchode, navštívte inzertnú 
kanceláriu Devexu - Novoveská 14 
(z dvora) po- pia: 15.30- 18.00, 
v sobotu 8.00- 11.00 a objednajte 
uverejnenie Vášho oznamu. 

Jeden riadok (do 30 znakov) stojí 

10,- Sk. 
Oznam do 5 riadkov (do 150 zna

kov) stojí 30,- Sk. 
Uverejnenie fotografie 7,- Sk za 

l cm' (fotografia l ,5 x 2 cm= 21,
Sk). 

Predpokladáme, že ceny sú nepo
rovnatel'né s ostatnými periodikami 

a sú prijatel'né. 
Ponúkame túto možnosť všetkým 

čitatelom, ich priatelom a známym. 

redakcia 

® 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SLOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Spomienkový pochod na 
M.R. ŠTEFÁNIKA 

V nedeľu 5.5.1996 
o l O. 30 hod. začína kla
dením kytice pri pomníku 
M. R. štefánika v Devín
skej Novej Vsi (za hote
lom Morava). Autobusom 
č. 121 sa potom účastníci 
presunú k Istropolisu, 
kde bude o 12.00 hod. 
pristavený autobus pre 

Tel.: 770 033 

Kobyle za účelom poznania ich 

pamätihodností. Zraz je o 9.00 

hod. pri Závodoch technického 

skla. Odchod autobusov z Ko

lónie je o 8.30 spojom č. 63 
a o 8.47 č. 61. 

16.5. - štvrtok- Billingsova ovulač

ná metóda 

20.00 
prednáška o prirodzenom plá

novaní rodičovstva spojená 

s dia a video projekciou 

17 .5. - piatok - klub NOVUM -

Zázrak života 

19.00 
diskusný večer s videoprojekciou 

pre frekventantky a absolventky 

Teen Star Programu a všetky 

ostatné mladé dievčatá 

ďalšiu trasu: šamorín, 
Dunajská Lužná, !vánka 
pri Dunaji. Akciu zabez
pečuje Matica slovenská 
a mestská časť Staré 
mesto. Zdarma. 

stretnutie 

MOMS pozýva svojich 
členov a priaznivcov v 
stredu 22.5. 1996 na klu
bové stretnutie do klubu 
(v priestoroch radnice na 
Istrijskej 49) od 18.00 
hod. Program: prijímanie 
nových členov a posede
nie pri ľudovej piesni. 

~h~m~~~nJ~@ 
meniny v nasledujúcich 

týždňoch 
3.4.- Galina, 4.4.- Florián, 5.4.

lesano, Lesia, 6.4.- Hermína, 7.4.

Monika, 8.4.- Ingrid, 9.4.- Roland, 

l 0.4. - Viktória, 11.4. - Blažena, 

12.4. - Pankrác, 13.4. - Servác, 

14.4. - Bonifác, 15.4. - Žofia, 16.4. 

- Sveloz!Ír, 17.4.- Gizela 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: str, 

š!v, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

4.· 5.5. OPERÁCIA: 

8.-

ZLOMENÝ ŠÍP 
USA MP 
st 28,-
J. Travolta a Ch. Slater 

USA MP 
st 28,-
J..C. Van Damme 

l 1.· 12.5. 
(12.5. aj o 17.15 h.l 
USA MN st 30, 
Strhujúci a šokujúci thriller 

15.· 16.5. ON, ONA A JA 
USA MN 
st 24,-
Komédia 

Predstavenia pre deti a mládež: 
v SO a Nt o 17.15 hod. 

2.· 3.5. TOY STORY 
• BOJ HRAČIEK 
USA 30,-

4.- 5.5. OPERÁCIA: 
ZLOMENÝ ŠÍP 
USA 28,-

11 UŠIAK A 
22; 
Wolt Disney ·animovaný 

Predstavenia pre deti: 
vždy v nedel'u o 15.30 hod. 

5.5. LABUTE 
RUS 12,-

Tel.: 

Bežný motorista má vel'a mož

ností, ako nás zavola( Kdekol'

vek sa ocitne v núdzi, naše tele

fónne čísla 154, 123, 0123 fun

gujú nonstop, majitelia eurotelov 
sa k nám dovolajú cez *55 a 

majitelia občianskych rádiosta

níc vo vozidle cez deviaty kanál. 

V prípade potreby môžu využit' i 

tiesňové volania 150, 155, 158. 

• Podobne ako je to v zahra
aj naši motoristi mo· 

si klubovú kartu 

Slova
kia. Kde možno klubovú kartu 
získa( a aké sú 

SOS kartu môžete získa( písom

nou objednávkou alebo telefo
nicky na adrese: SLOVAKIA 

CARD, a.s. P.O. Box 3, 831 07 
Bratislava Vajnory, tel.: 

07/541 2539, 541 2590. 
Výhody sú: 20 % zlava za odt'ah 

vozidla v prípade poruchy, resp. 
havárie na cestách SR a ČR 20 
% zl'ava za prácu pri po~oci 
v prípade poruchy vozidla na 

cestách SR a ČR, 20 % zlava pri 

núdzovom ubytovaní v zmluv

ných Zariadeniach ZS Slovakia 

pri poruche, resp. havárii vozid

la_ na cestách SR a ČR, bezplat

ny odt'ah vozidla do najbližšie
ho strediska ZS pre klientov 
Sloven k . . , h s e1 po1stovne, a.s., s a-

informácie o výhodách služieb 

benzínových čerpadiel ÓMV, 

Benzinolu, Transpetrolu a Slov

naftu, bezplatné informácie 

o všetkých službách motoristom 

na území SR prostredníctvom 

stredísk ZS Slovakia, tel.: 154, 
123, 0123 nonstop, majitelia 

eurotelov môžu v núdzi volať 
*55 nonstop. Tieto služby s uve

denými zl'avami poskytujeme 

pre všetkých majiteiOv SOS kar

ty ZS Slovakia, kreditných kariet 

Benzinolu, kariet firmy IMMOBI

LISER SLOVAKIA, ERGO, pla

tobných kariet VÚB a IRB. Pre 

majitelov kreditných kariet 

Benzinolu je možné všetky uve

dené služby do výšky 2 000 Sk 

čerpať aj bezhotovostným sty

kom. Cena SOS karty ZS 

Slovakia je pre osobné vozidlá 

150 Sk+ 6% DPH, pre náklad

né vozy 250 Sk + 6 % DPH. 

Platnosť SOS karty je 12 mesia

cov. 

Terry Slobodian, Palisády ll 
811 03 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: 07- 776 133, Fax: 07- 5313 344 

4. maJa 1996 (od 10.00 16.00) 
v Devínskej Novej Vsi na Základnej škole 
Ivana Bukovčana 3, organizácia GOOD 
SPORTS otvára prvú sezónu Baseballovej Ligy
pre Mládež CBLM). Turnaja sa zúčastní šesť tí
mov z Bratislavy (Devínska Nová Ves, 
Petržalka, Lamač a Staré mesto). 

Ligu otvorí slávnostným nadhodom veľvy
slanec Spojených štátov amerických na 
Slovensku - Johnson. 

GOOD SPORTS je nezisková organizácia, 
ktorej cieľom je umožniť každému dieťaťu na 
Slovensku zapojenie sa do organizovaného 
športu bez ohľadu na fyzické schopnosti, 
financie alebo pohlavie. 

Na toto podujatie Vás srdečne pozývame 
a GOOD SPORTS sa teší na Vašu účasť. 

L. Jaško na trati Devín Bratislava 

40'51 

II. trieda - 12. kolo: 

Krasňany D STRELEC Dev. 
Nová Ves B 3,5:4,5 

Za DNV po l bode získali: 
Jurčák S., Šimon, Horvátho
vá a Urban, 0,5 bodu získala 
Zlochová. 

DEVEX 5 



STIC 
prevšet 

poriada Matica slovenská v 

PEŠIA TURISTIKA 

CYKLOTURISTIKA 

SPLAV MORAVY NA KANOE 

K cykloturistike je potrebný vlastný 
bicykel v dobrom technickom stave, 

na splav Moravy poskytne kompletné 

vybavenie TJ Moravan a TJ Albatros 

čaká nás: 

stretnutie s priatelín i 

krásne prírodné prostredie 

dobrodružstvá v prírode 

športové vyžitie 

možný táborák 

kúpanie 

Pred začatím výletu bude vždy 

krátka inštruktáž a nutný súpis účast
níkov, u mladších ako 18 rokov treba 

písomný súhlas rodičov, deti do l 2 ro
kov len v sprievode rodičov. 

Vždy si treba vziat' so sebou: 

dobrú obuv, pršiplášÍ, stravu a tekuti

ny na celý čas výletu, niečo na opeka

nie, svetlú pokrývku na hlavu, v prípa

de použitia mestskej dopravy elek

tričenku alebo drobné peniaze. Zídu 

sa aj slnečné okuliare a pleíový krém. 

"Nepoznáme zlé počasie, iba zlé ob
lečenie." 

Stretnutia účastníkov: 

DNV- lstracentrum, lstrijská 4, na ro-

Karloveská 64, 842 50 BA 

ru§~~m 
~illm®lliW 
~~® D.®®® 

"KUK- KLAK" 

denný letný tábor pre 7 · l O-ročné deti 

L turnus 1.7. · 4.7. 1996 4 dni 

IL turnus 81. · 12.7.1996 5 dní 

IIL turnus 15.7. · 19.7.1996 5 dní 

IV. turnus 22.7. · 26.7.1996 5 dní 

Cena za L turnus 400,- Sk 

11. ·IV. turnus 500,- Sk 

ŠPORŤÁK 

denný letný tábor so všestranným športovo-rekreač
ným zameraním pre l O- l S-ročné deti 

hu pri reštaurácii o 8.30 ak nie je 
uvedené inak. 
• Informácie poskytne vedúci: Oto 
Krčma na t.č. 778 269 

Kalendár výletov: 

5.5. nedel'a: DNV- náučný chodník
Devín a späÍ 

19.5. nedel'a: DNV Kútiky - (Dlhé 
diely) a späÍ. Stretnutie o 14.00 

2.6. nedela: DNV - Železná studienka 
-Lamač- DNV 

16.6. nedela: DNV - Koliba - Lamač -
DNV 

22.6. sobota: DNV - Plavecký Štvrtok 
- DNV. Cykloturistický výlet (možnost 
plávania). Náročné! 

7.7. nedel'a: DNV- Jakubov- DNV. 
Len pre zdatných cyklistov (možnosť 
plávania) 

Tábor sa uskutoční v 5 · 6-dňových turnusoch počas 
celých prázdnin s denným programom od 8.00 · 16.00 
hod. 

Prvý turnus začína 1.7.1996, posledný turnus začí-
na 26.8.1996 

jo v. 

Cena S-dňového turnusu je 450,- Sk 

Cena 6-dňového turnusu je 540,- Sk 

Upozornenie: účastníci sa stravujú z vlastných zdro-

EKOTÁBOR 

denný tábor so zameraním na prírodovedno · rekre
ačnú činnosť pre 7 · 15-ročné deti 

4 turnusy - S-dňové sa uskutočnia 
v areáli Ekoiuventy na Búdkovej 2, denne v čose od 
8.00 do 16.30 hod. v termínoch 

17-5.7.1996 

8.7.-12.7.1996 

19.8. "238.1996 

26.8.- 30.8.1996 

Cena turnusu je 500,- Sk 
V cene je zahrnuté: ·obedy 

21.7. nedela: DNV- Plavecký Štvrtok 

- DNV. Cykloturistický výlet (možnosí 
plávania) 

27.7. sobota: Záhorská Bystrica 

Marienka - Kačín- Lamač DNV 

11.8. nedela: DNV - Vysoká pri 

Morave - DNV. Cykloturistický výlet 

(možnost plávania) 

25.8. nedela: DNV - Krasňany - Čier

ny vrch - Srnie - Vlčí vrch 

Sanatórium - Železná studienka -

DNV. Pre zdatných! 

-poistenie deU 
-program a materiálne zabezpečenie 

ECHO SHOW POZDRAV ATLANTE 

medzinárodná hra na olympiádu pre deti vo veku 
9-14 rokov 

8.9. nedela: Splav Moravy na kanoe: 
·Vysoká pri Morave - Devín (Možnost 
zmeny podla počasia)' 

22. 9. nedela: DNV- náučný chodník 
- Devín a späť 

6.1 O. nedela: DNV - Marianka - DNV 

20.10. nedel'a: DNV - Záhorská 
Bystrica - Lamač DNV 

3. 11. nedela: DNV - Lamač - Železná 

studienka - Čierny vrch - Červený kríž 
- Biely kríž a späí. Cykloturistický 
výlet. Náročné! 

17. l 1. sobota: DNV 
Bystrica - Lamač - DNV 

Záhorská 

1.12. sobota: DNV - Biele skaly -
DNV 

14. J 2. sobota: DNV - Železná stu
dienka - Lamač - DNV 

31.12. utorok: Ukončenie turistickej 
sezóny: Výstup náučným chodníkom k 

staroslávnemu Devínu, s možnostou 
posedenia pri vatre k príležitosti vzni
ku Slovenskej republiky. 

1.7." 10.7.1996 

lU." 2071996 

21.7. "3071996 

31.7.-9.8.1996 

l 0.8." 19.8.1996 

(Pokračovanie na 7 strane) 

,l'okročovanie zo 6 strnny) 

ECHO SHOW sa uskutoční v ted nej z najkrajších lo
kalít Slovenska pod štítmi Západných Tatier 
v Bobroveckej doline. 

Cena bez dopravy: 2 7 50,- Sk 

ZA TAJOMSTVAMI TATRANSKEJ PRÍRODY 

turisticko· rekreačný tábor s prirodovedným zame
raním pre l O · 13-ročné deti 

od 30.6. do 1371996 v internátnom zariadení SPŠ 
Svit. 

Cena 3 090,- Sk 

LETNÝ ATLAS 

rekreačno· poznávací letný tábor pre 9 · 14-ročné deti 

od 1.7- 13.7.1996 v rekreačnom komplexe ob
lasti Strážovské 

Cena: 2 980,- Sk 

ZA KRÁSAMI ORAVY 

rekreačno- náučný letný tábor pre 7 - l S-ročné deti 

medzi nami 
Vaši prví iilalelia 11 kritici? 

Predovšetkým Dušan Toragel, s ktorým so po· 
znám vyše 30 rokov. Istý čas sme dokonca písali 
spoločné poviedky. Stretávali srne so s priotelom 
Jožom Ivanom, známym v istých kruhoch pod 
umeleckým menom Boris Ozrutov. Ten nás 
významne ovplyvnil tým, že mal obrovskú kniž· 
nicu a dovolil nám prehrabávať so v nej. Musím 
povedať, že dlho sme boli len čitotel'mi o písať 
sme so odvážili ož neskôr eco v roku 1977 · 
1978 pod Ozrutovým vplyvom. Potom sme so v 
nejakej mestskej krčme zoznámili s Milošom Žia· 
kom o spolu s ním sme založili nezávislý klub 
mladých autorov. Tom sme s Torogelom našli pr
vých čitotelov, a samozrejme, aj kritikov. 

Ktoré knihy vám doteraz vyšli? 

Rivers of Babylon, 1991, Mladý Dônč, 1993, 
Rivers of Babylon ll, 1994, Skazky o Vladovi, 
1996 o momentálne píšem Rivers of Babylon Ili. 

V tlači sn objavili správy o natáčaní fil
mu 1111 motívy románu Rivers of 
Babylon. 

Od roku 1992, keď som podpísal zmluvu s pro· 
dukčnou spoločnosťou Alef studio, so zháňali pe· 
nioze. Po vel'kom úsilí zúčastnených so podarilo 
dať dokopy potrebný obnos, o tok od 
31.12.1995 sa nokrúco. Scenár písal režisér 
Vlado Boko so mnou, pomáhal nám Marián 
Urban z Alef-u. Ten je zároveň aj producentom. V 
hlavných úlohách so objavia: Andy Hryc, Diana 
Mórová, Ady Hojdu, Barbora Kodetová, Miro 
Noga, Stano Dončiok, Peter Šimon, Peter Bzdúch 
o iní. 

Vychádzali sie pri tvorbe postáv 
v Rivers of Babylon z vlastných život
ných zážitkov a skúseností? 

Tábor sa uskutoční v rekreačnom stredisku 
Kubínska hola 

Cena 2 500,- Sk 

107." 19.7.1996 

197 "28.7.1996 

IUVENŤÁČIK 

športovo- rekreačný letný tábor pre 7 - 14-ročné deli 

od l 47-27.7.1996 v rekreačnom zariadení Ško
ly v prírode liptovská Porúbka 

Cena 3 l 00,- Sk 

KRÁĽOVSTVO LILIPUT 

spoločný rekreačný tábor pre rodičov s deťmi, ktoré zač
nú v septembri 1996 navštevovať prvý ročník Zš 

od 15.7. · 217.1996 v rekreačnom stredisku 
Iuventy, Modra- Piesok (Zachova chata). 

Cena pre jedného rodiča s jedným dieťaťom je 3 200,
Sk 

"CESTA DO PRAVEKU" 

prírodovedný tábor pre 12 - 15-ročné deti 

od 20.7. · 28.7.1996 v IUVENTE v Bratislave 
Cena: 2 l 00,- Sk 

INDIÁNSKE LETO 

výtvarno- rekreačný letný tábor pre 8 · 14-ročné deti 

od 22.7. do 4.8.1996 v rekreačnom stredisku Iuventy, 
Modra -Piesok (Zochova chata). 

Cena: 2 850,- Sk 

NEPTÚNOVI\ VÝPRAVA ZA VLKMI 

(Škola mladého vodáka) 

poznávací, vodácko- rekreačný letný tábor pre l O · 14-
ročné deti 

Prvú časť absolvuje začínajúci vodák no lodenici 
Iuventy na Zlatých Pieskoch. Druhá časf programu tábo
ra pokračuje samotným 3-dňovým splavom Malého 
Dunaja po trase. 

l. deň VRAKUŇA- VLKY 

Peter Pišfánek, narodený 28.4.1960 v Bratislave, ženatý, dve dcéry (18 a 19 rokov), žii~ v našei 
mestskei {asti od svoiho detstva. Základnú šk a/u si odkrútil ako každý v lei dobe na ZOS Rudolfa 
Martanovi{a, kedže inei tu nebola. Nasledovala gymnázium Vazavova a Metodava. Po absolvovaní ma· 
turity začal študova( filmovú a televíznu fakultu VŠMU, ktorú nedokonďl, no svet sa nezrútil. Pri umení 
však zostal, nie však oko tvorco, ole oko kulisár v SND. Potom nasledovali dalšie povolania- cez stroiní
ko v Slovnafte, strážcu parkovisko .. Po roku 1989 moiite/' rek/amnei agentúry Atol, šéfredaktor týžden· 
nrka Tefe·video relax, kreatívny riaditel' DOB Nedham o súčasne sa snaží rozšíriť firmu Wiktor/Leo 
Burnet aka copywrite1 

V podstate ani nie. 
Nerád píšem pre· 
dčasné memoáre o 
nemyslím si, že môj 
život je zaujímavý 
do takej miery, aby 
som z neho čerpal 
v literatúre. Rád si 
vymýšl'om, a to je 
vlastne oj podstatný dôvod, prečo som začal pí· 
soť. Vymyslím si postavu, jej príbeh, o to je pre 
mňa to najzaujímavejšie. Samozrejme, Rivers of 
Babylon oni iné prózy nestoja vo vzduchoprázd
ne, takže niečo z tej reality tam zákonite prenik· 
ne, ale ide skôr o kombinácie viacerých ludských 
typov oko o použitie skutočných žijúcich postáv. 

O čom je nová kniha Skozky o Vladovi 
11 čoho so dotýka v dnešnom prepolili
zovonom svele? 

Skazky o Vladovi sú krátke príbehy o fiktívnom 
múdrom a ušl'ochtilom vladárovi, osvietenom ob· 
solutistovi. Pri ich písaní som sa inšpiroval nielen 
chositskými príbehmi, ole aj zen-budhistickými 
parodoxomi a starými kalendárovými mravouč
nými príbehmi. A najdôležitejšiu inšpiráciu mi po
skytlo aj našo súčasná tristná politická (sur)reali
to. Dokonca tak, že už pripravujem nové Skozky 
o Vladovi. Čo so týka pripravovaného tretieho 
dielu Rivers of Babylon, tom pôjde o zavŕšenie 
osudov postavičiek známych z predošlých mojich 
kníh: Fredy Šparšvojn, Oper Racz, Video-Urban o 
kopa nových postáv. Dej so bude odohrávať v ob-

spisovateľ 

"ťánek 
vyklom prostredí hotela Ambasádor- Ro cz, ole aj 
v prostredí pražskej mondénnej spoločnosti, na 
polárnom ostrove Ďžundžo, kde malá enklávo et
nických Slovákov bojuje proti útlaku miestnych 
Ďžundžonov a takisto no palube českej vojnovej 
ponorky Komík, ktorá pod vedením kapitána 
Kulhono plní prísne tajnú bojovú úlohu v sever
nom Atlantiku (dokonco tok tajnú, že nikto oni 
nevie, že Česi majú vojnové námorníctva). 
Rukopis som sl'úbil vydovatel'ovi odovzdať do 
Vianoc, takže ak všetko dobre pôjde, no jar 
1997 by kniha mohlo vyjsť. 

Prezraďte nám obl'úbených literátov, 
klorí vás ovplyvnili vo vašej tvorbe 
a v pohlade na svet. 

Heller, Kafka, Konetti, Sloboda, Grendel, Dušek, 
Mitano, Torogel. 

Knihu Rivers of Babylon sie venovali 
Rudovi Slobodovi. Aký bol a je váš 
vzťah k jeho osobe 11 tvorbe? 

Bol to pre mňa najväčší slovenský spisovotel', spi
sovotel' európskeho významu. Som hrdý, že som 
so mohol rátať medzi jeho priatel'ov. Žiol', v po· 
slednom čase sme so stretávali vel'mi málo -bolo 
to pre nošu zaneprázdnenosť. Rudo so venoval 
divadlu o písaniu, jo som trávieval dni o noci v re
dakcii o potom v reklamnej agentúre. Dnes si to 
vyčítam, možno som mu mohol podať pomocnú 
ruku o priviesť ho no iné myšlienky. Pravdupove· 

2. deň VlKY· rekreácia, hry, kúpanie, táborák 

3. deň VLKY· NOVÝ ŽIVOT 

l. turnus: 29.7. -2.8.1996 

ll. turnus 5.8. - 9.8.1996 

Cena: 950,- Sk 
ŠÍRAVAN 

športovo ·rekreačný letný tábor pre 9 · 14-ročné deti 

V prekrásnom prostredí Zemplínskej Šíravy 

Cena: 3 300,- Sk 

297." 11.8.1996 

12.8." 25.8.1996 

Ak ste si vybrali, prihlásiť sa môžete rm adrese: 

Karloveská 64 
842 58 Branslavn 
č. dverí 139 

Informácie: 

IUVENTA 

telefón 722 251 (priama linka) alebo 722 686 kl. 
138 

dioc, dodnes neviem, prečo sa rozhodol odísť, 
i keď som sa už dopočul o rôznych príčinách, 
z ktorých niektoré by som bol ochotný oj akcep
tovať. Dodnes je mi za ním l'úto a chýba mi. 
A nielen mne. 

Množstvo cédéčiek vo vašej pracovni 
prezrádza, že hudba vypiÍ'ia vel'kú časť 
vášho dňa. Čo počúvate najradšej? 

Všetko od deoth metolu (Sepulturo, Death) cez 
hard rock (Genesis, Yes) ož po jazz (Miles Davis, 
Bill Evans). 

Aký je váš názor na transformáciu 
DNV? 

Som vel'mi spokojný, že keď si v nedel'u večer 
chcem ísť kúpiť pivo, syr o olivy, tak mám kde 
ísť, čo je vel'ká výhodo. Po revolúcii sa život v 
Devínskej akosi rozprúdil. Ja nie som nejako ex· 
tra spoločenský typ, ole zdá so mi, že opäť ožíva 
spolková činnosť. Ale keď človek chce ísť s prio· 
tel'mi no víno alebo no večeru, tak má obrovský 
výber. Som miestny lokálpatriot, o tok trávievam 
vol'ný čas výhradne v Devínskej. Žena má núti 
chodievať no prechádzky, takže trávim ož neprí· 
jemne vel'o času pri Morave, chodievame ož zo 
Devínske Jazero. Kedysi sme so viac bicyklovali, 
ale to sme nemohli brávať psov, takže so len 
prechádzame. Trochu mi prekáža, že stretávame 
privelo l'udí, ole keďže počet obyvotel'ov 
Zemegule narastá, nie je so čo čudovať. 

Váš názor na periodikum mestskej čos
li DNV, kioré vychádza pod názvom 
Devínsky Expres? 

Som pravidelný čitotel', neberte to ako lacný 
kompliment, ole keď ho dostanem do schránky, 
tok prečítom každý jeden článok. len mi tam tra· 
chu vodia články notorických kverulantov, ole to 
asi nie je problém redakcie, lebo tá by malo tak 
či tok uverejňovať rôzne názory. 

Zhováral so Miro Kyselina 

DEVEX 7 



Občianska skupina pre ochranu ži
votného prostredia v lokalite Okolie 
parkoviska na ul. Jána Poničana 

..... 411 ' 

Z1adosť o ••• 
Vec: Žiadosť o vymiestnenie výstavby 
vel'kogaráže a podnikatel'ského ob
jektu (dalej len VG a PO) z lokality 
Okolie parkoviska na ul. Jána 
Poničana. 

V januári t.r. sme niektorí občania 
z predmetnej lokality utvorili horeuve
denú skupinu, ktorej cielom je skutoč
ná ochrana životného prostredia 
v tejto lokalite, nakol'ko sme toho ná
zoru, že táto je zo strany príslušných 
orgánov nielen zanedbávaná, ale 
priam programovo devastovaná. 

Ako prvú úlohu sme si vytýčili vy
miestnenie výstavby VG a PO z našej 
lokality. Aby sa predišlo prípadným 
nedorozumeniam, zdôrazňujeme, že 
nám nejde v žiadnom prípade o za
bránenie predmetnej výstavby, ktorej 
dôležitosť si uvedomujeme, ale len 
o jej premiestnenie na také miesto 
v DNY, kde negatívne dopady na ži
votné prostredie budú menej nepriaz
nivé. 

Dôvody: 

naša lokalita je oproti iným čas
tiam DNY už teraz preťažená emisia
mi statickej dopravy (studené štarty 
na parkovisku) a splodinami dopravy 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

* Predám gitaru (3000,-), akvári

um s príslušenstvom (500,-), počí

tač Didaktik+ kazety ( 1500,-). 

Tel.: 777 809 

* Predám starší el. sporák. 

Tel.: 777 424 

* Výhodne predám kočík FRIZZO. 

Tel.: 779 853 

* Predám prebal'ovací stôl s vanič

kou a úložným priestorom. 

Tel.: 776 778 

* Predám ročný hnoj spod sliepok. 

Tel.: 778 421 19.00- 21.00 hod. 

* Predám šoty na sv. prijímanie. 

Tel.: 770 105 

*Bistro ADNAN prijme čašníčku. 

Tel.: 770 361 

8 DEVEX 

z ČPH na Eisnerovej ul., ktoré prevlá

dajúce JV vetry zanášajú do našich 
bytov; situáciu zhoršuje aj skratka, 
ktorá vedie z "lepších štvrtí" cez 
Kosatcovu, ul. J. Poničana a Eisnero
vu ul. do mesta, pričom táto tvorí cca 
40 % z celkovej dopravy v predmet
nom úseku 

naša lokalita má z dôvodu tvaru 
terénu, vysokej zástavby a prevlá
dajúcich stavov atmosféry najhoršie 
rozptylové podmienky v DNY, čo sa 
primerane nezohiOdňuje 

obávame sa, že neustále a ne
opodstatnené pribúdanie životné pro
stredie poškodzujúcich aktivít a zdro
jov práve v tejto lokalite už teraz ne
primerane poškodzuje zdravie oby
vatelov lokality a takto ich handica
puje oproti ostatným obyvatel'om 
DNY (jedná sa najmä o výrazný ná
rast hlukových stresorov - cca 500% -
a obsahu škodlivín v ovzduší - cca 
400 % - po roku 1989 

obávame sa tiež dopadov na bez
pečnosť v dôsledku sústredenia viac 
ako 300 áut na minimálnej ploche, 
čím sa vytvoria vel'mi vhodné pod
mienky pre gangy čečenských, ukra
jinských a im podobných "podnika
telov", ktorých závažná trestná činno
sť ako sú vraždy, znásilnenia, lúpeže 
je všeobecne známa. Pritom všetci 
vel'mi dobre vieme, akú "ochranu" 
majetku či zdravia nám môže poskyt
núť náš štát 

* Doučím AJ a matematiku ZŠ. 

Tel.: 777 997 

* Expres angličtina. Tel.: 778 835 

* Doučujem anglicky. 
Tel.: 778 835 

* 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.lzázn. 776 963 

* Montáž, oprava a predaj elek

trických bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005 

* Kúpim l i zb. byt v DNV. 

Tel.: 775 543 

* Vymením l izb. DB na DH za 

l izb., príp. aj garsónku. 

Tel.: 776 762 

radšej by sme videli plochu, ktorú 
má zabrať predmetná výstavba, vy
hradenú pre vol'ný výbeh psov, ktorí 
by takto menej znečistovali ostatné 
verejné plochy a najmä detské ihriská 
a tiež by menej obťažovali ostatných 
občanov. Sme toho názoru, že už 
dnes je situácia najmä po hygienickej 
stránke kritická, pričom je stále otáz
ne, či sa tento problém vôbec bude 
riešiť 

výstavba predmetných objektov by 
tiež priniesla zmenšenie rozlohy zele
ne a tiež likvidáciu dalšej mikrolokali
ty výskytu chráneného živočícha. 
Jedna už bola barbarsky zlikvidova
ná výstavbou ČPH. Žiadame, aby sa 
územia v našom okolí rozvíjali v súla
de s ich prírodnými danosťami, ktoré 
jednoznačne zvyšujú hodnotu život
ného prostredia; aby sa DNY budo
vala ako BYDLISKO a nie ako púhe 
noclažisko. Chce to predovšetkým ne
povolovanie krátkozrakej, technokra
tickej, riadne neodôvodnenej, i keď 
architektonicky prijatel'nej, vyložene 
extenzívnej výstavby s necitlivými zá
sahmi do životného prostredia. 

Naša podpisová akcia ukázala, že 
93,2% oslovených občanov (celkom 
l 04 osôb) sa stotožňuje s vyššie uve
denými dôvodmi a žiada vymiestne
nie predmetnej výstavby. Z uvede
ného jednoznačne plynie, že súhlas 
MÚ s umiestnením sa javí vo vzťahu 
k dotknutým občanom prinajmenšom 
ako nerozvážnosí. Zamýšlaná výstav-

* Predám RD vhodný na chatu 

2+ l v Nízkych Tatrách. 

Tel.: 0867/679 230, 679 232 

* Predám st. pozemok alebo vyme-

ním za 2 byty. Tel.: 776 778 

Pozvánka 

ba (či už náhodou alebo nie) mieri 

jednoznačne proti záujmom drvivej 
väčšiny dotknutých občanov. 

Záverom iba tol'ko, že považujeme 
za velmi nemorálne umiestniť pod ok
ná l'udí handicapovaných najzdevas
tovanejším životným prostredím v 
DNY další významný životné prostre
die poškodzujúci zdroj. 

V prípade potreby sme ochotní na 
Vaše požiadanie zúčastniť sa zmyslu
plného jednania vo veci. 

S pozdravom 

Príloha: 6 podpisových hárkov 
2 programy 

Združenie VOTUM 
oznamuje, že 

Kurz ANGLICKÉHO JAZYKA pre začiatoční· 
kov o pokročilých pokračuje 111. časťou od 29.4. do 
26.6.1996. 
Kurzy prebiehajú vždy v pondelok o stredu 
od 18.00 · 19.30 o 19.4 5 · 21.15. 
Učebnice: Heodwoy elementory a Heodwoy pre·in· 
termediote 
Cena: 700,- Sk 

V kurze TALIANSKEHO JAZYKA pre mierne 
pokročilých je ešte niekol'ko vol'ných miest. 
Kurz vedie zahraničný lektor v utorok 18.30 · 
20.30. 
Cena: 700,- Skl2 mesiace (máj, jún) 

Informácie: 770 390 

• Hlodám PS 2 mil. Tel.: 777 407 

Opravte si v katalógu 

Lekáreň pri radnici (lstrijská 20 -

staré zdrav. stredisko 

otvorené: po- pio: 8.00- 18.00 

sobota: 8.00 - 12.00 

na m®rn®'w® ~&W® 
vsobotu86,mája 1996 

od 19.00hod. 

v priestoroch hotela MORAVA 

Predpredaj vstu.pe:n.:iek 

denne :non-stop v .recepc:i:i 

hote.la .M"o.rava. 

r---------------------------------------------~ 
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yh n . ' a. 
Obchodní partneri: 

WEP-WW s.r.o 
RekfamnáagantUraaUačiareii 

Š.Králika7(objektgaré.U} 
841 07DevinskaNováVos 

te!./fax:07/770692 

LIPTOS s.r.o. 
Predaji'lasklavDomeodievanla 

Advokátska kancelária 
JUDr. Igor Huna 

Micklewiczova9,tet.:07/325984 

GREEN PLAST s.r.o. 
Recyklácia termoplastov, predaj 
avý-robasáčkovaPEvýrobkov. 

M.PiaUta5,841 07DevlnskaNováVes 
tel.ftax!07/775529 

Agentúra FILIP 

LINOREX s.r.o. 

,...---------, 

'
i ELEKTAOPROJEKT ·KUCE RA 

Projekly,monláte, taville,zabe~petovacie 

l, uriadenia, ElS, EPS, nlaldroinllalä~ie 
! te!.lfax:0717nas4 

KOL-EKO s.r.o. 
I.Bukovčana8 

Kvetinárstvo BEGRA 
lstr!jská68 

NE IT 
obchod s nápojmi 

Brigádnická24,Devrn 

··-l 
; 

OVOCIE ZELENINA KLOBAS 
Kosatcova24 

MÄSO ÚDENINY 
Novomestského3 

OevfnskaNováVes 

l ---s & MJ Bezpečnostná služba KAROL JO NAS CENTER 

l ·oclu:am~~~::up::~:~~~~e~:~~~bslužba S. Králika 1 ~~d~:~~~::
1

:.ntel.: 712650 l Podmien "e: tal.:o7t2tzs1t.ral:o7/84aos4 špitálske.s1,tat.:32597a 

l Navštívte podniky spoločnosti ISTRIA s.r.o.- Denný bar ISTRIA, -Nočný bar ISTRIA, -Bistro POD SRDCOM. ~:?.:.'.2.~;,~~~2.,~,;8 

l Počas diskoték obdržíte ZLOSOVATELNÚ VSTUPENKU, ktorú po vyplnení vhoďte do zberných krabíc. ':';;::::::.~::~·;~::::,~·' 
l V prípade konzumácie obdržíte dalšie ZLOSOVATELNÉ KUPÓNY, ktorými sa Vaše šance na výhry zvyšujú. "''"'"''';:~;::;~;~::;,~"""v" 
l Zlosovanie akcie bude pri príležitosti 6: výročia vzniku ty. ISTRIA s.r.o.- 1. júna 1996 pod dohľadom štátneho notára 
l csiba©WEP-wws.r.o. 1996 v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave- Devínskej Novej Vsi. 

L---------------------------------------------~ 
* Máte nepotrebný elektrospotre
bič? 

VYHOĎTE HO!!! 

OPRAVOVŇA 

ZD. MATUSZEK- SOLVENT 

PONOŽKY 
PANČUCHÁČE 
molovoné miniatúry, 
darčekové predmety 

v inzertnej kancelárii DEVEXu, 
Novoveská 14 z dvora 
po-pio: 15.30- 18.00 
sobota: 8.00- 11.00 

SKLENÁRSTVO 
vo dvore 
ul./strijská č. 59, 841 07 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie skla 
vŕtanie dier do skla 
lepenie zrkadiel 
le?enie molorozmerných akvárií 
ramovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpečujeme 

Realitná kancelária pre 

byty, rodinné domy, pozemky 
* KONTAKT Konzorcium 

Saratovská 26IA, 841 02 Bratislava 
Tel.: 07 l 788 595, 788 596 

* ZNAČKOVÁ ElEKTRONIKA 

* ElEKTROSPOTREBIČE PRE 
DOMÁCNOSŤ 

(aj na objednávku) 

* FOTOZBERŇA 

po - pia: 13.00 - 18.00 
sobota: 9.00- 13.00 

EISNEROVA 56/E 

Tel.: 770 710 

WEST OST, s.r.o., 
Tel./Fax: 071770 640, 

Ei sne rova l , 
841 07 Bratislovo 

Softwarová firma sídliaca 
v Bratislave D.N.V., 

hl'adá: schopných programátorov 
ochotných pracovať s perspektívou, 
pre vývojové práce na CAD systéme 
na pracovných staniciach HP. 
Skúsenosti s niektorou z oblastí 
Windows, X-Windows, OOP, C,C++, 
grafika, UNIX, device I/O vítané. 

Ponúkame: vela práce, perspektívu 
uplatnenia v medzinárodnej softwa
rovej firme, zodpovednosť, osobný 
rast. 

Pošli svoje CW anglicky al. nemecky 
na INTERNET 

lukas and woc. sk., fax: 770 640 
alebo prídi osobne. 

Nástup možný ihneď. 

P.Horova 12 

J([eopatra 
lstrijská 70 

841 07 Bratislava 

predaj 

zlatých a strieborných šperkov 

hodiny • alpaka • orient 

Pozývame Vás do novootvore

nej predajne 

po - pia: 9 °0 
- 12 00 13 °0

- 18 °0 

sobota: 9 °0
- 12 °0 

v salóne VIKTÓRIA 
(zákazkové šitie a metrový textil) 

po·pia: 900 
• 1200 a 14°0 

• 1800 

Inzerciu: Cenník: l znak = l Sk, 1 IB str. 527 Sk, l l 4 str. = l 054 Sk, l 12 str. = 21 08 Sk, l strano = 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hl'odám -50%. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strano + 50 %. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 zdvora (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00- 11.00 

DEVEX 9 



od 12.4. do 25.4.1996 

Dňa 15.4.1996 o 14.00 hod. 
hliadka MsP pri výkone služby našla 
na parkovisku pred hotelom "Mora
va" preukaz totožnosti na meno: CH. 
M. Preukaz totožnosti hliadka MsP 
odovzdala operačnému pracovníkovi 
MsP v D. N. Vsi, ktorý vyrozumel 
osobu o tom, aby si prišla preukaz 

Postával pri stene vežiaka 

z dvora na ulici Pavla Horova, 

popíjal akúsi malinovku a poze

ral sa nad plot nezastrelými ob

lokmi do materskej školy. Deti v 

tejto škôlke sa venovali pracovnej 

činnosti bežného pracovného 

dňa - hrali sa. Jeho exkurz do 

tohto zariadenia raz a navždy 

ukončila "explózia" vo vzdiale-

~~ 

KRI Z 
Vodorovne: A/ Začiatok tajničky -
štvrté čast' tajničky - koniec tajničky. -
B/ Mužské meno - hromadí - mesto 
v Taliansku - notový zápis jedného hlasu 
- mesto v Tanzánii - zvieracia noha. -
C/ Zo isté množstvo- priniesol obetu
poškodzujte lámaním - nebdel. - D/ 
Vyhýbala sa - prinášate - telo (hovor.) 
lyrani. - E/ Ľakalo po česky- silno udrel 
- druh aminokyseliny - zárubeň. - F / 
Upevni - druh tropických mravcov - pat
riaci chlapčiskovi -tropická rastlina ob
sahujúca kokaín· koniec modlitby. - G/ 
Javí po česky - nespôsobovalo bolesť · 
výnosný úrad · hnedožltý. - H/ Druh 
tenkej priesvitnej látky - mesto 
v Namíbii - písmeno gréckej abecedy
časí strechy· sklad tabaku, trafika (mn. 
čís.).-

Zvisle: l/ Deviatka · letom krúžite oko
lo. · 2/ Ázijský štát· jednoročný býček 
·obhospodarujem. · 3/ Jednotka chô
dze- ochrana tovaru - cudzie dievčen
ské meno · nie je po česky. - 4/ Udriete 
· nová vec, novinka - plochá časí seke
ry. - 5/ Mesto v Taliansku ·visel · druhé 

totožnosti prevziať na stanicu MsP 
v Devínskej Novej Vsi. 

Dňa 16.4.1996 o 19.00 hod. 
hliadka MsP bola vyslaná na základe 
telefonickej žiadosti na ul. l. Buko
včana, odkial' volala p. E.S. od suse
dov, že jej drahý manžel ju nechce 
pustiť do bytu. Hliadka MsP po prí
chode na uvedené miesto spor vy
riešila k spokojnosti manželov. 

Za uplynulé obdobie bolo rieše
ných 41 priestupkov. Z toho poruše
nia podla § 22 ods. l písm. a), a to 
ustanovením vyhlášky č. 99/89 Zb. 
§ 3 ods. l písm. b) bolo celkovo 
riešených 15 prípadov, v jednom prí
pade sa priestupok ešte objasňuje, v 
štyroch prípadoch bol dostatočný do
hovor s priestupcom, traja boli odstú-

nosti len niekol'kých metrov od 

neho. Muselo sa to udiaí na vy

sokom poschodí, keď tam ktosi 

vyhodil z balkóna (alebo okna) 

balík šúp od zemiakov. Náraz na 

trávnik bol tak silný, že sa šupy 

rozleteli na všetky strany. Jedna 

mu spadla aj do vlasov. Toto sa 

dá len Íažko pochopi( Ak totiž 

príde "sedlák" medzi civilizova

ných l'udí (v tomto prípade - do 

činžiaku), potrebuje, pochopitel'-

čast' tajničky. - 6/ Saním odčerpala -
rodila (o krove) - meno manželky prezi
denta Havla. - 7/ Spojil ruky pri tlieska
ní- základná vzorka meradla - bývalý 
názov Thajska. - 8/ Anglická skratka te
legrafickej správy o počúvaní - ker 
s jedlými plodmi - venček. - 9/ Vysťahuj 
sa (z lat.) - pásik látky na ovinutie -
opak predaja. - l 0/ Nedolej - Etela do-

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

2 3 4 5 6 

pení na Dl BA IV a v blokovom kona
ní boli riešení 7 priestupcovia. lmobil
izér bol použitý pri jednom priestup
ku. 

Ostatné priestupky sa týkali po
rušení Všeobecného záväzného na
riadenia v mestskej časti Devínska 
Nová Ves, kde bolo riešených 26 
priestupkov, a to v 18 prípadoch boli 
priestupcovia za priestupky riešení 
dohovorom. V jednom prípade bolo 
začaté objasňovanie. V blokovom 
konaní boli riešení 7 priestupcovia. 

Hliadky sa v uplynulom týždni za
merali na skládky a vraky, ktoré boli 
zaevidované a v súčasnej dobe sú 
v objasňovacom konaní. 

MsP 

ne, aj určitý čas na to, aby sa 

"zaklimatizoval" a "učlovečil". 

Toto sa deje spravidla do troch 

rokov. "Títo ludia" tu však bývajú 

už rokov osem. V tomto prípade 

teda obyvatelia ulice Pavla 

Horova (alebo aspoň niektorí 

z nich) vel'ké očakávania, týkajú

ce sa pol'udštenia tejto oblasti 

DNY, vôbec ne-spl-ni-li. 

rp 

mácky- Evička - afroaziat. - ll/ Snoval 
- priamo, zrovna (hovoriť po česky) -
ohmatávala. - 12/ Nebola prítomná -
tretia časť tajničky.-

Pomôcky: B/lssa - Kate. - E/ Alanin. 
G/ Sinekúra. - H/ Uchab. - 8/ RPRT. 

7 8 9 lO ll 12 

d 

~@W@rnl~@ 
~~W®fr@l 

Mama okríkne dcéru, ktorá hodila 
žobrákovi peniaze: 
- Prečo si dala tomu žobrákovi dvad
sať korún2 
-Ale mami, veď je to môj triedny! 

- Moia žena ie velmi chladná. 
- Moia ešte žiíe. 

-Tak čo, si v tom novom podniku spo
kojný? 
- Celkom áno. 
- A kol'ko berieš? 
- Kol'ko unesiem. 

Obchodný cestuiúci ide na obchodnú 
cestu. Pri odchode sa ho manželka 
pýta. 
- Budeš mi verný? 
- Som obchodník alebo prorok? 

· Keď som do telefónu povedala, že 
ho už nechcem ani vidieť, poprosil 
ma, aby som chvílu vydržala pri 
aparáte. O chvílu som počula v slú
chadle strašnú ranu. 
·To bolo naozaj strašné. 
· Strašnejšie ako si myslíš, ten sviniar 
si otvoril flašu šampanského. 

Manžel sa pozrie na svoju spiacu 
polovičku a zahundre: 
- A hovorí sa, že čert nikdy nespí. 

Babka si pýta pri pokladnici lístok do 
Lehoty. 
· Do Dolnej alebo do Hornej2 - pýta 
sa pokladník. 
· Na tom nezáleží,- hovorí babka. 
Mňa tam budú čakať na stanici. 

· Pán doktor, čím viac a čím dlhšie 
užívam tie prášky, tým mi ie horšie! 
·A aké prášky užívate, dedko? 
- Tie nailepšie z televíznei reklamy. 
Ariel a Persil. 
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21. - 22. týždeň 

~ ·~~~=~,=~ 
Vážení 
čitatelia 

Máj, čas lásky, je tu v plnej 

svojej kráse. Zelene i kvetov, 

úprimných vyznaní našim ma
mám k ich sviatku, sl'ubov i žela

ní. .. , ale aj čas vysúkaných ruká

vov záhradkárov a chystanie do

voleniek. Dostal sa vekmi do po· 

vedomia takto. 

Spokojný a šťastný človek vie 

štastie i lásku rozdávať. Nespo· 

kojný a nahnevaný rozsieva 
zlosť. 

Škoda, že tento mesiac rozpu· 
ku dobra v prírode nezasiahne 

všetkých rovnakým nábojom. 

Peniaze a vlastné sebectvo do

kážu zotrieť v mnohých aj tie 

najušlachtilejšie zárodky. Moc 

peňazí nahradila jednu totalitu 

a napovedá, že tejto sa tak lahko 

nezbaví me. Opäť prečkáme ob

dobie "totálnej" nesúdržnosti, ne· 
vraživosti ... , opäť možno zažije

me hladanie spoločnej reči, aby 

sme opäť... potočili kolesom dejín 

o kúsok rozmýšlania, hl'adania 
pre generácie budúce. 

(udia sú vari preto l'uďmi, že 

hl'adajú a nenachádzajú. Skôr 

čakajú, že ktosi iný nájde. 

Životobudič na rozhraní jara 
a leta nech nám poslúži k nachá
dzaniu. 

Váš vydavatel' 

s 
Sponzoruje firma 

es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Devínska Nová Ves 

17.5. 1996 Ročník: VI. Číslo: 10 bezplatne 

S platnostou od 6.5.1996 bol rozšírený počet úradných hodín na Miestnom 
úrade v Devínskej Novej Vsi. Okrem doterajších dvoch úradných dní v pondelok a 
stredu pribudol ako další úradný deň aj štvrtok. Občanom sú pracovníci 
Miestneho úradu k dispozícii nasledovne: 

Pondelok: 
Streda: 

Štvrtok: 

8.00 . 12.00, 
8.00. 12.00, 
8.00. 12.00, 

13.00. 17.00 
13.00- 16.00 
13.00 . 15.00 

Týmto opatrením chce Miestny úrad vyjsť v ústrety občanom, aby mali viac mo· 
žností na vybavenie si úradných záležitostí. Zároveň si dovol'ujem požiadať spolu
občanov, aby nežiadali pracovníkov Miestneho úradu o vybavenie mimo týchto 
úradných hodín. Neúradné dni sú potrebné, aby sa žiadosti občanov mohli spra
covať a ča najrýchlejšie vybavi( Napriek tomu si však žiadosti môžu občania na 
Miestnom úrade podať kedykolvek. Na tento účel bude vytvorené v priebehu me
siaca podatel'ňa, ktorá bude občanom k dispozícii aj mimo úradných hodín. 

Ing. Jén Žatko 
prednosta Miestneho úradu 

Krátke správy 
O Vyschnuté, a vari chorobou 

napadnuté, stromy na brehu rie

ky Moravy prestali odstraňova( 

Nielenže kazia vzhl'ad, evokujú 

nazvat lokalitu územím nikoho, 

je aj obava zo šírenia chorôb 

stromov. 

vd 

Dane v Dúbravke 

O Pri tvorbe daňového systému 

v Dúbravke najskôr upravili na 

rok 1996 dane za určité druhy 

pozemkov smerom hore, po ro

kovaniach s občanmi ich vrátili 

smerom dole. Naši poslanci ne

potrebovali dane schval'ovaí na 

dvakrát. (Reakcia na krátke sprá

vy zo 4.4.1996). 
poslanec 

O Najbližšia zberová akcia 

OLO - separovaný zber bude 

v sobotu l. júna 1996. 
MU 

Velvyslonca USA v SR pána Ralpha JOHNSONA, štvrtý sprava, privítal v sobotu 
4.5. 1996 starosta MČ DNY Ing. V. Mráz (str.5). 

Uzávierka dnešného čísla bola 9.5. 7 996. Uzávierka nasle- • Tlmočím a prekladám -

dujúceho čísla bude 23.5. 7 996, číslo vyjde 31.5. 7996. nemčina. Tel./ fax: 770 140 

( Na rok 1996 odsúhlasila MČ ONV DEVEXU hradenie 40,5% nákladov. ) 



radnice 
Uznesenie 

Miestneho zaslupitelstva 
mestskej časti Bratislava -

Devínska Nová Ves zo dňa 7.5.1996 

Miestne zostupitel'stvo mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

so stotožňuje 

s petíciou poslancov o starostu 
mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves Národnej rode SR, aby 
pri opätovnom prerokúvaní zákono 

o územnom o správnom usporiada
ní SR bol upravený§ 2 ods. 2, do

plnený § 7 o ods. 3 o upravený § 9 

ods. l o 2 v tom zmysle, aby hl. m. 
SR Bratislava bolo osobitnou územ
nou jednotkou no úrovni krajo o pri 

konštituovaní vyšších samospráv
nych územných celkov bolo takýmto 
celkom v hraniciach mesto. 

V Bratislave 7.5.1996 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves 

Ing. Ján Žotko 
prednosta Miestneho úrodu 

tí • l 
poslancov mestského zastupitel'stvo hl. 

m. SR Bratislavy 
a miestnych zostupitel'stiev 

Dňo 7.5.1996 sa uskutočnilo na 
Zimnom štadióne Slovana Bratislava 
spoločné rokovanie Mestského zastu
pitel'stva hl. m. SR Bratislavy o miest
nych zastupitel'stiev mestských častí 
Bratislavy. Jediným bodom rokovania 
týchto zostupitel'stiev bolo stanovisko k 
petíci i predstavitel'ov miestnej samo
správy Bratislavy, ktorou so obracajú 
na poslancov Národnej rady SR a žia
dajú ich, aby pri opätovnom prerokú
vaní prezidentom vráteného návrhu 
zákona o územnom a správnom člene
ní SR schválili postavenie hlavného 
mesta SR Bratislavy na úrovni samo
statného kraja. 

K uvedenej problematike prijali po
stupne uznesenia miestne 
zostupitel'stvá 14 mestských častí, kto
rými so tieto zastupitel'stvá stotožnili 
vždy vel'kou väčšinou hlasov s petíci
ou. Poslanci miestneho zastupitel'stvo 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
schválili uznesenie, ktoré je citované 
na inom mieste jednohlasne. Aj to je 
príklad toho, že poslanci pri riešení 
závažných problémov týkajúcich sa 
našej mestskej česti dokážu zabudnú( 

2DEVEX 

na svoje "stranícke tričká" a riadia sa 
pri hlasovaní svojim svedomím 
a záujmami mestskej časti. 

Uznesenie k petícii neprijali 3 mie
stne zastupitel'stvá, a to Rača, Vajnory 
a Lamač, vzhl'adom k tomu, že sa ich 
poslanci nedostavili v dostatočnom po
čte a ich zastupitel'stvá neboli uznáša
nioschopné. Na záver rokovalo mest
ské zastupitelstvo hl. m. SR Bratislavy. 
Yzhl'adom k závažností problematiky 
mestskí poslanci hlasovali o uznesení 
menovite. Proti uzneseniu hlasoval je
den poslanec a jeden sa zdržal hlaso
vania. Všetci traja poslanci mestského 
zastupitel'stva zvolení v Devínskej 
Novej Vsi hlasovali zo uznesenie. 

Na spoločné rokovanie zastupitel's
tiev boli pozvaní aj zástupcovia vlády 
SR a poslanci Národnej rody SR zvo
lení za Bratislavu alebo bývajúci 
v Bratislave. Škoda, že pozvanie prija
li iba poslanci opozičných strán, ktorí 
v diskusii vyjadrili podporu požiadav
ke predstovítel'ov samosprávy Bratí
slavy na to, aby bola Bratislava ako 
hlavné mesto Slovenska samostatným 
krajom. Zostáva len veri( že pri opä
tovnom prerokúvaní tohto zákona aj 
ostatní poslanci Národnej rady pod
poria túto myšlienku, ktorá je aj z me
dzinárodného hladiska pre mladý slo
venský štát vel'mi dôležitá. 

- p-

Mestská čast' Bratislava - Devínska 
Nová Ves 

Vážená Národná rada Slovenskej re

publiky 

my, volení predstavitelia miestnej 
samosprávy v hlavnom meste Sloven
skej republiky Bratislave, obraciame 
sa na Vás podl'a § l zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve s 

petíciou, 

ktorou vás žiadame, aby ste opä
tovne posúdili svoj postoj k postaveniu 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorý ste vyjadrili schvále
ním zákona o územnom a správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky na 
svojej 14. schôdzi. 

K základným atribútom štátu, akými 
je územie a zvrchovaný výkon štátnej 
moci, reprezentovaný hlavou štátu, 
zákonodárnym zborom a vládou, pat
rí nepochybne aj jeho hlavné mesto. 
Jeho význam nie je vyjadrený len 
označením za "hlavné", ale na rozdiel 
od iných miest v štáte má vo väčšine 
krajín postavenie najvyššieho stupňa 
v systéme štátnej správy i samosprávy. 

Ústava Slovenskej republiky z l. 
septembra 1992 v článku l O, ods. 
l za hlavné mesto Slovenskej republi
ky ustanovila Bratislavu. Potvrdila tak 
nielen jej postavenie hlavného mesta 

jednej z republík vtedajšieho federatív
neho štátu do roku 1968, ale predu
rčilo jej postavenie aj po vzniku samo
statnej nezávislej Slovenskej republiky. 

Podl'a čl. l O, ods. 2 Ústavy postave
nie Bratislavy, ako hlavného mesta, 
ustanoví zákon. Zákonom Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave je toto postavenie deklaro
vané ako samostatný územný celok so 
samostatnými orgánmi samosprávy 
v mestských častiach o so samostatný
mi orgánmi na celomestskej úrovní. 
Podla zákona Slovenskej národnej ro
dy č. 472/1990 Zb. o organizácii 
miestnej štátnej správy a zákona Slo
venskej národnej radyč. 517/1990 
Zb. o územnom a správnom členení 
Slo-venskej republiky je Bratislava vo 
svojich územných hraniciach samostat
ným okresom s okresným úradom vy
konávajúcim štátnu správu v druhom 
stupni. 

Súčasnou právnou úpravou osobit
ného postavenia hlavného mesta 
v územnom a správnom usporiadaní 
republiky, ako aj v systéme miestnych 
orgánov štátnej správe o v systéme sa
mosprávy sa realizuje článok l O, ods. 
2 Ústavy. Likvidáciou tejto osobitostí 
novým zákonom o územnom a správ
nom usporiadaní Slovenskej republiky 
sa vlastne preukazuje nepotrebnost' ci
tovaného ustanovenia, lebo štandard
né postavenie každého mesto í obce je 
stanovené zákonom. 

Zákon schválený 22. marca 1996 
ustanovením § 2, ods. 2 o zhodnosti 
územného obvodu vyššieho (t.j. samo
správneho) územného celku len 
s územným obvodom (t.j. štátnej sprá
vy) kraja vytvára však zákonný pred
poklad aj pre následnú zmenu osobit
ného postavenia samosprávy hlavného 
mesta, pretože by sa mohlo stat' rov
nakou súčost'ou samosprávneho vy
ššieho územného celku, ako dalších 
57 obcí Bratislavského kraja. 

Vážená Národná rada Slovenskej re
publiky, 

Bratislava vo svojej histórii mala vž
dy významné postavenie v územnom a 
správnom členení štátu. Bolo to tak aj 
pri úprave správneho členenia bývalej 
Československej republiky na kraje, 
keď Bratislava mala postavenie kraja 
a orgány jej správy boli priamo pod
riadené vláde (Zboru povereníkov). 
Čiernym obdobím v novodobej histórii 
mesta boli iba roky 1960 - 1968, ke
dy vtedajší režim Antonína Novotného 
súčasne s obmedzením postavenia a 
pôsobnosti slovenských národných or
gánov odňal osobitné postavenie 
Bratislave a začlenil ju v postavení 
okresu do Západoslovenského kraja. 

Od roku 1968 má Bratislava už 
opät' zákonné postavenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky (vo federá
cii a po jej zániku) s osobitným posta
vením miestnych štátnych i samospráv
nych orgánov, čím je porovnatel'ná 

s postavením hlavných miest mnohých 
štátov. V etape zbližovania nášho 
právneho poriadku s právnymi po
riadkami európskych štátov považuje
me za omyl rozhodnutie o strate atri
bútov hlavného mesto u Bratí-slavy tým 
viac, že takéto riešenie práve v prvých 
rokoch posilňovania vlastnej štátnosti 
nie je vôbec odôvodnené oní v pred
kladacej, ani v dôvodovej správe. 

S poukazom na uvedené 

navrhujeme 

aby Národná rada Slovenskej re
publiky pri opätovnom posudzovaní 
zákona o územnom a správnom uspo
riadaní Slovenskej republiky 

l ) upravila § 2, ods. 2 čast' vety 
pred bodkočiarkou nasledovne: 
"Územný obvod vyššieho územného 
celku je spravidla zhodný s územným 
obvodom kraja", 

2) doplnila § 7 o odsek 3 tohto 

znenia: 
"(3) Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava je osobitnou územnou jed
notkou na úrovni kraja." 

3) upravila znenie§ 9, ods. l na
sledovne: 
"(l) V hlavnom meste Slovenskej re
publike Bratislava sa zríadujú tíeto 

okresy 

a) Okres Bratislava l 
b) Okres Bratislava ll 
c) Okres Bratislava 111 
d) Okres Bratislava IV 
e) Okres Bratislava V". 

4) upravila nové znenie § 9, ods. 2 
nasledovne: 

"(2) V Bratislavskom krají sa zríadujú 
tieto okresy 

a) Okres Malacky 
b) Okres Pezinok 
c) Okres Senec". 

Takto vymedzený Bratislavský kraj 
by mal iba cca 150 tis. obyvatel'ov, 
preto možno variantne posúdi( oj jeho 
nevytváraníe a okresy Malacky, Pezi
nok a Senec zaradi( do Trnavského 

kraja. 

Vážená Národná rada Slovenskej 
republiky, 

je vo vašej pôsobnosti rozhodnú( 
o postavení hlavného mesta našej vlas
ti a svojho sídla na ďalšie desat'ročia. 
Buď zachováte jeho súčasné postave
nie v systéme územného a správneho 
usporiadania, alebo jeho další rozvoj 
zastavíte degradáciou jeho postavenia 
tak, ako to bolo v štátoprávnom vývoji 
Slovenska v potupných rokoch 1960 -
1968. 
Očakávame, že vaše rozhodnutie 

bude v dejinách Slovenskej republiky 
i Bratislavy pozitívne hodnotené. 

Bratislava, 7. má ia 7 996 

Ing. Vladimír MRÁZ starosta MČ DNY 

<>hl..a.s 
na oznam podniku 
~Ul\1.[ 

V Devexe 9/96 zo dňa 3.5.1996 so 
oznam podniku Marianum - po

v Bratislave o vyberaní po
za prenájom hrabového miesto 

no cintoríne v Devínskej Novej Vsi. 

:'ovažujem za potrebné oznámi( že 
pozemok cintorína v Devínskej Novej 
Vsi, z celkovej výmery cca l ,6 ha je vo 
výmere cca l, l ha vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi Devínska Nová 
Ves Teda jeho podstatná časí. len okra
je pozemku cintorína pozdlž ulíc 
Hradištná a Eisnerova nie sú vo vlastníc
tve Rímskokatolíckej cirkvi Devínska 
Nová Ves. Tento majetkoprávny vzt'ah je 
podložený príslušnými vlastníckymi do
kladmi a je známy aj podniku 
Marianum minimálne 3 roky. Pôvodný 
pozemok cintorína (uvedených l, l ha) 
pred úpravou jeho oplotenia v sedem
desiatych rokoch nikdy nebol, ako po
zemok, odňatý Rímskokatolíckej cirkvi, 
preto tá bola nepretržite jeho vlastníkom 
aj v rokoch socializmu. Nejde teda o re
štitúciu. 

Podnik Marianum, krytý aj Magis
trátom mesta Bratislavy, napriek výzvam 
sa vyhýba úprave nájomných vzt'ahov 
o vy•äívaní časti pozemku dnešného 
cintorína s vlastníkom pozemku. Z tohto 
dôvodu je prenajímanie hrobových 
miesi na podstatnej časti cintorína a vy
beranie poplatkov za ich prenájom ne
opravneným podnikaním s cudzím po
zemkom zo strany podniku Marianum. 

Rímskokatolícka farnost' v Devínskej 
Novej Vsi sa bude nadalej usiloval 
usporiadaí vlastnícke a užívatel'ské vzta
hy k pozemku cintorína tak, aby slúžil 
predovšetkým občanom mestskej časti. 
Nevyhýba sa uzavretiu zmluvy na pre
nájom svojej časti pozemku v rámci cin
torína ani s podnikom Marianum. 

!l.v3ak za jasných pravidiel. 

Karol Moravčík 
farár 

eňZeme 
S prebúdzajúcou sa jarou sme 

akosi vnímavejší k nášmu okoliu, 

prírode, pozorujeme rozvíjajúce sa 

púčiky na stromoch, opatrne stúpa

me na krehkú novú trávu a tešíme 

sa z každého motýl'a, ktorý preletí 

n~okolo. Preto nám bol v týchto 

d.noch blízky program podujatí po-
nodan;,~h k o· z M. ; ' nu eme 1estnym 
úradorr · "l· . 11 a pnpop1 sme sa 1 my, vo 

VOTUMe a poskytli sme v dňoch 
22. - 27. apríla naše priestory na 

inštaláciu "Štipcovej výstavy" EKO

humor autora Pala Petráša z Košíc. 

Vtipné kresby s ekologickými ná

metmi, pripevnené štipcami na mo

túzikoch, si prišlo pozrie( niekol'ko 

tried žiakov z okolitých základných 

škôl o pristavili so pri nich i všetci 

tí, čo prišli počas týždňo do našich 

priestorov. 

Záverečný deň výstavy, sobota 

27. apríla, ponúkol oj možnos( 
účasti na milom hudobnom stretnutí 

pri dopoludňajšom koncerte súro

dencov Brullovcov z bratislavského 

konzervatória a výstavu ekologic

kej literatúry o plagátu s ochranár

skou tematikou v nedalekom Istro

centre. 

Sobotné dopoludnie vo 

VOTUMe pokračovalo výletom sku

pinky milovníkov prírody, kde ne

chýbali oni deti, k rieke Morave, 

kde sa venovali čisteniu tohto vzác

neho prírodného územia. 

E. Horváthová, VOTUM 

Slovensko) legendou. Po smrti je 

čas pre historikov. Spolu s nimi hla

dáme, skúmame, hodnotíme, doka

zujeme. Napísalo sa vela a predsa 

ešte málo. Štefánik bol výnimočná 
osobnost'. Uložené spisy, listy z ar

chívov ožívajú a vydávajú svoje 

svedectvá. Ako to bolo, čo sa stalo, 

ako žil, čo urobil, čo vytvoril. 

Veríme, že fakty o tejto osobnos

ti so dostanú do učebníc, aby naše 

deti a študenti moli správny obraz 

o vel'kom generálovi a vedcovi. 

Mladí sa pýtajú rodičov, dedov, 

starších l'udí, aby vedeli, kto to bol 

M.R.Š. Objavujú sa brožúrky, le

táčiky, knihy a inštalujú sa sochy. 

Aj v Devínskej Novej Vsi bola 

socha v generálskej rovnošate, 

žial', ako by nik nevedel, kde je, 

kde sa stratila. Starí rodáci obce 

sem- tam povedia domnienku, že 

ju "zhltlo" rieka Morava. 

Možno bude vrátená, možno 

bude nová, aby sa vrátila socha 

Štefánika tam, kde bola, kde patrí. 

Socha no opustený podstavec 

a odkaz M.R.Š. do sŕdc nás všet-

Pietne spo111ienky 
na generála Dr. 

Už prešlo 77 rokov od 4. mája 

1919, keď dotlldo srdce nášho naj

väčšieho velikána, vedca - astronó

ma, letca, diplomata generála Dr. 

Milana Rastislava Štefánika. O tej

to osobnosti sa snáď už popísalo 

vela, ale ukazuje sa, že ešte nie je 

vždy toho dostatok. Žijeme dobu 

(žili "svoju" aj naši rodičia) a v je

ho odkaze pre nás i našich rodičov 

je vždy vel'o a vel'a nového, čo si 

nám treba osvojil, pouči( sa, obdi

vovať. Za krátky čas svojho rozma

nitého života dokázal vykonat' 

mnoho obdivuhodného. Z malého 

miesta, na mape zabudnutej de

dinky - Košarísk sa Milan Rastislav 

Štefánik dostal do vel'kého sveta 

vedy a vysokej politiky 

Vždy pri týchto májových dňoch 
so spytujeme, či to bol zázrak, 

náhoda alebo v tom máme hladat' 

ciel'avedomosf o silu nevšednej 

osobnosti, ktorá so rodí raz za 

určitú dobu. Žial', vel'mi skoro sa 

stol (pádom lietadla v lvánke pri 

Dunaji, ktorým sa vracal domov na 

Milana Rastislava 

Štefánika 
kých, starších, ale najmä do sŕdc 
tých mladších, našich detí. Pre jeho 

myšlienku a odkaz "Veril, milova(, 

pracovať" sa to oplatí urobi( nielen 

v máji, ale i po celý rok. 

V tomto roku, 3. a 4. mája, sa 

uskutočnili celonárodné slávnosti 

na Bradle v Košariskách a v Bre

zovej pod Bradlom. Po tieto dni po 

ukončení obnovy Národnej kultúr

nej pamiatky sprístupnili Mohylu 

M.R.Š. na Bradle (pre mladších au

tor: architekt Dušan Jurkovič) verej

nosti. 

Pietne spomienky sa začali 
3.5.1996 bohoslužbami v miest

nom kostole, spomienkou na cinto

ríne pri hrobe Štefánikových ro

dičov a faklovým sprievodom na 

Bradlo. Rodáci M.R.Š. z Košorísk a 

okolia si podvečer uctili pamiatku 

generála pri miestnej fare, kde sa 

narodil a hlavne na Bradle, kde sa 

rozhoreli tradičné štyri vatry. 

Po ukončení pietnej spomienky 

slávnostne osvetlili Mohylu - je to 

nádherný pohlad a oplatí sa ho vi

diet'. 

Program pietnej spomienky po

kračoval 4. mája na Bradle pod 

záštitou predsedu NS SR, p. Ivana 

Gašparoviča. Tí, ktorí dali predne

sf programu v TV, videli celý prie

beh spomienky na Bradle. My, prí

tomní, osobne sme vnímali atmos

féru udalosti, ktorá sa navždy vryla 

do pamäti. 

Ešte jedna spomienka bola na 

M.R.Š. Bolo to 5. mája na trase Ša

morín - Dunajská Lužná (Nové 

Košariská ) - lvánka pri Dunaji. 

Túto spomienku organizuje Matica 

slovenská už po piaty raz. 

Autobusmi priviezli účastníkov 

no prvú zastávku - Šamorín. V Ša

moríne sa mladý Štefánik 9 - l O
ročný musel uči( modarsky, aby 

mohol vo vtedajšom Uhorsku dalej 

študoval, lebo tok bolo, všetky ško

ly boli v Uhorsku madarské. Účast
níci pochodu po stopách M.R.Š. sa 

oboznámili aj s touto skúškou, kto

rú musel malý školák prekona(, 

aby sa vedel prebiŕ cez nepriazeň 

osudu. On sa prebil, lebo prebiŕ sa 

chcel. Potom so sprievod zúčastne
ných zastavil pred kostolom 

v Dunajskej Lužnej (Nové 

Košariská), kom sa v roku 1946 
presťahovala časf obyvatel'stva 

z rodného kraja M.R.Š. z Košarísk. 

Verní obyvatelia pietnou spomien

kou si pripomínajú svojho rodáka 

a kraj, odkial' pochádzajú. 

V lvánke pri Dunaji, pri Mohyle, 

kde skonal náš velikán, položili 

zúčastnení kvety a vence. Medzi 

inými aj podpredseda NR SR Ing. 

Marian Húska, minister zahranič

ných vecí SR Dr. Juraj Schenk, 

predseda a prvý podpredseda 

Matice slovenskej, generalita slo

venskej armády, predsedovia 

Miestnych odborov Matice sloven

skej, obyvatelia Bratislavy a okoli

tých dedín a matičiari. Pripomenuli 

sme si na miestach tragickej smrti 

v lvánke pri Dunaji túto smutnú 

udalosf našich dejín. 

Matičiari z DNY pred odcho

dom do Šamorína prišli k nášmu 

"pamätníku" na M.R.Š. pri hoteli 

"Morava". Každoročne kytička 
kvetov ozdobí toto miesto a táto 

udalos( vyvolá spomienku, pohnu

tie o zamyslenie. Zamyslime sa 

preto. 
Ing. Štefan Horník, CSc. 

DEVEX 3 



70 rokov 
Justína PADYCHOVÁ 
Zuzana FABIÁNOVÁ 

75 rokov 
Ferdinand MICHALÍK 

Mária STACHOVIČOVÁ 
Angela KOVARÍKOVÁ 

80 rokov 
Olga BALOGHOVÁ 

blahoželáme 

Milé mamičky, 

pozývame vás na stretnutie ma

tiek s deťmi, ktoré budú vždy 

v stredu od 10 do 12. hod. 

v našich priestoroch. 

Môžete si prinies( desiatu pre 

diet'a a obl'úbenú hračku. 

Ponúkame vám: posedenie pri 

káve alebo čaji, možnost výmeny 

receptov, strihov a dalších dobrých 

nápadov a hlavne nové priatelstvá 
pre vás a vaše deti. 

V týždni od 22. do 27. apríla 

1996 sa v priestoroch vel'kej sály 

kultúrneho domu Istro Centrum a 

spoločenskej miestnosti združenia 

VOTUM uskutočnil projekt podujatí 

venovaných Dňu Zeme. 

Na podujatiach spolupracovali 

základné školy v Devínskej Novej 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

1.6.1996- od 10.00 do 12.00 

.,Šašosou nad Novou Vsou" zábavná dramato
hračka pre deti - nádvorie Istrijská ul. č. 6, pred 
knižnicou 

-od 17.00 do 18.30 pokračovanie detského dňa 
vo veľkej sále !stra Centra programom bratislav
ských umelcov deťom 

2.6.1996- o 17.00 

.. V~selé popoludnie s Ferdom Mravcom, Machom 
a Sebestovou" v naštudovaní Dalmy Spitzerovej
Holanovej a Marty Petrovičovej. Účinkujú deti 
Devínskej Novej Vsi - členovía hereckého a tane
čného odboru súkromnej umeleckej školy 

vstupné 10,- Sk 

® 
MIESTNY ODBOR 

MATICE 
SlOVENSKEJ 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Spevom k srdciam 

Priaznivcom spevu prichádza opät' 
ponuka nezabudnutel'ných zážitkov 
zo stretnutia so súbormi. 

Vsi a oddelenie životného prostre

dia Miestneho úradu v Devínskej 

Novej Vsi. Školy poskytli práce 

svojich žiakov do súťažnej výstavy 

Ekoplagát ZŠ DNV 1996, oddele

nie životného prostredia MÚ zapo

žičalo videokazety s tematikou 

ohrozenia a ochrany života na 

Zemi na videoprojekciu, ktorá bola 

sprievodnou častou výstavy. 

V spoločenskej miestnosti zdru

ženia Votum bola prezentovaná 

Tel.: 770 033 

V nedel'u 9. júna usporiada MOMS 
pod záštitou Š. Bajaníka - l.podpred· 
sedu Matice slovenskej a starostu MČ 
DNY Ing. Mráza 

111. FESTIVAL NÁRODNEJ PIESNE 

v priestoroch kultúrnej záhrady od 
14.00 hod. 

Všetkých obyvatelov Devínskej Novej 
Vsi srdečne pozývame. 

výstava Ekohumor, venovaná žia
kom 2. stupňa. 

Podujatie tohto druhu a rozsahu 

sa v Devínskej Novej Vsi uskutočni
lo po druhýkrát a spolu s ocenenia

mi najlepších plagátov, autori kto

rých dostali vol'nú vstupenku na so

botňajšie detské programy, prinies

lo organizátorom nové podnety, 

myšlienky a skúsenosti do budúcich 
ročníkov. 

(Pokračovanie na 7 strane) 

~@~~~~ill~~ij@ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
18.5.- Viola, 19.5.- Gertrúdo, 

20.5. - Bernard, 21.5. - Zina, 22.5. 

-Júliu, Juliána, 23.5. - Želmíra, 

24.5. - Ela, 25.5. - Urban, 26.5. -
Dušan, 27.5. - Iveta, 28.5. -Viliam, 

29.5.- Vilma, 30.5.- ferdinand, 

31.5.- Petronela, Petrana 

blahoželáme 

Program 
kina 

08WD~ 
Celovečerné predstavenia: str, 

štv, so, ne (alebo vo sviatok) 

o 19.45 hod. 

18.- 19.5. - VOLAVKA 
FRANC.- MN.· č.t. 
·26· 

22.5. • ŠTVÁNÝ AKO ZVER 
USA- MN- s .l. 

- 28; 
23.5. - ACE VENTURA -

KEĎ PRÍRODA VOLÁ 
USA· MP- č.t. 
- 28; 
bláznivá komédia 

25. - 26.5. - NEHOVOR 
S CUDZINCAMI 
USA· MN· s.t. 
. 30; 
erotický thriller 

26.5. aj o 17.15 hod. 

29. - 30.5.- STRELEC 
ČES-USA· MP- č.t. 
. 30; 
akčný thriller 

Predstavenia pre deti a mládež: v SO 
a NE o 17.15 hod. 

18.- 19.5.- NEUVERITHNÁ 
CESTA 
USA 
-15; 

25.5. - MILIÓNOVÝ ŠEK 
USA 
-22; 

Predstavenia pre deti: vždy v nedeľu 
o 15.30 hod. 

19.5.- AKO ŽOFKA OD
HALILA ZLODEJA 
ČES· 12; 

Pozn.: č.t.- české titulky, s.t.- sloven· 
ské titulky 

tel.: 775 104 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada 

Matica slovenská v DNY 
ponuka na naibli:žšie obdobie 

19 .5. nedele: trasa ONV- Kútiky a spä( 

Stretnutie o 14.00 hod. na rohu pri reštaurácii U MICHALA (lstrijská -
Eisnerova) 

2.6. nedele: ONV- Železná studienka- Lamač- DNV 

Stretnutie o 8.30 na rovnakom mieste 

o vrchu úspešne 
Prvou časťou seriálu ME automobi

lov do vrchu v Rakúsku odštartovali 

slovenskí jazdci novú sériu. Vyni

kajúci úspech zaznamenali lB-ročný 

Andrej Studenič (Volks-wagen Golf 

GTI) v triede A-2000 ccm, Rastislav 

Asch-mann (BMW M3) v triede 

H+2500 ccm a Peter Ruisl (F Estónia) 

v triede E-1600 ccm. Všetci traja tri

umfovali vo svojich triedach. -S CH 
STRELEC Dev. Nová Ves .s• ·Faust C 5,5:2,5 

Po bode zo ONV získali: Jurčák B., Jurčák Mir., 
Horváthová, Glatz, Zaťko J., pol bodo získal Jurčák S. 

m.j. 

H KEJBAL IIE:Ihral'iislllavsk:á 
Liiga ~m~užov 

19. kolo: 
ŠK I.R.E.S. EXPRES FORTUNA ·ŠK YMCA DEV. N. VES l 0:4 (4: l, 3:2, 3: l), Góly ONV: 3-Kodlečílc, l · Poďour 

20. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES· TJ SAV BRATISlAVA "B" 16:5 (4:4, 4: l, 8:0), Góly ONV: 4 · Križáni, Vrábel, 2 · Poďour, Nemec P., 
Kadlečík, l -Teren, Kollár 

21.kolo: 
HBC IPOS VlCI· ŠK YMCA DEV. N. VES 4: l (0:0, 2:0, 2: l), Gól ONV: l ·Vrábel 

22. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES· ŠK PROFIS "32" VRAKUŇA 10:16 (0:9, 3:2, 7:5), Góly ONV: 6 ·Križáni, 3 · Poďour, l· Nemec R. 

23. kolo: 
ŠK PAT·MAT SEAlS "B" ·ŠK YMCA DEV. N. VES 2:9 (l :2, l :5, 0:2), Góly ONV: 4 · Vróbel, 2 ·Kadlečík, Nemec P., l · Poďour 

24. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES· POHG GEMER 13:12 (6:4, 2:5, 5:3), Góly ONV: 4 ·Kollár, Križáni, 2 · Teren, Vrábel, l· Dávid 

l. L GUERERA "B" 
2. ŠK I.R.E.S. EXPRES FORTUNA 
3. ŠK PROFIS "32" VRAKUŇA 
4. HBC IPOS VlCI 
5. HC DOMINIK PAlMA 
6. S.CROZUM AND CO 
7. ŠK YMCA DEVÍNSKA NOVÁ VES 
8. ŠK H.O.K. ADMIRAl NIVY 
9. ŠK HBC HANC OP 

10. ŠK PAT·MAT SEAlS "B" 

Toburko po 24. kole: 

22 20 o 
23 20 o 
24 17 l 
23 15 2 
23 13 2 
24 12 4 
24 13 l 
24 12 2 
24 12 o 
23 9 2 

Bronslovskó liga dorastu 
l.kolo: 

2 224:87 
3 201:70 
6 185:88 
6 157:82 
8 174:120 
8 128:108 

IO 186:159 
10 152:124 
12 161:129 
12 127:134 

HBC RAčA· ŠK YMCA DEV. N. VES 5:6 (3: l, l :4, l: l), Góly ONV: 2 ·Usol, l · Šeforo, Arbet P., Chovanec, Vilk 

2. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES· TEHElNÉ POLE 2:4 (l :2, 0: l, l: 1), Góly ONV: l ·lisol, švojdo 

Š 
3. kolo: 

K RA(A-šK YMCA DEV. N. VES 8:2 (4:1, 4: l, 0:0), Góly ONV: l · šeforo, l~ol 

4. kolo: 
BULDOCI DEV. N. VES· ŠK YMCA DEV. N. VES 0:5k ·neoprávnený štart hróčo domácich 

Š 
5. kolo: 

K YMCA DEV. N. VES· HBC RA(A l :9 (l :2, 0:3, 0:4), Góly ONV: l ·Usol 

Toburko po 5. kole: 

l. HBC RA(A 
2. ŠK RAčA 
3. TEHELNÉ POLE 
4. ŠK YMCA DEV. N. VES 
5. BUlDOCI DEV. N. VES 

Oznarn: 

42:23 
28:12 
17:21 
16:26 
13:34 

40b. 
40b. 
35b. 
32b. 
28b. 
28b. 
27b. 
26b. 
24b. 
20b. 

6b. 
6b. 
4b. 
4b. 
2b. 

~Br~1č;ík hokejbalového turnoio registrovaných i neregistrovoných hráčov "PRESTIGE '96 ·DEV. N. VES" so uskutoční v dnoch 
7?B 23~· + 25.·26.5.1996 no športovom ihrisku no Kolištnei ul. v ONV. Bližšie informácie o prihlášky no tel. 071779 884, 

,775361. JP 
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Klub Slovenských turistov a OTTJ DOPRAVOPROJEKT Bratislava 
Vás pozýva na X:V. ročník turistického podujatia 

MALOKARPATSKÁ ŠTYRIDSIATKA 
Termín: sobota 25.5.1996 

Prezentócio o štart: ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
rozcestie modrej o žltej turistickej značky 150 m zo 
konečnou autobusovej linky MHD "l 02" 

Doba štartu: 7.00 · 8.30: trasa lO km 9.00 
· 13.00 hod. 

Ukončenie: do 18.30 hod. 

Trasy pochodu 

A. DP 42 km/1 060 m Zóhorskó Bystrica · 
Pajštún · Košiarisko · Biely Kameň · Biely kríž · Tri 
Duby· Hrubý Drieňovec · Cimbal· Záhorskó Bystrica 

B. TP 25 km/780 m Zóhorskó Bystrica · 
Pajštún · Medené Hómre · Zbojnícko studňa · Pekná 
cesta· Stónisko · Marionko ·Z. Bystrica 

C. l O km/300 m Pre rodičov s deťmi 
Zóhorskó Bystrica · Cimbal · Hrubý Drieňovec · 
Snežienka 

Telocvične 
Hovorilo sa, aj na stránkach 

Devexu, o využívaní školských telo
cviční v DNV. Požiadali sme preto 

komisiu pre šport a vol'ný čas i ria

ditelstvá ZŠ, aby nám poskytli infor
mácie o využití telocviční. 

Harmonogram by zaplnil aj po

lovicu strany. Preto vyberáme: 

ZŠ na ul. P. Horova 16 
Pondelok až piatok: od 16.00 do 

20.00 hod. - basketbal, futbal, kon

dičné cvičenia, tenis. 

ZŠ na ul. l. Bukovčana 
Pondelok až piatok: od 14.00 do 

21.15 hod. - basketbal, cvičenie 
rodičov a detí, volejbal - mládež, 
dospelí, tenis detí, dorast futbal, 

cvičenia ženy, muži, liečebná teles
ná výchova dospelí, tanečný súbor 

Grbarčieta. 

Podrobnejšie údaje o pión cesty pri prezentócii 
no mieste štartu 

Informácie: Ing. Vladimír PUKANČÍK: 
Dopravoprojekt o.s. Kominórsko 2, 832 03 
Brotlslovo, tel. 07·20 34 285 

TE IS 
Muži - l. trieda: 

Lokomotíva Bratislava - LOB Dev. 
Nová Ves 5:2 
Prášek- Soják l. 7:5, l :6, 6:2 
Belej -Jurčák B. 6:0, 3:6, 6:3 
Dráb - Žovič 2:6, 3:6 
Nagy- Jackamin 6:4, 4:6, 4:6 
Válek, Braniša- Žovič, Soják 7:5, 6:4 
Prášek, Belaj · Jurčák, Jackamin 

6:2,6:4 

mj 

Sobota - nedel'a: od 9.00 do 

21.30 v sobotu - dorast futbal, do

spelí volejbal, basketbal mládež. 

Country tance - mládež, v nedel'u 

futbalisti a mládéž Votum do 17.00 

hod. 

V zime bývajú telocvične viac vy

užívané. Nespomenuli sme žiakov -
hokejbal, karatistov, Rock and roll. 

Model Agency a dalšie. Apríl - máj, 
to sa snažia cvičenci využi( prírod

né otvorené športoviská. 

Záujemci o využívanie telocviční 
v zimnom období majú možnos( 

požiada( o prenájom telocviční 
v septembri na riaditel'stve školy 
v DNV. Zmluvy na prenájom uza

tvára Školská správa Bratislava IV. 

Zo správ komisie pre šport a vol'

ný čas vybrala redakcia. 

V sobotu na Hradištnej bolo očkovanie psov proti besnote. Ale sa 
aj vydávali hygienické potreby (sáčky a lopatky) majiteľom psov 
(na odstránenie psích nečistôt z verejného priestranstva). 
Záujem bol. takže sa môžeme tešiť. 



Base bal 
Vel\ryslanec USA - Ralph JOHN

SON, prvým slávnostným nadhodom 

na ihrisku základnej školy 

l. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi 

v sobotu 4. mája 1996 otvoril štvor

kolový cyklus basebalovej Ligy mlá

deže za účasti l. námestníka primáto

ra Bratislavy Ing. Romana VAVRÍKA, 

zástupcu MŠ v SR Stanislava KOSO

RÍNA, prezidenta slovenskej baseba

lovej Ligy Stanislava HORÁČKA, sta

rostu MČ DNV Ing. Vladimíra 

MRÁZA, prednostu MÚ Ing. Jána 

ŽATKA, riaditelov základných škôl v 

DNV, starostov mestských častí, v kto

rých sú basebalové kluby a Terry 

SLOBODIANA, programového riadi

tela Good Sports. 

Devínskej 
Vel\ryslanec USA v SR pán Ralph 

JOHNSON s manželkou prijali po
zvanie na tento turnaj, aby spolu s 

T. SLOBODIANOM naplnili dve tradí
cie zahajovacích ceremoniálov base
balových turnajov v Kanade a USA 

(účas( významnej osoby a prvý sláv
nostný nadhod turnaja). 

Už od skorého rána panoval na 
ihriskách ruch. Pred otvorením prišlo 

aj niekol'ko zvedavcov, veď basebal 
je niečo nové - nepoznané. Nie však 

pre deti. Družstvá, v dvoch kategó
riách 7 - ll a 12 - 14 rokov, finesy 

tohto športu, vdaka programovému 
riaditelovi a iniciátorovi celej myšlien

ky turnaja Terry SLOBODIANOVI 

a jeho spolupracovníkom R. Klačan
skému, H. L. Goodwinovi aM. Drá

bikovi, už poznajú. Že aj tento nový 
šport chytá za srdce, svedčilo zanie

tenie, s akým chlapci pristupovali 
k tréningom a aj k tomuto ich prvému 
vystúpeniu. 

Nakoniec dvere do basebalovej 
kuchyne sú stále otvorené. Od 2. do 

O POHÁR MATICE SLOVENSKEJ 
l. mája 1996 so uskutočnil no štadióne FCl ONV 

futbalový turnaj žiakov Zš ONV o "POHÁR MATICE Sl(). 
VENSKEJ". 

Hlavnými organizátormi o sponzormi turnaju boli 
MO MS, MO SNS o MO HZDS. Spoluorganizátormi boli 
FCl ONV a jednorii~é Zš v ONV. Na turnaji boli prítomní 
predseda MO MS Stefan Horník, predseda MO SNS 

Futbalový 
Alojz Morovec, predseda MO HZDS Rudolf Miiuro 
prezident FCl ONV Milan Dobrocký, riaditel' Z~ 
l. Bukovčana l ladislav Jaško, riaditel' ZŠ 
l. Bukovčana 3 Zvonimír Bartovič a za ZŠ ľ Horova 
poverená vedúca. Na turnaji štartovali družstvá žiakov: 

Turnajové výsledky 

mladší žiaci (7 - ll rokov) 

DNV (Cubs) Lamač (Pirates) 15:15 

starší žiaci ( 12 - 14 rokov) 

DNV (Cubs), Staré mesto (Raptors), 
Petržalka (Lions a Puma s) 

Cubs - Raptors l :l 

Lions- Pumas 8:4 

Po slávnostnom nadhode obligátna fotografia 

15. júna bude v Devínskej basebalo

vý camp so šestnástimi trénermi 
z Kanady a USA Záujemcovia - 7 až 
16 roční sa môžu prihlási( u Terryho 

SLOBODIANA (531 3344- tel./fax: 
776 133 tel.) alebo v ZŠ l. Bukovča
na. 

Zš ľ Horovo, ZŠ l. Bukovčana l, ZŠ Bukovčana 3 (ve
ková kategória 7. · 8. ročník ZŠ) a FCl ONV (veková 
kategó;ia 5. ročník ZŠ). Slávnostný výkop uskutočnil 
Jozef (opkovič, veľká postava slovenského futbalu 
trojnásobný majster ligy, víťaza PVP Bazilej 196 9 
a majster Európy Belehrad 197 6. 

Výsledky turnaja: Zš l. Bukovčana 3 · FCl ONV 
4:1, góly: Ján Mi~halík 2x, René Ďller, Roman Gajdoš. 
Vladimír Belko, ZS l. Bukovčana l · Zš ľ Horova 0:0 
na pokutové kopy 4:5, stretnutie o tretie miesto: ZŠ 

Ďalšie zápasy budú 8. júna 1996 
od 9.00 hod., neskôr v septembri 
a októbri (presný termín zverejníme). 

P. Krug 

Snímky autor 

l. Bukovčana l · FCl ONV 6: l, góly: Stanislav Polák 
3x, Marian Bábik, Matúš Droberjar, Miroslav Vavrovič · 
Mi~oslav Rojžek, stretnune o prvé miesto: Zš ľ Horova 
·ZS l. Bukovčono 3 5: l, góly: Martin Arbet 3x, Michal 
Kolenič, Zdeno Fekete ·Ján Michlík. 

Konečné poradie: l. ZŠ ľ Horovo, 
2. Z? l. Bukovčano 3, 
3. ZS l. Bukovčana l, 
4. FCl ONV 

Š. Horník, A. Moravec, J. čapkovič, R .Mičura, M. Dobrocký 

DEVEX5 

Ku dňu Zeme 
(Dokončenie zo 4 strany) 

Keď vyleteli prví kozmonauti do 
vesmíru a zbadali pod sebou malú 
modrú guličku, uvedomili si, že je to 

Zem. Potom sa vrátili domov a možno 
prvýkrát priniesli so sebou pocit, aká 
je tá Zem maličká vo vel'kom vesmíre 
a ako lahko o ňu môžeme prísf. Túto 

Rozširovanie 
V decembri minulého roku prijalo 

Miestne zastupitel'stvo rozhodnutie naj
neskôr do konca roku 1998 dobudovaí 
televízny káblový rozvod v celej mestskej 
časti. Na túto akciu bude potrebných 
viac ako l O miliónov Sk. 

V roku 1996 by sa mala zreal izovaí 
výstavba v oblasti Grby a Vŕšku, t.j. na 
uliciach Kosatcová, l. mája, Novoves· 
ká, Charkovská, Bridlicová, Samova, 
Spádová, Vápencová, Delená, Mlynská, 
Záveterná a Magnezitová. Celkovo je 
na týchto uliciach 223 domácností. 
Náklady na túto časí výstavby predsta
vujú 2,7 miliónu Sk. Cena jednej prípoj
ky preto vychádza na viac ako 12 tisíc 
Sk. Dňa 9.5.1996 sa v lstracentre usku
točnilo stretnutie predstavitel'ov samo
správy s obyvatel'mi týchto ulíc, venova· 
né dolšiemu budovaniu televízneho káb· 
lového rozvodu v tomto roku. Na stret
nutí sa zúčastnili starosta mestskej časti, 
pracovníci Miestneho úradu a Firmy 
Sa tra. 

Poslanci Miestneho zastupitelstva sa 
rozhodli, že vybudovanie televízneho 
rozvodu bude garantované finančnými 
prostriedkami z rozpočtu mestskej časti. 
Od občanov sa bude požadovaí príspe
vok na zavedenie prípojky v celkovej 
výške 7 tisíc Sk. Zvyšok doplatí mestská 
časí. V prípade, že budú mať záujem o 
zavedenie prípojky všetci občania, bude 
hradií mestská časí každému občanovi 
na zriadenie prípojky 5 tisíc Sk. Ak však 
záujem bude nižší, napríklad iba 50%, 
potom bude mestská časí doplácaí na 
každú prípojku až 8 500 Sk. Celkové 
náklady na vybudovanie rozvodu sú to
tiž rovnaké bez ohl'adu na počet účast
níkov. 

Na stretnutí informoval starosta mest
skej časti a další zúčastnení prítomných 
obyvatel'ov o bližších podrobnostiach 
tohto zámeru. Občania sa dozvedeli, že 
v súčasnosti firma Satro ponúka celkom 
26 televíznych programov. Na jeseň 
tohto roku, keď sa predpokladá realizá
cio tejto stavby, už bude pravdepodob
ne vysielaný aj program chorvátskej 
televízie a miestnej devínskonovoveskej 
televízie. 

.~akoniec starosta mestskej časti Ing. 
'imír Mráz zdôraznil, že je dôležité, 

.. >V čo najväčší počet obyvatelov z uve
dených ulíc prejavil záujem o zavedenie 
,Jrípojky. V prípade, že by bol záujem 

skutočnos( si l'udia na celom svete 

najviac uvedomujú práve na Deň 

Zeme. 

Stalo sa už trarlíciou, že v DNV sa 

v tento deň organizuje množstvo pek
ných akcií, za čo patrí podakovanie 
Istro Centru. Teší nás, že aj žiaci 

z našej školy získali vo výtvarnej 

sMaži Ekoplagát '96 tri miesta, za čo 
boli odmenení vstupenkami na detský 

folklórny súbor Lúčka a zúčastnili sa 

televízneho kábloveho 
rozvodu 

nižší ako 50 %, je možné, že sa bude 
výstavba prednostne realizova( v iných 
oblastiach, pretože rozpočet mestskej 
časti by už v tom prípade nestačil po
kryí všetky náklady. Preto je dôležité, 
aby sa obyvatelia uvedených ulíc na
vzájom informovali o ponuke mestskej 
časti a spoločne zvážili jej výhodnosí. 
Zdôraznil aj skutočnos(, že vzhl'adom 
k tomu, že v uvedenej oblasti býva 
značné množstvo starších l'udí, je možné 
dohodnúť sa na postupnom splácaní 
príspevku. Takéto riešenie však môže 
prísÍ do úvahy iba v prípade osamelých 
dôchodcov, ktorým nemôžu finančne 
pomôcÍ ich deti. 

Na záver ešte uvádzam finančné 

podmienky, za ktorých je možné zriade
nie prípojky televízneho káblového roz
vodu. Výška príspevku obyvatel'a pod
statne závisí od toho, kedy príspevok 
zaplatí. 

7 000,- Sk - ak sa zaplatí pred zaháje
ním výstavby na konkrétnej ulici, 

8 000,- Sk- ak sa zaplatí do 14 dní od 
zavedenia prípojky, 

12. 000,- Sk - ak sa zaplatí dodatočne. 

Za príjem televízneho signálu sa bu
de platií pravidelný mesačný poplatok 
vo výške 45,- Sk, ktorý je viac ako o po
lovicu nižší ako poplatok v ostatných 
mestských častiach Bratislavy. 

Z uvedených čísel vidno, že naj
výhodnejšie je zaplati( príspevok ešte 
pred začatím stavebných prác. V prípa
de, že sa niektorí občania rozhodnú po
žiada( o zavedenie prípojky až dodato
čne, o rok alebo neskôr, bude možné im 
vyhovieť, ale v tom prípade už cena bu
de až 12 000,· Sk. Stavebné práce sa 
začnú pravdepodobne v septembri. 
Miestny úrad včas všetkým obyvatelom 
uvedených ulíc zašle návrh zmluvy 
a uvedie presný termín, kedy je potreb
né zaplatií. 

Bližšie podrobnosti o podmienkach 
zavedenia televízneho káblového rozvo
du sa môžu občania dozvedieť počas 
úradných hodín od prednostu Miestneho 
úradu. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta Miestneho úradu 

diskotéky. Našich žiakov zaujala nie
len výstava Ekoplagát '96, ale aj vi

deoprojekcia a starších žiakov 

Ekohumor. 

Kolektív pracovníkov 

ZŠ na ul. J. Bukovčana 3 

Výstava sa mi vel'mi páčila najmä 

svojou rôznorodos(ou chápania témy 
a jej stvárnenia. Snáď prispeje aj 
k pochopeniu nevyhnutnosti zachova( 

~® w ~®@ft®llli®!lli 
~@~jp@®@ffin 

Obvodný úrad Bratislava IV. odde

lenie sociálnych vecí ako orgán štát

nej správy sociálneho zabezpečenia 

v zmysle zákona SNR č. 543/1990 
Zb. o štátnej správe sociálneho za

bezpečenia v znení neskorších pred
pisov a v zmysle zákona č. 
100/1988 Zb. o sociálnom zabez

pečení v znení neskorších predpisov 
poskytuje sociálne odkázaným obča
nom obvodu Bratislava IV. na zákla

de ich žiadosti a prešetrení ich sociál
nej situácie dávky sociálnej starostli

vosti, ktoré sú podmienené sociálnou 
odkázanosíou občana. Za sociálne 

odkázaného sa považuje občan, kto

rého príjem nedosahuje úhrn súm po· 
trebných na zabezpečenie výživy 

a ostatných základných potrieb a na 
zabezpečenie nevyhnutných nákla
dov na domácnos( určených záko

nom o životnom minime č. 

463/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (dalej len životné mini

mum) a nemôže si vlastným pričine

ním, najmä vlastnou prácou, tento 
príjem zvýši( vzhladom na svoj vek, 
zdravotný stav alebo iné vážne dôvo

dy. Možnos( zvýši( si príjem vlastným 
pričinením sa neskúma pri posudzo

vaní sociálnej odkázanosti u občana: 

- ktorý dosiahol vek potrebný na 
vznik nároku na starobný dôchodok 
alebo u občana, ktorý je plne invalid

ný, 

- rodiča (osvojitela, občana, ktorý 

elll 
Za jednou horou a 

kde sa ... , býval jeden n"""'''rl'" 
dár. Jeho poddaní pracovali nn ,..;,.;r;,.;,,h 

a vo fabrikách, zvanej 
Pospolitý l'ud prejavil záujem 
pardón - hospodáriť o '"'"'~'"inilúh•i ''' 
bolo milé. Všemožne 
zraka, vlastne krátkodobo, nn.rin<-irti:vnl; 

životné podmienky na Zemi aj pre 

dalšie generácie. 

ZŠ P.Horova 

Akcia je velmi pekná, žiakov zau· 

jala, páčili sa nám všetky práce, ktoré 
sú velmi výstižné, vhodné zamyslenia. 

Ďakujeme 

Vladárová, ZŠ Horova 

prevzal die(a do starostlivosti nahrá
dzajúcej starostlivos( rodičov na zá

klade rozhodnutia príslušného orgá

nu), ktorý sa celodenne riadne stará 
o die(a do troch rokov veku alebo 
o staršie die(a, ktoré nemôže by( 

umiestnené v predškolskom zariadení 

alebo o tri a viac detí do siedmych 
rokov veku alebo o die(a, ktoré je dl

hodobo (ažko zdravotne postihnuté 
a vyžaduje mimoriadnu starostlivos( 

alebo osobitne náročnú mimoriadnu 

starostlivost', preukáže sa rozhodnu· 
tím príslušnej posudkovej komisie 

Sociálnej poistovne, 

- občana, ktorý sa osobne, celodenne 
a riadne stará o plnoletú blízku oso

bu, ktorá je prevažne alebo úplne 

bezvládno ako aj nezaopatrené 

die(a, 

-o inú plnoletú osobu, ktorá je pre

važne alebo úplne bezvládna za 

predpokladu, že s ňou žije v domác

nosti. 

Za sumu potrebnu na zabezpeče
nie výživy a ostatných základných 
osobných potrieb občana sa považu

je: 

do 6 rokov veku 
od 6- 10 rokov 

od 10- 15 rokov 
u ostatných 
od 15-26 rokov 

študenti 

l 130,- Sk 

l 260,- Sk 
l 470,- Sk 

l 470,- Sk 
l 590,- Sk 

+ Diétne stravovanie odporúčané od

borným alebo ošetrujúcim lekárom: 
700,- Sk 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

Mal on (stále), mali oni (stále - ~úr ••'·'·.:'-•'•.t 
poskromne, ale moli) a panovala 
becná spokojnosí. 

Premúdrym ho nazývali, pretože vi' 
deli i cítili poddaní, že sa. ne;snožf vy' 

DEVEX 7 



Separovaný 
zber 

v MČ Devínska Nová Ves 

Vzhladom na dalšie rozmiestňo
vanie kontajnerov na separovaný 
zber {sklo, papier) v starej časti 

Devínskej N. Vsi firmou Odvoz a 
likvidácia odpadov- O.L.O. a.s. sa 
obmedzí počet kalendárnych zbe
rov druhotných surovín (sklo, pa
pier, žel. šrot) v starej časti 

Devínskej na nasledujúce termíny: 
1.6.1996, 3.8.1996, 5.10.1996. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

*Malé kozičky. Tel.: 776 053 
* Nákupné koše biele, ističe 1-po-
lové GA, l OA. Tel.: 776 015 
* Predám kočík FRIZZO, vhodný od 
narodenia do 3 rokov. 3 polohy, 
prehadzovacia rúčka, nánožník. 

Tel.: 775 800 
* Predám Fritézu 2,5 l. 

Tel.: 775 108 

Eisnerova 56/ c 

Vám ponúka 

- rámovanie obrazov 
(70 druhov rámikových líšt, 

pasparta, sklo) 

• plagáty, reprodukcie, 
originály aj na objednávku 

- duchovnú a liečitelskú literatúru 

• aj časopisy a pohl'adnice 
UNICEF-u 

- kútik scifi & fantasy 

• relaxačnú hudbu 
na kazetách a CD 

-vonné oleje, aromalampy, 
tyčinky 

po-pia: 14 00
- 19 oo 

sobota: 9 oo - 13 oo 

* Prijmeme pokladníčku na 5 ho
dín. Mäso - údeniny DNY. 

Tel.: 776 015 

8 DEVEX 

Zoznam kontajnerových stojísk 
na separovaný odpad {sklo, pa
pier) v starej časti DNY: 

čast' Kolónia: - Opletalova ul. 
(pri hoteli Morava) 
- ílová ul. - pri križovatke ílová -
Tehliarska ul. 
- Bystrická ul. - pri Útvare hraničnej 
polície 

čast' Vŕšok: - Mlynská ul. - pri 
rybníku 

čast' Grba: - Na vyhliadke -
križovatka ulíc Na Grbe, Spádová 
- Bridlicová ul. - križovatka 
s Krížnou (zatial' iba kontajner na 
sklo) 

Vápenka č. 4, 841 07 Bratislava 

prijme 
1 finančnú ú(tovníiku - pokladníCku 

vzdelanie: SEŠ 
prax: v odbore 

práco s PC 

l administratívnu pracovníčku 
vzdelanie: ÚSO 

prax v technickej oblasti 
ovládanie NJ o práce s PC 

l technického pracovníko 
vzdelanie: VŠ- strojnícko 
odbor: tvárnenie kovov 

aktívna znalosť NJ 

2 mechanik • nostovovo( 
vzdelanie: SPŠ- stroí., SOU stroj. -maturita 

prax: 2 roky, po ZVS 

* AnJ, NJ: doučovanie, konverzá
cia, preklady -výstup z PC, revízie 
textov. Na kaštieli 12. 

* 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, 220 005 

* Hlodám jednoizbový byt v činžia
ku, družstevný alebo vlastný. S bal
kónom vítaný. Platím ihneď aj 
v markách. Tel.: 491 109. Súrne. 

* Kúpim 1-izb. byt v DNY. 
Tel.: 775 543 

- Novoveská ul. - pri železnici 
- lstrijská ul. - za požiarnou zbroj-
nicou 
- lstrijská ul. - pri vstupe do časti 
Na kaštieli 

časí Slovinec: - na križovatke 
Slovinec, Podhorská. 

Nové kontajnery na sklo od fir
my OLO a.s. nahradili nefunkčné 
na uliciach: Kalištná, Uhrovecká, 
M. Marečka 9, Bukovčana 26, 
J. Poničana 3, 7, Horova 12, 
P. Horova 28. 

MÚ 

Sklo triedime: 

neznečistené fl'aše od nápojov 
a oleja, poháre od zaváranín a 
ostatné sklenené obaly, číre tabula
vé sklo, rozbité poháre {všetko bez 
kovových a plastových uzáverov). 

netriedime: 

silne znečistené fl'aše a sklenené 
obaly, porcelán, keramiku, TV ob
razovky, žiarovky a žiarivky, sklo
betónové tvárnice, mliečne a kom
binované tabulové sklo, zrkadlá, 
plastové PET a PE flaše, varné sklo, 
mliečne sklo. 

S nami sa žije čistejšie 

TK YMCA DNV ponúka pre svojich členov cenovo zaujímavú tu
ristiku do celého sveta, a to prostredníctvom cestovnej kancelárie 
mládeže YMCA NA SLOVENSKU: 

Program "'V:C~I7" z:.T~~ 
-termín: august- september 1996 (18 dní) 
- miesto: okružná cesta v štáte Florida +jazykový kurz a pobyt 
v meste Naples 
-účastníci: mládež a študenti vo veku 15- 35 rokov (lO miest) 
+ sprievodca, lekár, kuchár a šofér skup. "D" 
- orientačná cena (vrátane dopravy, stravy a ubytovania): 
cca 25 000,- Sk 
-termín prihlásenia: do 30. júna 1996 
-informácie a prihlášky: tel.: 07/775 361, tel./fax 778 230 

* Kúpim RD alebo stav. pozemok 
v DNY. Tel.: 775 694 

* Predám stav. pozemok v zálesí, 
600/m2 Tel.: 777 908 

• Predám RD vhodný na chatu 2+ l 
v Nízkych Tatrách. 

Tel.: 0867/679 230, 679 232 

* Vezmem do prenájmu garaz 
v DNY. Tel.: 777 084 

Pozvánka 

* Vezmem do prenájmu garáž -
DNY- Dúbravka. Tel.: 777 150 

* Vezmem do prenájmu garáž -
výhodne. Tel.: 779 890 

PONOŽKY 
PANČUCHÁČE 

mal'avané miniatúry, 
darčekové predmety 

v inzertnej kancelárii DEVEXu, 
Novoveskó 14 z dvora 
po-pio: 15.30- 18.00 
sobota: 8.00- 11.00 

na m®ru®\!7® ~&W® 
"sobotu86, mája 1996 

od 19.00hod. 

v priestoroch hotela MORAVA 

Predpredaj vstupeniek 

denne non-stop v recepcii 

hote.la. ..W.Cora.va.. 

rrdečne Vás pozývame, 

r-~-------------------------------------------, 
111\111• s.~rr.<:l1., lsí~rri~slá ll, all ll' IIJtalls~~~a, 1.1.: fibJJl/j 111 ~~~ 
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WEP-WW s.r.o ELEKTROPROJEKT ·KUČERA 

Reklamn6a1J0ntúraallatlarel'l 
p~~mlllll......,.... 

ä.KrtUka7(objektgarW) 
urladlnla,EZI,EPI.~ 

841 07 Devfnalua Novi. Vaa .a.lliu:ri7171711M 
!elJfax; 07/770692 

LIPTOS s.r.o. KOL-EKO s.r.o. 

Obchodnl partneri: • 
l a 

PredaJf\aiMa v Dome edlevania 1.8~1 

Advokátska kancelária 
Kvetinárstvo BEG RA 

JUDr. Igor Huna latr1Jak681 
MlddG"fk3ova 9, haL: tni WN4 

GREEN PLAST s.r.o. NE IT 
Recykl6clltennoplutov,PfHit 

obchod 1 n4polmi 
avjrob&~aPE~. 

B~dnlck624,Devfn M. Pll6ta 5, M1 fl7 o.Anlka NM V.. 
teiJ1u:f171175621 

Agentúra FILIP OVOCIE ZELENINA KLOBAS 
Kontcova24 

LINOREX s.r.o. MÄSO ÚDENINY -· """""""-"" 
JUOr.a.tanSamln6k 

S & MJ BeZJ*noslné slutba KAROL,JONAS CENTER --__ ..... 
t.Kr6111a11·~1,tst.:712e50 

·octla'llll'llllfllwloaeb·dttlldlmalllu2ba ~51,tll:325171 ltl:0712.12111,fU:07/8410&4 

Navštfvte podniky spoločnosti ISTRIA s.r.o. -Denný bar ISTRIA, ·Nočný bar ISTRIA, -Bistro P 
Počas diskoték obdržíte ZLOSOVATEl.N/) VSTUPENKU, ktorú po vyplnení vhodte do zbernýc 
V prfpade konzumácie obdržíte dalšie ZLOSOVATEl.NÉ KUPÓNY, ktorými sa Vaše šance na vy: 

OD SRDCOM. 
hkrabfc. 
'hry zvyšujú. 

VIDEOŠTÚDIO M.S. - .. -~ ......... ..., ·--MllollllrwBedlä,~ti,.IMtotD.H.Yiatl 

T~./Falcr17111S_, 

Zlosovanie akcie bude pri príležitosti 6. výročia vzniku ty. ISTRIA s.r.o.- 1.júna 1996 pod dohľadom štátneho notára 
CsibaowtJ>.wwm 1996 v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. 

L---------------------------------------------~ 

AUTOŠKOLA 
RUBÍN-D.N. VES 

ponúka 

·VÝCVIK VODIČOV SK.B 

·KONDIČNÉ JAZDY 

• POVINNÉ ŠKOLENIE 

VODIČOV Z POVOLANIA 

Tel.: 777 548 

SKLENÁRSTVO 
vo dvore 
ul.lstrijskó č. 59,841 07 Bratislava 

sklenárske práce 
brúsenie sklo 
vŕtanie dier do sklo 
lepenie zrkadiel 
lepenie molorozmerných akvárií 
rámovanie obrazov 

Dovoz a odvoz zabezpetujeme 

Realitná kancelária pre 

4. OBVOD 
KÚPIME - PONÚKAME 

HrADÁME 
byty, rodinné domy, pozemky 

* KONTAKT Konzorcium 
Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava 

Tel.: 07 l 788 595, 788 596 

* ZNAČKOVÁ ELEKTRONIKA 

* ELEKTROSPOTREBIČE PRE 
DOMÁCNOSŤ 

{aj na objednávku) 

* FOTOZBERŇA 

po · pia: 13.00 • 18.00 
sobota: 9.00 · 13.00 

EISNEROVA 56/E 

Tel.: 770 710 

WEST OST, s.r.o., 
Tel./Fax: 07/770 640, 

Eisnerova l, 
841 07 Bratislava 

Softwarová firma sídliaca 
v Bratislave D.N.V., 

hľadá: schopných programátorov 
ochotných pracoval' s perspektívou, 
pre vývojové práce na CAD systéme 
na pracovných staniciach HP. 
Skúsenosti s niektorou z oblastí 
Windows, X-Windows, OOP, C,C++, 
grafika, UNIX, device 1/0 vítané. 

Ponúkame: vel'a práce, perspektívu 
uplatnenia v medzinárodnej softwa
rovej firme, zodpovednost', osobný 
rast. 

Pošli svoje CW anglicky al. nemecky 
na INTERNET 

lukas and woc. sk., fax: 770 640 
alebo prídi osobne. 

Ná ;tup možný ihneď. 

Xleopatra 
lstrijská 70 

841 07 Bratislava 

predaj 
zlatých a strieborných šperkov 

hodiny * alpaka • orient 

Pozývame Vás do novootvore
nej predajne 

po - pia: 9 oo - l 2 oo l 3 oo_ l 8 oo 

sobota: 9 °0 
- 12 °0 

Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení 1 O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
Zamestnanie hlodárn -50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00, So: 8.00- 11.00 

DEVEX9 
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od 26.4. do 10.5. 1996. 

Dňa 27.4. 1996 8.15 had. 
hliadka bola požiadané stálou slu
žbou HOPZ o zaistenie miesta činu 
na ul. Kremencová č.6 kde v čase 
o 6.15 hod. spáchal samovraždu 
D.l. Hliadka zabezpečovala miesto 
činu do príchodu súdneho lekára. 

Dňa 28.4. 1996 o ll .35 hod. 
hliadka v spolupráci s hliadkou 
HOPZ kontrolovala ul. J. Jonáša 
č. 17 kde našli ležiaceho muža 
v šachte. Muž sa zvieral v kŕčoch, 
javil slabé príznaky života. Bolo 
zistené, že ide o občana Devínskej 
Novej Vsi, narkomana, ktorý javil 
príznaky otravy väčšieho množstva 
liekov, prípadne predávkovanie sa 
drogami. Bola privolaná rýchla 
zdravotná pomoc. Pri ošetrovaní sa 
tento správal agresívne a z toho 
dôvodu pri jeho prevážaní na 

Ako nazývali Mateja Hrebendu (1776-
1866), ktorý, hoci slepý, skladal verše 
a rozširoval slovenské knihy po celom 
Slovensku? (Dokončenie v tajničke.) 

Vodorovne: A/ Priblížime na dosah ru
ky - otec nymfy Aiginy. - B/ Jeden 
z troch mušketierov - viatím nahromadil. 
- C/ úder - bolestný vzdych - mesto 
v Holandsku. - D/ Arabské mužské me
no - prenášal - architektonická investič
ná vý.stavba (v skr.). - E/ Silnejší prúd 
vetra - ostane visie( klesne. - F / Rieka 
vo Francúzsku - záhrobie - mesto vo 
Francúzsku.- G/ Neisto sa pohybuj -
drásala, trhala - starorímska bohyňa 
úrody. - H/ Druh prízvuku - dievčenské 
meno - rub, opačná strana. - 1/ 
Cnostná a krásna žena -vzťahujúce sa 
na halu. - J/ Trieska - korálový ostrov
mohamedánsky boh. - K/ Koniec taj
ničky- zárodok rastliny.-

Zvisle: 1/ Látka s opačnými účinkami 
ako vitamín. - 2/ Kyprili pôdu pluhom -
vábivá. - 3/ Parohatý párnokopytník
kozmetický prášok. - 4/ Zal'úbení s(a 

Kramáre jeden člen hliadky sa na
chádzal vo vizidle RZP. 

Dňa 29.4. 1996 o 10.40 hod. 
oznámila pani A.F., že im vykradli 
byt. Hliadka zabezpečovala miesto 
činu až do príchodu hliadky miest
neho oddelenia PZ. 

Dňa 3.5. 1996 o 21 .50 hod. 
hliadka pri svojej činnosti založila 
imobilizér na ul. Š. Králika. Pri ná
slednej kontrole vozidla zistila, že 
vozidlo ani imobilizér sa na mieste 
nenachádzajú. Totožnos( vodiča 
hliadka zistila neskôr na Eisnerovej 
ulici. Priestupca J.B. bol na dorieše
nie priestupku predvolaný. 

Dňa 4.5. 1996 o 00.55 hod. 
bola stála služba stanice MsP 
v DNY informovaná, že pod stani
cou MsP dvaja neznámi muži od
stavili vozidlo Fiat Ritmo a odišli 
smerom na ul. Bukovčana. Hliadka 
po príchode na uvedené miesto 
zistila, že vozidlo je odomknuté 
a má spojené káble spínacej skrin
ky. Bol predpoklad, že vozidlo bolo 
ukradnuté. Udalosf bola oznáme
ná na HOPZ. Hliadka podozrivé 
osoby na ul. M. Marečka zadrža
la. Išlo o obyvatelov rómskeho pô
vodu z Lozorna. Po príchode PMJ 

blázni (z lat.) -býk po španielsky. - 5/ 
Začiatok tajničky- predložka. - 6/ Žen
ské meno - radová číslovka. - 7/ 
Popredný ruský metalurg - jeden z troch 
mušketierov. - 8/ Vykonávala asanáciu 
- odparovacia spojka - 9/ Silno udrela, 
praštila - lámaním poškoď. - l 0/ 
Pomocný čln vojenských lodí (mn. č.) -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

2 3 4 5 

zadržané osoby hliadka MsP odo
vzdala hliadke PMJ. 

Dňa 4.5. 1996 o ll .30 hod. 
bolo hliadke MsP oznámené, že pri 
Marchegskom moste sa nachádza 
neznáma žena v bezvedomí. 
Hliadka. po príchode na miesto 
našla pri žene krabičky od liekov 
a flašu od alkoholu. Žena sa prav
depodobne otrávila liekmi a alko
holom. Bola vyrozumená RZP, ale 
tá odmietla posla( auto, pretože ak 
je podozrenie z požitia alkoholu 
nechodia na výjazd. Po dohode 
s operačným pracoviskom v Dú
bravke hliadka H.P., obyvatel'ku 
DNY, odviezla na centrálny príjem 
na Kramáre, kde jej bola poskytnu
tá prvá pomoc. 

Za uplynulé obdobie bolo rieše
ných 47 priestupkov. Z toho prie
stupkov podla § 22 ods. l písm. a) 
a to ustanovením vyhlášky 
č. 99/89 Zb.§ 3 ods. l písm. b) 
bolo celkovo riešených 23. 

Porušenia VZN miestnej časti 

Devínska Nová Ves sa týkali ostat
né priestupky, bolo ich 24. ll krát 
boli priestupky riešené pohovorom, 
v ostatných prípadoch bola udele
ná bloková pokuta. 

MsP 

mesto v Pol'sku. - ll/ Švédsky štátnik 
a historik so skr. mena na začiatku -
občan Opavy.- 12/ Stred tajničky.-

Pomôcky: A/ Asopos. - C/ An lo. - F / 
Ilie. - 4/ Toro. - l 0/ Pinasy. - ll/ 
O.Aiin.-

d 

6 7 8 9 10 ll 12 

~@~@[ID~@ 
~~W®fr® 

Zúfalá žena príde k doktorovi 
a s(ažuje sa: 
- Pán doktor, narodili sa mi už 
tretie trojičky. Nemôže to by( 
choroba z povolania? 
-A kde pracujete? 
-V rozmnožovni. 

... 
- Pán doktor, bolí ma žalúdok. 

-Pijete? 
-Pijem, ale nepomáha to ... 

... 
- Videl si to už niekedy?! 
Rozhodca ma vylúčil pre surovú 
hru, a ja som si zatial' do lopty 
ešte nekopol. 

... 
Slovenský turista si dá v moskov

skej reštaurácii praženicu z troch 
vajec. Pri platení sa čuduje, že mu 
za jedno vajce rátajú pä( dolárov. 

- To sú vás vajcia také vzácne? 
-Vajcia nie, ale turisti ... 

... 
- Ja som bol v Amerike a tam ti 
majú taký stroj, čo hneď zistí, 
či klameš alebo hovoríš pravdu. 
- To nič nie je. Ja som sa s takým 
oženil. 

... 
- Miláčik, poď sem ku mne! 
- Už idem drahá. 
- Tebe nikto nič nehovorí, to vo-

lám psa. 

... 
- Prosím (a, čo ten môj muž robil 
tak dlho u teba, Vierka? 
- Ále, učil má tu novú egoistickú 
masáž. 

DEVínskonovoveský EXpres- dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Aké to štastie tie dni sviatočné. 
Ľudia sú ochotní svätií, hodovaí, 
tešií sa, sú ochotní na chvílu od
dýchnuí si od svárov ... 

Uplynulé dni sme začali aj 
u nás svätodušnou nedelou v kos
tole, potom doma, hodovými zá
bavami, prijímaním návštev, ná
vštevou kolotočov ... Tie roztočili 
zábavu a dali zabudnú( .. 

Chvíla, aká si krátka. 

Hádam študentom nepasuje ter
mín. Blíži sa koniec školského 
roka, maturanti doháňajú zameš
kané, meškajú tento rok aj prvé 
plody čerešní - veď prší, chvála 
Bohu, veď daždivý máj - v stodo
le raj ... a ešte keď Medard 
zakvapká .. máme sa na čo tešií. 

Deti na svoj sviatok, na bohatú 
ponuku opäí zábavy - aj rodičia 
si "oddýchnu". 

Až potom sa sústredíme na po
litické spory a vybavovanie "úč
tov". Veď dalšie sviatky nám 
opät' doprajú "pokoja" . 

Takže zostaneme verní tradícii 
a necháme koleso "dejín", nech 
s nami točí. Veď občas zatočí do 
príjemných chvíl'. 

Hody každý druhý deň vám želá 

Váš vydavatel' 

Miestne zastupitel'stvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
na svojom zasadnutí dňa 21 .5.1996 
schválilo Zásady pre tvorbu a použi
tie fondu pre podporu podnikatel's
kých aktivít. 

Z prostriedkov fondu sa poskytnú 
návratné príspevky malým podnika
tel'ským subjektom, ktoré vyvíjajú 
podnikatelskú aktivitu na území mest
skej časti v súlade s Programom roz
voja mestskej časti. 

Príspevky sa poskytujú na konkrét
ny podnikatel'ský zámer. 

Príspevky sa poskytujú prednostne: 

a) začínajúcim podnikatel'ským sub
jektom, 

b) podnikatelom zabezpečujúcim ne
dostatkové služby v mestskej časti, 

c) podnikatelom zabezpečujúcim pra
covné príležitosti občanom mestskej 
častí, 

d) podnikatelom, ktorí sa najväčšou 
mierou podielajú na tvorbe fondu. 

Maximálna výška príspevku pre je
den podnikatel'ský subjekt je 50 tisíc 
Sk. Návratnost' príspevku je maximál
ne 2 roky, pričom do l 2 mesiacov od 
poskytnutia je nutné vrátit' minimálne 

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 23.5. 1996. Uzávierka na
sleduiúceho čísla bude 6.6. 1996, číslo vyide 14.6. 7 996. 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

r<~~~r Najbližší zberový deň Odvoz 
a likvidácia odpadu bude v DNY 
l .6.1996. 

r.- Informácie prispievatelom 

Príspevky (síažnosti) na zberňu 
odpadových surovín pod značkou 
B a na reakciu mestskej polície sme 
z dôvodu kompetencií postúpili na 
Miestny úrad. 

redakcia 

r<~~~r Nie je lahôdková 

V týchto dňoch ponúkajú trhov
níci tzv. lahôdkovú cibul'ku. Tá, kto
rá má hrubú strednú byl' (aj keď 
odtrhnutú), je cibul'ka, čo ide "do 
semena" a patrí do varených jedál. 
Má horšiu kvalitu, inú chuí a ne
môže sa považoval za lahôdkovú. 
Mala by mat' aj inú cenu. Pri kupo
vaní si preto dajte pozor. 

l /2 príspevku. Príspevok je možné 
čerpat' na základe zmluvy o poskyt
nutí príspevku medzi mestskou častou 
a podnikatel'ským subjektom. 

Príspevky sa poskytujú dvakrát roč
ne. Pridelenie príspevku schvaluje 
Miestna rada na návrh komisie ob
chodu, podnikania a služieb alebo 
starostu mestskej častí. 

Žiadosti o poskytnutie príspevku 
spolu s podnikatel'ským zámerom 
si môžu žiadatelia podal' na Miestny 
úrad v Devínskej Novej Vsi do 
l 4. júna 1996. 

l. Z. 

* Tlmočím a prekladám -

nemčina. Tel./ fax: 770 140 



z Uznesenia Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves zo dňa 21.5.1996 

Miestne zastupitel'stvo MČ DNY 

žiada mandatára C - realitná agentúra 
s.r.o. odstránil nedostatky plnenia 
mandátnej zmluvy 

schval'uje predložený návrh závereč
ného účtu MČ DNY za rok 1995 v cel
kovej výške príjmov 22 465,16 tis Sk, 
v celkovej výške výdavkov 20 050,4 tis. 
Sk, a so zostatkom bežného účtu a po
dúčtov vo výške 2 442 792,15 Sk, 
z toho: 

a} podúčet bežného účtu pre výstavbu 
ZŠ vo výške 22 787, l O Sk 

b} podúčet bežného účtu pre výstavbu 
kanalizácie vo výške 987,44 Sk 

c) podúčet zahraničný vo výške 
4 264,60 Sk 

schval'uje 

zákonný prevod zo zostatku vo výške 
250 tis. Sk do Fondu rezerv MČ DNY 

prevod zo zostatku vo výške 83 tis. Sk 
na Fond pre podporu podnikatel'ských 
aktivít MČ DNY 

prevod zo zostatku vo výške 200 tis. Sk 
na Fond kultúry 

prevod zo zostatku vo výške 400 tis. Sk 
na Fond vzdelávania, mládeže a špor
tu 

prevod zo zostatku vo výške 157 521 , -
Sk na Fond káblovej televízie 

prevod zo zostatku vo výške 37 046,
Sk na Cestný fond 

prevod zo zostatku vo výške 25 tis. Sk 
na Sociálny fond 

zostatky podúčtov ako počiatočné sta
vy k l. l. l 996 

a) podúčet bežného účtu pre výstavbu 
ZŠ vo výške 22 787, l O Sk 

b) podúčet bežného účtu pre výstavbu 
kanalizácie vo výške 987,44 Sk 

c) podúčet zahraničný vo výške 
4 264,60 Sk 

schval'uje bilančný prevod zo zostatku 
vo výške l 262 186,01 Sk ako počia
točný stav bežného účtu k l . l . 1996 

schval'uje záverečný účet Denovy za 
rok 1995 

schvaluje prevod z hospodárskeho vý
sledku za rok 1995 vo výške 3 000,
Sk do fondu rezerv Denovy 

schvaluje prevod z hospodárskeho vý
sledku vo výške 26 449,55 Sk do so
ciálneho fondu Denovy 

.. 
Ja 

Prednedávnom bola v Devexe uverejnená žiadosť l 04 občanov DNY o vy

miestnenie vel'kogaráže a podnikatel'ského objektu z lokality na ul. J. Poničana. 
Vzhladom k tomu, že uvedená iniciatíva sa dotýka vážnych problémov život

ného prostredia na sídliskách a podla môjho názoru sú viaceré skutočnosti uve

dené v žiadosti zavádzajúce, musím ako človek zodpovedný za fungovanie 

Miestneho úradu na ňu reagoval. 

Obytný súbor Kotolné a Podhorské 

bol vybudovaný ako jeden z posled

ných reliktov socialistickej bytovej vel'
kovýstavby, keď sa nebrali do úvahy 

žiadne ekologické, humánne a spolo

čenské hladiská, išlo iba o to, na čo 

najmenšom priestore umiestniť čo 

najväčší počet l'udí. Iba prírodné ob

medzenia spôsobili, že v Devínskej 

Novej Vsi nevyrástla nová Petržalka. 
Zato sa bývalému režimu podarilo na 

vel'mi malom priestore sústrediť viac 

ako l O 000 l'udí, ktorí si navzájom 

hladia do okien, ktorých deti sa ne

majú kde hra( ktorí sú nadmerne za

Íažení hlukom z cestnej premávky 

a frekventovanej železničnej trate, 

ktorých deti trpia alergickými ochore

niami kvôli nadmernej prašnosti, ktorí 
nemajú kde parkovať svoje autá, 

a tak si ich navzájom blokujú a ktorí 
sú tak trochu nevíta ní hostia v pôvod-

nej lokalite. Taká je skutočnost'. To 

sme zdedili od našich predchodcov. 

Dá sa s lým niečo robiť? 

Mohli by sme zbúrať paneláky. Je 

to riešenie2 Mohli by sme zrušiť že

lezničnú trat'. Je to riešenie2 Mohli by 

sme zakázať vjazd osobných auto

mobilov do sídlisk. Je to riešenie2 

Občianska iniciatíva si ako prvú 

úlohu vylýčila vymiestnenie výstavby 

vel'kogaráže z ulice J. Poničana. 
Dôležitá je pritom veta citovaná zo 

žiadosti: "Zdôrazňujeme, že nám v 

žiadnom prípade nejde o zabránenie 

predmetnej výstavby, ktorej dôležitost 

si uvedomujeme, ale len o jej pre

miestnenie na také miesto v DNY, kde 

negatívne dopady na životné prostre

die budú menej nepriaznivé." Inými 

slovami: Žiadatelia súhlasia s 

schval'uje záverečný účet lstracentra 
v celkovej výške výnosov l 862 960,79 
Sk, v celkovej výške nákladov l 607 
489,68 Sk a hospodárskeho výsledku 
255 471, ll Sk 

schvaľuje záverečný účet YDPZ v celko
vej výške príjmov 250 814,25 Sk, v cel
kovej výške výdavkov 208 963,40 Sk 
a výške zostatku 41 850,85 Sk 

schval'uje záverečný účet Správy byto
vého a domového fondu MČ DNY v cel
kovej výške výnosov 21 302 tis. Sk" 
v celkovej výške nákladov 25 217 tis. Sk 
a hospodárskeho výsledku -3 915 Sk 

schval'uje Všeobecne záväzné nariade
nie č. 4/1996 MČ DNY o státí, odíaho
vaní vozidiel a odstraňovaní opustených 
vozidiel na území MČ DNY s účinnostau 
od 15.6.1996 

zriaduje mimorozpočtový Fond rozvoja 
bývania MČ DNY 

schval'uje Zásady pre tvorbu a použitie 
fondu rozvoja bývania MČ DNY 

schval'uje Zásady pre tvorbu a použitie 
Fondu pre podporu podnikatelských ak
tivítMČ DNY 

berie na vedomie Kontrolu poskytova
nia príspevku časopisu Devex 

žiada vydavatel'a časopisu Devex zvý
raznií v časopise Devex MČ DNY ako 
hlavného sponzora podl'a požiadaviek 
MR 

bou, ale pod oknami niekoho iného. 

A prečo2 Pretože ich lokalita je už 

v súčasnosti preÍažená emisiami sta

tickej dopravy a splodinami dopravy 

z čerpacej stanice na Eisnerovej ulici. 

To je pravda. Ale na to si môže 

sÍažovat každý obyvatel' Bratislavy. 

A podla mňa ovela viac ako pisatelia 

napríklad obyvatelia Eisnerovej ulice. 

Okrem toho sa mi zdá trochu po

mýlené, ak sa niekto st'ažuje na emi

sie statickej dopravy a pritom ne

súhlasí s tým, aby sa tie autá, ktoré 

mu dnes parkujú priamo pod oknami, 

presíahovali do objektu garáže, 

z ktorého bude vjazd aj výjazd na 

stranu odvrátenú od sídliska. Na tejto 

podmienke mestská časí velmi dôraz

ne trvá, napriek snahe stavebníka 

otočiÍ vjazd aj výjazd smerom do uli

ce J. Poničana. 

Žiadatelia sa obávajú aj dopadov 

na bezpečnost "v dôsledku sústrede

nia viac ako 300 áut na minimálnej 

ploche, čím sa vytvoria vel'mi vhodné 

podmienky pre gangy čečenských, 
ukrajinských a im podobných "podni

katelov", ktorých závažná trestná čin
nost ako sú vraždy, znásilnenia, 

lúpeže je všeobecne známa." 

odporúča lokalitu Podhorské - Š. Krá
lika funkčne využit na športovo - škol
ský- zdravotnícky areál 

schvaľuje odpredaj pozemkov pod do
mami na Opletolovej a pril'ahlú čast 
dvora, odpredaj pozemkov na Bystri
ckej ul., odpredaj nehnutel'nosti na 
lstrijskej ul. 74 a 76, odkúpenie 
pozemku p.č. 1429 

schval'uje návrh opatrení na zlepšenie 
situácie v oblasti bezpečnosti a poriad
ku v DNY 

trvá na pokračovaní výstavby objektu 
hromadných garáží a podnikatelských 
aktivít na ul. J. Poničana podl'a pod
mienok, na základe ktorých firma 
M-Stavoservis vyhrala verejnú sMaž 
a nesúhlasí s navrhovanými zmenami 
firmou M-Stavoservis z 15.5.1996 

odvoláva RNDr. Olgu Beši novú z funk
cie člena bytovej komisie 

odvoláva Jaroslava Brózdoviča z funk
cie člena bytovej komisie 

schval'uje výsledky verejnej sútaže 
Kolónia Kremencová, Mečíkovó v po
radí: l. Trubostav s.r.o,. ll. Cesty Nitra, 
závod Trnava, 111. Vodohospodárske 
stavby a.s. Nitra 

splnomocňuje Miestnu radu MČ DNY 
vybraÍ predsedu komisie na obnovu 
evidencie pozemkov a právnych vzía
hov k nim pre katastrálne územie MČ 
DNY 

Ospravedlňujem sa autorom tých 

riadkov za výraz, ale nenapadá ma 

pri ich čítaní iné slovo ako demagó

gia. Za prvé, prehnali počet garóžo

vaných áut takmer viac ako dvojná

sobne. Za druhé, je pre mňa záha

dou, z čoho pri svojich "mafián
skych" víziách vychádzali. Že by 

z prevádzky podobných garáží 

v iných častiach Bratislavy alebo 

u nás na ul. Š. Králika2 Ja zatial' ne

mám ani jeden podobný poznatok z 

jestvujúcich garáží v Bratislave. Zatial' 

som sa nestretol ani so sÍažnosÍou 

obyvatelov ul. Š. Králika na prevádz

ku hromadných garáží (zdôrazňujem 
garáží a nie prevádzku bistra), hoci 

v ich prípade je vchod otočený pria

mo oproti obytného domu. Nevravím, 

že "podsvetie" v Bratislave neexistuje. 

Ale to má ovela lukratívnejšie objekty 

záujmu ako obyčajné garáže. 

Žiadatelia tvrdia, že "výstavba 

predmetných objektov by priniesla 

zmenšenie rozlohy zelene a tiež likvi

dáciu dalšej mikrolokality výskytu 
chráneného živočícha" a navrhuje 

v tejto lokalite vybudova! vol'ný výbeh 

pre psov. 

(Pokračovanie na 6 strane) 

y jeden utorok zasadali poslanci 
nášho Miestneho úradu a svojim hlaso
vaním uzavreli už dlhšie riešenú otázku 
pridelenia nebytového priestoru na 
lstrijskej ulici 68, bývalé priestory koz
metického salónu Miriam. 

Poslanci už o !ýchto priestoroch roko
vali, k žiadnemu riešeniu však nedospe
li. Preto presunuli tento problém na 
miestnych podnikatelav. Títo na svojom 
zasadnutí určili poradie, v ktorom by 
mal byt' spomínaný priestor záujemcom 
pridelený. Poradovník záujemcov postú
pili spät poslancom. 

S lýmto materiálom malo utorňajšie 
zasadnutie poslancov rozhodnú( o pri-

Náučnl) fll)let 
po Dec!ínskei Kobyle 

V sobotu dňa ll . mája zorganizo

val Chorvátsky kultúrny spolok náuč
ný výlet po novoveských častiach lesa 

Devínskej Kobyly. Trasa viedla od 

Závodov technického skla popri lese 

Za Krpašom cez Bukovú horu a popri 

dieli Čriemuš (odvodené od chorvát

skeho názvu divokého česneka, ktorý 

je tu rozmnožený vo vel'kých húfoch). 

Ďalej cesta viedla popri dieloch Za 

blatom, Pri štupci, Na siči, Hlboká 

drága a Bočná cesta až po odpočí
vadlo nad Čiutovým kameňolomom, 
odkial' sa účastníci vracali do dediny 
cez Drenie a Lipové, 

Napriek zamračenému pocas1u 

a hrozby dažda sa zúčastnil tohto 
výletu značný počet rodákov z De

vínskej Novej Vsi. Odborný dopro

vod viedol horár Devínskej Kobyly

J. Šebo. Okrem orientácie, v ktorej 

časti lesa sa účastníci nachádzajú, 

oboznámil prítomných s hospodáre

ním a ťažbou dreva, ktorá sa dnes 

zameriava predovšetkým na likvidá

ciu lesných polomov a spracovanie 

dreva z vyvrátených stromov. Pritom 
hovoril o vel'kých problémoch s odby-

Týmito slovami 21.5.1996 vítala pani 
Kanisová - riaditel'ka MŠ na ul. Pavla 
Horova vel'ký počet prítomných rodičov. 

Škôlkari im predviedli ucelené scénky 
zo života detí v prírode. Napodobňovali 
v nich to, čo videli: let vtákov, skákanie 
žiab, výstup do kopca, kotúl'anie sa zo 
svahu atď. 

delení. Rozhodlo, ale na prekvapenie 
vel'kej väčšiny zúčastnených pridelilo 
priestory záujemcovi, ktorý nebol v po
radovníku na prvom mieste. Myslím, že 
nielen mňa zaujímajú dôvody tohto roz
hodnutia. Na rozdiel od poslancov si 
nemyslím, že rozšírenie predajne kvetín 
je pre obec dôležitejšie ako napríklad 
oprava odevov. 

Poslancom prajem, aby v budúcnosti 
viac mysleli na svojich voličov ako na 
iné záujmy a priestory pridel'ovali 
promptnejšie a menej komplikovaným 
spôsobom. 

E.D. 

Odpoveď MR, ktorú sme žiadali, uverej
níme v niektorom z budúcich čísel. 

tom spracovaného dreva, o ktoré nie 

je záujem, o ťažkostiach s odvozom 

dreva, ktorého je od vlaňajška na 

skládkach značné množstvo. V dô

sledku toho je správa lesov v znač
ných finančných tažkostiach. Yela ne

spracovaného dreva leží v neprístup

ných úžlabinách, odkial' nie je možné 

drevo vytiahnuť na prístupové cesty. 

Finančné problémy stažujú aj čistenie 
odpadových košov, ktoré sú po celej 

Kobyle rozmiestnené. Tu by sa žiada

la aj finančná pomoc miestnych úra

dov, v obvode ktorých sa lesy 

Devínskej Kobyly nachádzajú. Veď 
Devínska Kobyla je vzhladom na 

blízkost obytných sídlisk hojne navš

tevovaná tunajším obyvatelstvom naj

mä cez víkendové dni. 

Pri zostupe po chodníku cez nízku 

horu si prítomní členovia chorvátske

ho kultúrneho spolu povšimli značnú 
prerastenosť halúzok krížom cez 

chodník, ktoré značne znepríjemňujú 
prechod. Preto sa na záver výletu 

rozhodli zorganizovať na sobotu 

8. júna brigádu na prečistenie a uvo

l'nenie prerasteného chodníka pre vo

l'nejší prechod nízkou horou do vyso

kej hory, kde sú vybudované pekné 

cesty, využívané nielen výletníkmi, ale 

aj krasovými bežcami a cyklistami. 

-dva-

V scénkach sa striedali piesne, cviky, 
ba si aj zatancovali "Koziu polku". To 
všetko pod vedením učitel'ky hudobno -
pohybovej výchovy, pani Rakovskej, kto
rá účinkujúcich sprevádzala na klavíri 
a "malí hudobníci" použitím bubnov 
a triangelov. 

Za trpezlivosť a maximálne úsilie 
predviest' rodičom pekný a pútavý prog
ram &,kujeme. 

Zdenka Malá 
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Základná škola, ul. l. Bukovčana 

č. 1, 841 07 Bratislava 

Riaditel'stvo ZŠ ul. l. Bukovčana 
č. l oznamuje, že prijímacie po

hovory da 3. ročníka s rozšíre

ným vyučovaním nemeckého ja

zyka sa budú konat' dňa 6. júna 

1996 v budove ZŠ ul. Charkov-

ská č. l, a to z predmetov slo

venský jazyk a matematika. 

Vyučovanie cudzieho jazyka má 

na našej škole dlhoročnú tradí

ciu. Žiaci získavajú dobré vedo

mosti nielen v jazyku nemeckom, 

ale od 5. ročníka i v jazyku an

glickom. 

Písomné žiadosti zasielajte na 

horeuvedenú adresu do 3.6. 
1996. 

Ladislav JAŠKO, riaditel' školy 

Na aistrovstvách sveta 
Kristínka Tranová a Peter Valaský 

z 5.B. triedy na ZŠ l. Bukovčana 3 sa 
zúčastnili Majstrovstiev sveta juniorov 
v akrobatickom rock' n' ro Ile v maďar
skom Egeri. MS sa konali 11.5.1996 
a naši žiaci na nich získali krásne 
6. miesto zo 60 zúčastnených pórov. 
Srdečne im blahoželáme a prinášame 
krátke interview s nimi. 

Aké boli vaše začiatky v rock'n'rolle? 

Pet'o: Tancovat' som začal ako štvorroč
ný. Na konkurz ma priviedla moja ma
ma, ktorá ma neustále podporuje. 

Kika: Ja som sa začala venovať tancu 
až v 3. triede. Nahovorilo ma spolu
žiačka, ktorá nakoniec konkurzom ne
prešla. Petrovi odišla partnerka a my 
sme spolužiaci, tak si vybral mňa. 

Čo nám povieš o Kristínke - Peter? 

Peta: Kika je dobrá partnerka. Niekedy 
ma "neposlúcha", ale je s ňou zábava. 

A čo Peter? 

Kika: Peťo je ako aprílové počasie. 
Niekedy je s ním veselo, ale občas za
pára. No keď treba tancovať, všetky 
škriepky musia bokom. 

Ako to vyzerá s vami v škole? 

Kika: Na polročnom vysvedčení som 
mala 2 dvojky. 

Peío: Ja tak isto. 

Kol'kokrót týždenne trénujete? 

Peter + Ki ka: Každý deň okrem štvrtka a 
nedele. 

T.j. 5krót do lýždňa. Máte vôbec čas na 
nejaké iné záujmy, kamarátky, školu? 

Ki ka: Ani vel'mi nie. Spolužiačka sa ma 
spytuje, prečo chodím tak mólo von. 

Pet'o: Rock' n' roll mi zaberá absolútne 
všetok vol'ný čas. Najskôr tréning v cen
tre mesta, príprava do školy. Je toho 
do sí. 

žiaci z DNY 
Povedzte nám niečo z priebehu súťaží. 

Ki ka: Na sút'aži v Rači sme boli obidva
ja chorí. Ja som dokonca odpadla, ale 
Peta ma povzbudil a nakoniec sme ešte 
skončili na 5. mieste. 

Pet'o: Na MS som povedal Ki ke, aby sa 
nepozerala na ostatné páry, pretože sa
ma seba nevidí a potom stráca sebadô
veru. A oplatilo sa. 

Máte nejaký talizman pre štastie? 

Kika: Áno, plyšového medvedíka. 

Peter: Zo začiatku som talizman nemal, 
lebo mamina hovorila, že ho môžem 
mat' až keď ho vyhrám. Teraz ich mám 
už vela a na sút'až si zoberiem vždy ten 
posledný. 

Peter a Ki ka sú nielen talentovaní, ale 
aj velmi bystrí. Navštevujú jazykovú trie
du a dosahujú vynikajúci prospech. Za 
svoje športové úspechy da kujú trénerovi 
Stanislavovi Kočišovi. 

Čo im ešte zaželaí? V ela dalších ús
pechov v tanci i škole a mnoho pekných 
umiestnení na súťažiach. 

Zhovárala sa: Soňa Šefčovičavá 

DEVEX 3 



8() rokov 
Anton ROČEK 

blahoželáme 

Dominik GALA 

klube 
dôchodcofl 

O dôstojnú oslavu Dňa matiek sa po
starala vedúca klubu pani Jitka 
Milošavičová, ktorú vdačné členky pre 
jej obetavosť a nezištnos! volajú "Naša 
mamička". 

V pondelok 13 .5.1 996 pre všetky 
členky pripravila spoločné posedenie aj 
s občerstvením. Po jeho konzumácii pre 
vel'ký počet žúčastnených sme sa pre
miestnili do väčšej miestnosti, kde nás 
už čakali pripravené stoličky. Tu nás ča
kalo dalšie milé prekvapenie. 

18 detí z Detského folklórneho súbo
ru "Kobylka", ktorého umeleckými vedú
cimi sú Ing. Milan Rusko a riaditel'ko 
Eleonóra Bodavá, v kultúrnom progra
me predviedli tance a piesne z Malej 
Lehoty. 

Ich precízne vystúpenie spestril hrou 
na fujare a gajdách Ľubomír Panák. 

Účinkujúcich odmenili prítomné matky, 
babky a prababky bohatým potleskom. 

Záver dôstojnej oslavy ukončila člen
ka klubu, kultúrna referentka prednesom 
básne: Matka • hrdinka. 

Zdenka Malá 

ABSOLVENTI 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 6 
1.6.- DETSKÁ NOVÁ VES 

l 0.00 · 12.00 Nádvorie pred knižnicou Istro Centra 
lstrijská 6 
"ŠAŠOŠOU NAD NOVOU VSOU" 
scenár a réžia: Igor Strinka 

17.00 · 19.00- "UMELCI DEŤOM" 
v programe vystúpia Daniel a Sandra Junasoví, 
Michal Hraška "ŠOU PRE DVE RUKY" a kúzelník Mário. 
Programom sprevádza Pavol Hraška 
- Vel'ká sála IC -

2.6. - VESElÉ POPOLUDNIE S FERDOM MRAVCOM, MACHOM 
A ŠEBESTOVOU 

detské divadelné predstavenie 16.30 hod. vstupné: l 0,- Sk 

8.6. - SÚŤAŽ V PRETLÁČANÍ RUKOU 9.00 hod. 

9.6. - FESTIVAl NÁRODNEJ PIESNE 

11.6. - VYSTÚPENIE DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU 
KOBYLKA PRE DETI MATERSKÝCH ŠKÔL 9.00 a 10.30 hod. 

16.6.- "MAMA, KÚP Ml PSÍKA" 
detské divadelné predstavenie 16,30 hod. vstupné: l 0,- Sk 

Základná škola, ul. l. Bukovčana č. l, 
841 07 Bratislava 

Naša škola sa zúčastnila v týždni od 
20.4. · 25.4.1996 akcií organizovaných 
ku "Dňu Zeme" kultúrnym strediskom Istro 
centrum. 

Tento týždeň bol zo strany lstracentra 
velmi pekne sprapagavaný, o všetkom 
sme boli včas oboznámení. 

Žiaci dva týždne pred akciou praca· 
voli na EKO - plagátoch s vedomím, že 
tie najkrajšie práce budú inštalované na 
paneloch v kultúrnom stredisku. Väčšina 
žiakov sa tejto vel'mi pekne pripravenej 
výstavy EKO · plagátov zúčastnila. 
Oživením bola i súlož, na základe ktorej 
žiaci mohli sami rozhodnú( o víťaznom 
EKO · plagáte. 

KONCERTY ABSOLVENTOV 
HUDOBNÉHO ODBORU 

5. jún 1 996 17.30 hod. (streda) 
koncertná a výstavná sieň školy 

ZUŠ Dolinského ul. 1 

770 033 

Deti si tiež so záujmom pozreli video
filmy s EKO · tematikou a velmi spontán
ne sa zapojili do besedy o danej proble
matike. 

Krásnym vyvrcholením tohto týždňa 
bolo i vystúpenie folklórneho súboru 
LÚČKA a detská diskotéka. 

Vďaka týmto akciám a tiež akciám, 
ktoré pripravila naša škola - očistné ak· 
cie, vysádzanie trávy, symbolické sadenie 
stromčeka · si mali žiaci možnost takouto 
ná učna · zábavnou formou opäť uvedo
miť potrebu ochrany prostredia. 

Podakovanie patrí všetkým pracovní· 
kom kultúrneho strediska, osobitne pani 
riaditel'ke Bergerovej. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Ladislav JAŠKO 
riaditel' školy 

Výberové konanie 
l stra Centrum, centrum pre vol'ný čas 
a dom kultúry Devínska Nová Ves 

6. jún l 996 17.30 hod. (štvrtok) 
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 

uskutoční výberové konanie na obsa
denie miesta knihovníčka so zamera
ním na detskú literatúru dňa l O. júna 
1996 v čase od 9.00 do 11.00 na 
riaditelstve l stra Centra. 

E. SUCHOŇA 
Vás srdečne pozývajú 

na svoje absolventské vystúpenia 

4DEVEX 

Daniela Blesáková a Matej Vrábel 
11. jún 1996 1 7.30 hod. (utorok) 

Mirbachov palác, Františkánske nám. ll 

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÁC ABSOLVENTOV 
VÝTVARNÉHO ODBORU 

1 O. jún 1996 16.00 hod. (pondelok) 
Dom kultúry Dúbravka 

Požiadavky: ukončené min. odborné 
knihovnícke vzdelanie, vek do 35 
rokov 

Informácie: 77 OO 33 - riaditel'ka 
Istro centra alebo vedúca knižnice 

1.6. -MDD, Žanelo, 2.6. - Xénia, 

3.6. - Karolína, 4.6. - Lenko, 5.6. -

Loura, 6.6.- Norberl, 7.6.- Róbert, 

8.6.- Medard, 9.6.- Sionislavo, 

l 0.6. -Margaréta, 11.6. -

Dobroslava, 12.6. - Zlatko, 13.6. -

Anton, 14.6. - Vasil 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: str, 

šlv, so, ne o 19.45 hod. 

1.- 2.6. ŠTVANÍ AKO ZVER 
USA MN rp. st. 30,-
Cindy Crowfordová v hlav· 
nej úlohe o William Bold· 
win oko jej ochranca 

5.- 6.6. ROZUM A CIT 
USA MP rp.st. 30,-
Hugh Grant o Emma Thom
pson v hlavných úlohách 
romantickej komédie · 7 
nominácií no Oscara! 

8.- 9.6. MŔTVY MUŽ 

USA MN rp. st. 30,
Nezvyčajný príbeh o vzťa
hu mužo odsúdeného no 
smrť o mníšky, ktorá so 
snaží ul'ohčiť jeho osud. 
Hrajú Suson lsarondonová 
o Sean Peon 

12.· 13.6. NÁHLA SMRŤ 
USA MP šp. st. 28,
Jeon{loude Von Domme 
sám proti bande zákerných 
teroristov 

Mládežnícke predstavenia: 
v SO o NE o 17.15 hod. 

1.· 2.6. STREET FIGHTER 
USA 25,-

- POSLEDNÝ SÚBOJ 
Jean-Claude Von Oomme 
bojuje zo záchranu 63 
rukojemníkov 

8.· 9.6. STUDENÁ JAZDA 
komédia o jamajskom 
olympijskom družslve 

Tel.. 775 104 

Spevácky súbor NÁDEJ 
v Devínskej Novej Vsi oslávil 

Cirkevná hudba a spevy mali 
v našom národe od nepamäti svoj 
význam a pôsobili na duchovný 
a morálny život nášho ludu. 

Pred piatimi rokmi sa stretla v 
Devínskej Novej Vsi skupina nadšen
cov, rozhodnutá po rokoch nepriazne 
oživit' a pokračovať v tejto tradícii. 

O tom, že sa im ciele · spoluúčin
kovat' pri cirkevných obradoch, ale i 
v spoločenských udalostiach - podari
lo, svedčí celý rad vystúpení a ocene
ní doma i za hranicami (Rakúsko, 
Nemecko). 

Na tomto úspechu má, okrem 21 
členov, nepochybne zásluhu aj ume· 

leckó vedúca a dirigentka súboru · 
pani Júlia Zúbkavó. 

Piate výročie oslávil zbor tradične 
bohatým programom v nedel'u 19. 
mája na svätej omši v kostole 
v Devínskej. Predstavil sa kultivova
ným prejavom dielami Beethowena, 
Mozarta, Rybu, Griega, Suchoňa, 
M. Sch. Trnavského. 

Slávnostného stretnutia pri príleži
tosti malého jubilea sa zúčastnili aj 
bývalý organista v DNY RNDr. 
A. Hlaváč, T. Baránek · publicista 
a farár DNY K. Moravčík. 

Ku gratulantom sa pripája i redak

cia a želá súboru vela tvorivých síl pri 

šírení trvalých hodnôt spevu a hudby 

v Devínskej Novej Vsi. 

pre všetkých záujemcov poriada 
Matica slovenská v DNY 

ponuka no najbližšie obdobie 

2.6. nedela: DNY - Železná studienka - Lamač - DNY 
16.6. nedela: DNY - Koliba - Lamač - DNY 

Kompletný kalendár na rok 1996 vyšiel v 9. čísle Devexu. 

Devínskej "nový" šport- pretláčanie rukou 

ARMWRESTLING 
Organizovaná formo tohto športu no Slovensku si 

píše vlastnú históriu síce len od roku 1992, ole počas 
tohto krátkeho obdobia sme získali meno už oj vo sve· 
te (1. miesto MS vo Švédsku, 3. miesto ME v Mos
kve). 

l obyvatelia Devínskej Novej Vsi o blízkeho okolia si 
budú môcť vyskúšal svoju silu v ramenách. Áno! 
Devínska Nová Ves ožije silnými mužmi a ženami v so
botu 8. júna 1996 v budove Istro centra. 

Muži budú súložil vo váhových kategóriách do 70 
kg, do 80 kg, do 90 kg, do l OO kg o nad l OO kg. 

Ženy budú v jednej kategórii bez rozdielu hmotnosti. 

Do súlože so môže prihlásil každý, kto dovŕšil vek 
14 rokov. 

Predbežné prihlášky môžete zahlásil na ZŠ ul. 
l. Bukovčona č. l (tel. 775 329) ·tajomníčke školy, 
prípadne v deň súlože v budove lstracentra (veľká sá· 
la) počas registrácie v čase 10.00 · 12.00 hod. 

Neváhajte a príďte medzi nás! 

(Najlepší budú zaradení do reprezentačného druž
stva ONV). Sútbží so o pekné ceny. Organizátorom po· 
dujatia v spolupráci s komisiou pre šport a voľný čas 
a hlavným rozhodcom bude p. Miloš MARKO. 

ladislav JAŠKO 
predsedo komisie pre šport a voľný čas 

snaha rozvíjal' a zušlachtovaí kul
túrny život v našich mestách a dedi· 
nóch zrodili tradíciu kultúrnych podu
jatí Matice slovenskej. 

Týmito slovami sme sa prihovárali 
pred troma rokmi pri zrode Festivalu 
národnej piesne v Devínskej Novej 
Vsi. 

"Čo duša ľudská od počiatku pozná, 

to na iar povie každá hy/' a kvet 

a na ieseň dozna;u i hrozná, 

že spev tak krásne chváli Š Íly svet. .. 

S ponukou plného priehrštia slo
venských ludových a národných pies
ní prichádzame a pozývame Vás 

v nedel'u 9. júna 1996 na 

IU. FESTIVAL NÁRODNEJ PIESNE 

Devínska Nová Ves 

V priestoroch kultúrnej záhrady 
(začiatok o 14.00 hod.) pod záštitou 
l. podpredsedu Matice slovenskej 
Š. BAJANÍKA a starostu MČ DNY 
Ing. V. MRÁZA sa predstavia súbory: 

deti materských škôl z Devínskej 
tanečný súbor MATIČIARIK 
(Z. Ovečková) 
spevácky súbor MATIČIARIK 
(J. Zúbková) 
folková skupina F + F 
(D. Szeczenyiová) 
detský folklórny súbor ŽOCHÁRIK 
z Topolčian (Mgr. A. D. Trnovský) 

l 
l. trieda - muži: 

LOB Dev. Nová Ves · Slávia Medik 3:4 
Soják R. · Surovčík 5:7, 6:4, 0:6 
Soják l.· Letko 7:6, 2:6, 2:6 
Jurčák B.- Sysák 0:6, 0:6 
Žovic- Záhorec 6: l, 7:6 
Jackanin · Riečanský 6:1, 6:0 
Soják R., Jackanin- Surovčík, letko 3:6, 2:6 
Soják 1., Žovic - Sysák, Záhorec 6:4, 7:5 

ll. trieda - dorast: 
Matador - LOB Dev. Nová Ves 8: 1 
Húdzik · Pánik 
Perutka - Jackanin 
Forgáčová Z. - Jurčáková 
Forgáčová K. · Galovičová 
Augustin - Žovic 
Roller - Soják l. 

6:1,6:1 
6:1,6:2 
6:0,6:0 
6:0,6:0 

6:3, 1 :0, w.o. 
6:3,6:2 
6:1,6:0 
6:2,6:1 

Perutka, Húdzik ·Pánik, Jurčák S. 
Augustin, Roller· Soják, Jackanin 

mj -s c 
111. trieda 

Spoje D - STRELEC ONV B 7:1 

Za Devínsku Novú Ves po 0,5 bodu získali: 
Zlochová a Urban. 

mj 

detský a mládežnícky súbor PRVO
SIENKA zo Šamorína (Ing. G. Ďu
rišová) 
detský folklórny súbor KOPA
NIČIARIK (Š. Jeriga, M. Miklóš) 
mládežnícky folklórny súbor ČE
ČINKA (B. Čečková) 
spevácka skupina s ludovou hudbou 
súboru TECHNIK. 

Ponuka renomovaných súborov je 
zárukou bohatých kultúrnych zážit
kov. Nenechajte si ujsí príležitost pre
javil' svoj vzt'ah k l'udovej a národnej 
tradícii. Nedela 9. júna nech je našim 
spoločným kultúrnym sviatkom. 

MOMS 

GOOD SPORTS 

22.5.1996 Výsledky 

Staré mesto (Raptors) - Petržalka (Pumas) 
8:5 

ONV (Cubs) - Petržalka (Lions) 6:5 
DNY Cubs body: J. Vaňo, M. Bordáč (2), 
M. Sos i k, J. Weber, M. Krivosudský 

Starší žiaci 

z v p S kore 
Staré mesto Raptors 2 o 9:6 
ONV Cubs 2 o 7:6 
Petržalka Lions 2 l o 13:10 
Petržalka Pumas 2 o 2 o 9:16 

Mladší žiaci 
z v p R S kore 

ONV Cubs o o 15:15 
Lamač Tigers o o 15:15 

Ďalšie zápasy budú 8. júna 1996 od 9.00 
hod. v Devínskej. 

Od 2. do 15. júna bude v Devínskej base· 
ballový camp so šestnástimi trénermi 
z Kanady a USA. Záujemcovia - 7 až 1 6 
roční sa môžu prihlásil u Terryho 
Slobodiana (531 3344 - tel/fax) alebo 
v ZŠ l. Bukovčana 3. TS 

DEVEX 5 
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(Dokončenie z 2 strany) 

Pre mňa je záhadou, aký chrá

nený živočích žije medzi torzami 

panelov, ktoré zohyzďujú bývalú 

stavbu Zberných surovín už niekol'

ko rokov. Na tomto torze sú totiž 

garáže naprojektované. Ďalšou 

záhadou pre mňa je, ako bude 

onen neznámy živočích spokojný 

so stovkami pobiehajúcich psov. 

O vybudovaní výbehu pre psov 

uvažuje Miestne zastupitel'stvo už 

dávnejšie. Neverím však tomu, že 

by to bolo príliš vhodné v tesnej 

blízkosti obytných domov. 

Plne súhlasím s názorom pisa
telov, keď žiadajú, aby sa Devín

ska Nová Ves rozvíjala v súlade 

s prírodnými danosfami a aby sa 

z nej stalo bydlisko a nezostala iba 
noclažiskom. Ja by som k tomu do

plnil, že pri rozvoji DNV nemôže

me obíst okrem prírodných daností 
ani jestvujúci stav, ktorí sme zdedili 

z minulosti. Myslím si, že predstavi

telia samosprávy majú všetky tieto 

skutočnosti na mysli pri svojej sna

he o "pol'udštenie" obytných súbo

rov. K tomuto "pol'udšteniu" určite 

patrí aj podstatné zníženie parku

júcich áut na všetkých na to vhod

ných aj nevhodných plochách. To 

sa nedá dosiahnut apelovaním na 

majitelov áut, aby každý druhý 

z nich svoje auto predal. To sa dá 

dosiahnut iba umiestnením áut do 
garáží. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta Miestneho úradu 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

* Predám det. postiel'ku s mat
racom vo výb. stave. Cena 600 
Sk. K tomu darujem det. ohrá
dku a chodítko. 

Tel.: 779 772 

6 DEVEX 

lýchto dňoch prebiehajú prijí
macie pohovory pre stredné 
školy. Žiaci i rodičia prežívajú 

krušné chvíle. Prijmú, neprijmú2 

Nedávno sme uverejnili informáciu 
o možnosti prípravy na povolanie 
žiakov končiacich 8. a 9. ročník zá
kladnej školy pre renomovanú firmu 

VOlKSWAGEN Bratislava 

so sídlom v Devínskej Novej Vsi 

O dalšie informácie sme požiadali 
PhDr. Širokú z VW Bratislava. 

* V akých odboroch sa môžu záu
jemcovia vyučil' pre vašu firmu? 
- Mechanik opravár so zameraním 
na stroje a zariadenia, mechanik 
elektronických zariadení. 

Teoretickú prípravu bude zabez
pečova( SOU elektronické v Bratisla-

Pavol Varga - nar. v r. 1958. Žije v 
Devínskei Novei Vsi l O rokov. Slovenský hudobník, 
venuie so oronžérskei o sklodatelskej práci i inter· 
pretácii populárnej hudby. 

útle knižočky Milana Rúfusa Modlitbičky o Nové 
modlitbičky sú našim čitateľom určite dobre známe. 
Veľkej popularite sa tešia najmä medzi najmenšími 
fltateľmi. Iste mnohým delom i rodičom urobili ro
dosť zhudobnené Modlitbičky, ktorých autorom 
hudobnej čosti je Povol Vorgo. 

Pre{a ste sa rozhodli zhudobniť toto dielo? 
Viedlo mo k tomu viacero dôvodov. Rúfusove 

básne sú plné hlbokých myšlienok, dotýkajú so kož· 
dého z nás. Mám molé deti, ktorým so tieto básnič· 
ky tiež veľmi páčia. Ďalším podnetom bolo moia 
nojstoršio dcéra, ktorá si začalo pospevovol rôzne 
nápevy. Vlastne prvé piesne vznikali pre ňu. čosko
ro si ich pospevovala celá naša rodina. 

V tom čase zokladoli v novoveskom kostole det· 
ský zbor. Moje piesne si deti obľúbili o spievali ich 
pri rôznych prnežitostioch. 

Začínali ste teda prvými Modlitbičkami? 
V roku 1994 bolo vydaná kazeta Spievame 

* Hlodám pisárku na počítač. 
Aj na vedlajší prac pomer. 

Tel.: 770 140 

* Ponuka práce doma - prepi
sovame. 

Tel.: 777 844 
po-pia: 17-21 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 

* príprava aj v Nemecku * 
možnosť získať maturitu 

* firma Volkswagen 
- záruka kvality 

..... ..... 

ESTE SANCA 
pre žiakov končiacich 

základnú školu 
ve na Rybničnej, praktická príprava 
bude prebiehat' v moderne vybave
nom Stredisku praktického vyučova
nia Volkswagen Bratislava s.r.o. 
v Devínskej Novej Vsi. 

Čast' výuky budú žiaci absolvova( 
v Nemecku. 

Najlepší absolventi učebného od
boru budú mat' možnost' pokračova( 

Modlitbičky, myslím, že mola úspech. Preto som so 
rozhodol pokračoval druhým dielom Spievame 
Nové modlitbičky. 

Kedy vyšla vaša druhá kazeta? 
Pred Vianocami v r. 1995 sme vydali dielo 

Spievame Nové modlitbičky v spolupráci s digitál
nym nohrávocím štúdiom firmy Q- BG. Myslím, že 
spolupráca bolo úspešná. Vzniklo dielo no vysokej 
umeleckei i technickej rovni. 

- montáž, oprava. 

Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske 
práce. Tel:: 776 888 

* TV servis Baláž - Oprava te
levízorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

* Montáž, oprava a predaj 

elektrických bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005 

v nadstavbovom štúdiu a získat' úplné 
stredné odborné vzdelanie (maturitu). 

* Je ešte možnost' prihlásil' sa? 

* Áno. Záujemcovia z radov žiakov 
končiacich 8. a 9. ročník základnej 
školy (resp. ich rodičia) sa môžu ešte 
v týchto dňoch informova( - zasla!' 
prihlášku na adresu: 

Volkswagen Bratislava s.r.o. 

ul. J. Jonáša, 841 O l Bratislava 

Nuž chlapci, máte teda ešte šancu 

* vyučit' sa pre renomovanú firmu 
v učebných odboroch zodpovedajú
cich nemeckým učebným odborom 

* absolvova( čast' prípravy v Nemecku 

* získat' maturitu 

pk 

Piesne naspievala vaša deväťročná dcéra Jana. Ako 
zvládla nahrávanie? 

Keď si odmyslíme rôzne ložkosti · choroby 
o pod. (nahrávali sme no ieseň), práco s ňou bola 
pomerne rýchlo. Piesne sme nacvičili doma, a tak 
v štúdiu neboli väčšie problémy. 

Ako by ste charakterizovali vaše nové dielo? 
Snažil som so skombinovať piesne s hfbaveišími 

textami s piesňami rytmickejšími, oby celé dielo ne· 
pôsobilo monotónne. Myslím si, že si deti pri 
Anieličkovi, Deťoch o dúhe o iných môžu i zatonco· 
voť. Svoju oblubu si však iednoznočne už našli pies
ne "Zo momkino srdce, Storká", spievaiú sa pri rôz· 
nych slávnostiach v kostole i no radnici. Verím, že 
piesne s krásnym Rúfusovým textom oslovia deti 
i rodičov, mladých i starších. 

Poznaiú spievané Nové modlitbičky i poslucháči 
mimo Devínskei Novei Vsi? 

Verím, že si toto dielo postupne nájde svojich 
poslucháčov. Nie je to záležitosť módno, vduka 
krásnym textom s filozofickým podtónom a snáď i 
vkusnej hudbe má táto kozeto nádei. Z absolvovali 
sme už niekoľko koncertov, niektoré piesne vysie· 
lajú i rádiá, dúfame, že so postupne dostaneme do 
povedomia slovenskej vereinosti. 

* Hlodám jednoizbový byt v či
nžiaku, družstevný alebo vlast
ný. S balkónom vítaný. Platím 
ihneď aj v markách. 

Tel.: 491 109. Súrne. 

• Vymením 3 izb. družst. byt 
v Pezinku za 3 izb. byt v DNY. 

Tel.: 0704/441 006 

* Vymením 3 izb. byt za 2 menšie. 

Tel.: 778 224 
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Podmienk e: __ _ _ ·--=~ 
Navštívte podniky spoločnosti ISTRIA s.r.o. -Denný bar ISTRIA, -Nočný bar ISTRIA, -Bistro POD SRDCOM. ~;,;;;,;!r~~::s 
Počas diskoték obdržíte ZLOSOVATELNÚ VSTUPENKU, ktorú po vyplnení vhoďte do zberných krabíc. ':':~-
V prípade konzumácie obdržíte ďalšie ZLOSOVATElNÉ KUPÓNY, ktorými sa Vaše šance na výhry zvyšujú. "-"":;..':;;;;:::,•"•M• 

Zlosovanie akcie bude pri príležitostí 6. výročia vzniku ty. ISTRIA s.r.o.- 1. júna 1996 pod dohľadom štátneho notára 
cs,bilílWEP· vMsr.a m• v priestoroch Bistra POD SRDCOM v Bratislave - Devínskej Novej Vsí. 

L-~-------------------------------------------

mal'ované miniatúry, 
darčekové predmety 

v inzertnej kancelárii DEVEXu, 
Novoveská l 4 z dvora 
po-pio: 15.30- 18.00 
sobota: 8.00- 11.00 

Miestny úrad 
v Devínskej Novej Vsi 
vyhlasuje na 

zabezpečenie 
údržby domového 
a bytového fondu. 

Súfažné podmienky 
poskytne C - realitná 

agentúra ul. 
M.Marečka 6 
l. poschodie. 

Ukončenie sútaže 
'l 0 .. 6 .. 1996. 

Vám ponúka 

- rámovanie obrazov 

(70 druhov rámikových líšt, 
pasparta, sklo) 

- plagáty, reprodukcie, 
originály aj na objednávku 

- duchovnú a liečitelskú literatúru 

- aj časopisy a pohladnice 
UNICEF-u 

- kútik scifi & fantasy 

- relaxačnú hudbu 
na kazetách a CD 

-vonné oleje, aromalampy, 

tyčinky 

po-pia: 14 oo- 19 °0 

sobota: 9 00 
- 13 oo 

WEST OST, s.r.o., 
Tel./Fax: 07/770 640, 

Eisnerova l , 
841 07 Bratislava 

Softwarová firma sídliaca 
v Bratislave D.N.V., 

hľadá: schopných programátorov 
ochotných pracovat' s perspektívou, 
pre vývojové práce na CAD systéme 
na pracovných staniciach HP. 
Skúsenosti s niektorou z oblastí 
Windows, X-Windows, OOP, C,C++, 
grafika, UNIX, device 1/0 vítané. 

Ponúkame: vela práce, perspektívu 
uplatnenia v medzinárodnej softwa
rovej firme, zodpovednost', osobný 
rast. 

Pošli svoje CW anglicky aL nemecky 
na INTERNET 

lukas and woc. sk., fax: 770 640 
alebo prídi osobne. 

Nástup možný ihneď. 

P.Horova 12 

Xleopatra 
lstrijská 70 

841 07 Bratislava 

predaj 
zlalých a strieborných šperkov 

hodiny • alpaka * orient 

Pozývame Vás do novootvore
nej predajne 

po · pia: 9 °0 
- 12 00 13 °0

- 18 °0 

sobota: 9 °0 
- 12 °0 

v salóne VIKTÓRIA 
(zákazkové šitie a metrový textil) 

po-pia: 900 
- 1200 a J40° • 1800 

Inzercia: Cenník: l znok =l Sk, l/8 str. 527 Sk, l/4 str.= l 054 Sk, l/2 str.= 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítol23% DPH. 

llitvy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hlodám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, poslednú strano + 50 %. 

Inzercia tel./fox: 715 215, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvoro (nod poštou). Po·pio: 15.30- l 8.00, So: 8.00 · ll. OO 

DEVEX 7 



1 0.5 .. 1996 
Dňa 15.5. 1996 o 22.20 

hod. bolo požiadanie z 
miestneho HO PZ v Devínskej 
Novej Vsi aby hliadka po-

Vodorovne: A/ Koniec tajničky. -
BI Hrádzová stavba na pristávanie 
lodí - hanil - jedna po nemecky. -

Cl Kov po nemecky - deliaca stena 
- vrchol st'ažňa. - Dl Záhrobie -
chemický prvok značky Rn - prvá 
čast' slov s významom motor. - E/ 
Osvedčenie - anglický zápor - sta
rogrécky sochár. - F l Prútená ohra
da - svetelný záblesk - dievčenské 
meno. - GI Je po nemecky - krátke 
tenké dýky - skratka vysokej školy. -
H/ Konečníkový otvor (med.) -
ochabnutie (básn.) -oznámil. - 1/ 
Patriaci lojoví - japonský mys - čes
ký spísovatel' so skratkou mena na 
začiatku. - Jl Začiatok tajničky.-

Zvisle: l l Peňažná sústava - nalie
va!. - 21 Studený vietor na Jadrane 
- vtláčaj (hovor.). - 31 ŠPZ Olo
mouca - stred tajničky.- 41 Cito
slovce poskoku - dvakrát znížený 
tón - jednotka hlasitostí.- 51 Mesto 

skytla pomoc pri pátraní po 
troch mladistvých, ktorí boli 
podozriví zo spáchania trest
ného činu. Stála služba vysla
la hliadku na výpomoc. 

Dňa 17.5. 1996 o 16.30 
hod. bolo telefonicky ozná
mené na stanicu MsP, že 
v areáli škôlky na M.Marečka 
sa nachádza skupina detí, 
ktoré tam vyvádzajú. Na 
miesto bola vyslaná hliadka 
MsP, ktorá uvedenú správu 
preverila. Namieste deti na-

pomenula a vykázala ich 
z objektu škôlky. 

Hliadky riešili celkovo 77 
prípadov, 45 bolo riešených 
dohováraním 21 prípadov 
bolo riešených blokovou po
kutou v celkovej sume 5.500,
Sk v 4 prípadoch bolo začaté 
objasňovanie a v 7 prípa
doch budú priestupcovia 
riešený na obvodných úra
doch. 

D!)vO sa dnes na znómost' novina, 
že na deií.detí prídu šašovia 

a bránlr do rozpróvky otvoria. 
Kto pä( razy prekabáti- pašu, 

ten zachráni brata aj. ~estru našu 
a od zbrojnoša dostane 

znak Novej Vsi na zást6ve, 
Deti, príďte všetky o desiatej hodine, 

stretneme sa pred knižnícou .na dvore. 

v Mauretánií - patriace Títovi. - 61 
Mesto v Rusku -mesto na Ukrajine. 
- 7 l Pokles -vysoko lesklá tkanina. -
81 Biologické jestvovanie - starý 
huslový nástroj.- 91 Cudzie mužské 
meno - hmatajú. - l Ol Ukazovacie 
zámeno - kopy - hodiny po nemec
ky. - ll l Rímska šestka - zásada, 

zvyk. - l 21 Jednotka štandardného 
penicilínu - výt'ažky z bylín. 131 
Úmrtie - slávnostná sieň.-

A 

B 
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D 
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F 
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H 

J 

Pomôcky: 51 Atar.- 61 Sichov.-

d 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 

ú 

~@~@[ru~@ 

~~W®fr@l 
Nadežda pracovala tridsat rakov 

v závode na výrobu šijacích strojov. 

Pri odchode do dôchodku sa jej ve

dúci personálneho spýtal, čo by si pri tej 
príležitosti želala ako darček. 

- Tridsat rokov som robila vo fabrike na 

šijacie stroje a sama šijací stroj nemám. 
Tak by som si ako darček želala jeden 
šijací stroj. 

Vedúci sa začne ošíva( nakoniec sa 
dôverne obráti na Nadeždu a hovorí. 

- Ta nemôžem splnit'. Ale keby si bola 

za tie roky každý deň zobrala len jednu 
súčiastku, už si si mohla zložit jeden 
šijací stroj. 

- Nuž, veď som tak robila, ale keď to 
muž zložil, vždy z toho vyšiel gulomet. 

Dežo príde do obchodu s textilom 
a pýta si jednu orgovánovú košel'u. 

Predavačka prinesie hromadu 

farebných košiel' a pýta sa, o ktorú má 
záujem. 

• Nie laké, ja chcem takú orgovánovú, 
hovorí. 

• Nuž, potom takú nemáme, tvrdí 
predavačka. 

-Čo nemáte, o vo výklade? 
·Ani lom. 

- Ale, veď som ju videl. 
• Poďte ukázať. 
·Ná, hentá. 

• Ved' to je bielo. 

• A nevideli ste biely orgován? 

- Predstav si, po desiatich rokoch sme 

mali s manželkou prvýkrát rovnaký ná-
zor. 

-A v čom? 

- Že sme sa nemali vôbec zobrat! 

- Manžel má zajtra narodeniny. Čím by 
som ho mohlo príjemne prekvapiť? 
·Uteč mu ... 

Kontrolór chodil po predajniach obu
vi. V jednej predajni chcel vidiet, 

v akom stave sú topánky v horných re

gáloch. Keď predavačka zišlo z rebríka, 
kontrolór jej dal 50 korún, aby si kúpila 

nohavičky. Tá hneď volala kamarátke do 

inej predajne. Keď kontrolór v tejto pre
dajni zopakoval požiadavku a preda
vačka zišlo z rebríka, dol jej iba 5 ko

rún. Aby si vraj kúpilo toaletný papier. 
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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
realizácia aj tej najlepšej myš

lienky je v 11 rukách ludí". Pričasto 

musíme konštatovat - žial'. 

Na stroje sa predsa len spolah
nút dá. 

Priestor v novinách je vynikajú
ca príležitost'. 

Informova(, propagova(, po
núka( ... Okrem dokumentárnej 

hodnoty, je to predovšetkým 
včasná informácia. 

Uzávierku máme vo štvrtok. 
Rukopisy nosíme mimo Devín

skej. Ešte v sobotu však hlodajú 
cesty do najbližšieho čísla -

opozdilci, zábudlivci, pohodlní 
alebo ... Vážme si prácu i čas je
den druhého. Vzájomne. 

Prospieva lo, verte mi. 

Prácu nám stažujú aj anony

movia. Sme povinní zachova( 
meno autora, ak si to želá, v taj
ností. Ale potrebujeme ho z via
cerých hladísk. Overit údaje, 
doplni(, upresni( Nie sme 

povinní anonymný príspevok 
uverejnit'. Ak rieši vážnu proble
matiku - meno nezverejníme -

musíme však vedi et', na koho sa 
obráti( v prípade potreby. 

Rešpektujme sa navzájom! 
Spolupráci, ale aj našej mestskej 
časti a občanom, to určite pro
speje. 

Váš vydavatel' 

V nedelú bol v Devínskei 111. Festival národnei piesne (čítaite v budúcom čísle} 

Krátke správy 
(.". V čase festivalu chorvátskej kul

túry, v dňoch 22. - 23.6. 1996, bu

de možné navštívi( v susednom 

Rakúsku blízky zámoček SchloB

hoff. 

Preprava cez rieku Moravu 

bude zabezpečená (zadarmo) po 

oba dni v čase 7.00- 21.00 hod., 

za riekou kyvadlová doprava auto

busmi. Program v susednom Rakús

ku uvádzame na inom mieste. Je 

potrebné ma( platný cestovný pas 

a niekol'ko korún (vraj 50,- Sk) na 

vstupné. Prirodzene, niekol'ko šilin

gov tiež nezaškodí. 

sa jazvečík 

Informácie: Akvarex 

J. Smreka 18 

Tel.: 778475 

Fond rozvoia bývania mestskei časti 
Miestne zastupitel'stvo Bratislava .. Devínska Nová Ves b) na kú~~ a~ecné~o b!tu 

mestskej časti Bratislava - v mestskej cash predavaneho 
Devínska Nová Ves zriadilo Fond za trhovú cenu až do 50% z predaj-
rozvoja bývania mestskej časti Návratné príspevky bude možné nej ceny bytu, 
Devínska Nová Ves. Účelom tohoto poskytnút' občanovi mestskej časti, 
fondu je obnova a rozvoj bytového staršiemu ako 18 rokov, maximálne 
fondu a výstavba a obnova infraš- do výšky 300.000,- Sk. Pričom ani 
truktúry mestskej časti. on, ani jeho manželský partner, resp. 

druh/ družka nevlastnia byt alebo ro
dinný dom, ani nie sú nájomcami 
obecného alebo družstevného bytu. 

Hlavným príjmom fondu budú vý
nosy z prevodu vlastníctva bytov a 
nebytových priestorov v bytových do
moch vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy zverených do správy 
mestskej časti. Okrem iného je mož
né použit prostriedky fondu aj na 
návratné príspevky občanom mest
skej časti na zabezpečenie bývania. 

Návratný príspevok bude možné 
poskytnúť: 

a) na kúpu novozriadeného bytu 
v mestskej časti až do výšky 50 % 
z predajnej ceny bytu, 

Uzávierka dnešného čísla bola 6.6. 7 996. Uzávierka nasle
duiúceho čísla bude 20.6. 7 996, číslo vyide 28.6. 7 996. 

c) na rekonštrukciu nebytových prie
storov na základe stavebného povo
lenia v mestskej časti, na bytové až 
do výšky 50 % z preukázatelných ná
kladov, 

d) na výstavbu rodinného domu na 
základe stavebného povolenia v 
mestskej časti s vylúčením nákladov 
na zakúpenie pozemku. 

{Pokračovanie na 2 strane} 

* Tlmočím a prekladám -

nemčina. Tel./ fax: 770 140 
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~alší 
pre podporu 

drobných 
podnikateľov 

V minulom čísle Devexu ste sa 
mohli dočítať o snahe mestskej 
časti DNY pomôCÍ rozvoju drob
ného podnikania aj poskytovaním 
návratných príspevkov pre podni
kateiOv z Fondu pre podporu pod
nikatel'ských aktivít. 

Nejde o novú vec. Tento fond 
existuje už dávnejšie a niekol'kým 
podnikatelom v Devínskej Novej 
Vsi už mestská čast' pomohla pre
klenúť t'ažké obdobie poskytnutím 
návratného príspevku. Na minu
lom rokovaní miestneho zastupitel'
stva však boli schválené nové zá
sady tvorby a čerpania tohto fon
du, ktoré podstatne zmenili jeho 
význam. Doteraz sa fond tvoril 
z prebytku hospodárenia mestskej 
časti viac-menej náhodne. V minu
lom roku do neho napríklad nepri
budlo ani koruny a ani koruna sa 
z neho neposkytla. Podla nových 
zásad je zabezpečený každoročný 
podstatný prísun finančných pro
striedkov do tohto fondu, a to vo 
výške l O % z vybraných poplatkov 
z predaja alkoholických nápojov 

Bratislava - Devínska 
Nová Ves 

l Dokončenie z 2 strany) 

Návratný príspevok sa však poskytuje 
maximálne do výšky 300.000,- Sk. 

Príspevok sa bude môcť čerpat no 
základe zmluvy a poskytnutí návratného 
príspevku. Občan bude povinný vrátil' 
príspevok najneskôr do 12 rokov od je
ho poskytnutia v rovnomerných mesač
ných splátkach. Prvú splátku do dvoch 
rokov od poskytnutia príspevku. 

Mestská čast si zabezpečí záložné 
právo na nehnutel'nost až do doby vrá
tenia príspevku. 

Pridelenie návratného príspevku 
občanom schval'uje miestne zastupitel'
sivo mestskej časti spravidla raz ročne. 
Po prvýkrát sa budú poskytovat prí
spevky v roku 1997. 

I.Z. 

a tabakových výrobkov za uplynu
lý rok. Výška tohto poplatku je 8 % 
z predajnej ceny. Preto z každých 
l 0,- Sk, ktoré zákazníci minú v re
štaurácii napr. na pivo, sa dostane 
8 halierov do tohto fondu. Mestská 
časť sa tak snaží spätne použit' na 
podporu podnikania čast' z finan
cií, ktoré vyprodukovali podnikate
lia prevádzkujúci pohostinské za
riadenia. 

V tomto roku miestne zastupitel'
stvo do tohto fondu presunulo 
83 tisíc Sk z prebytku hospodáre
nia mestskej časti. Spolu so zostat
kom fondu z minulého roka je mo
žné rozdeliť pre podnikatel'ov su
mu 143 tisíc Sk. Pridelenie prí
spevku schval'uje dvakrát ročne 
miestna rada na návrh komisie ob
chodu, služieb a podnikania alebo 
starostu. 

Rozdelenie 143 tisíc Sk sa pod
nikatelom bude možno zdat' málo. 
Postupne však budú možnosti 
mestskej časti pomáha!' im z tohto 
fondu rást'. Pretože sa ráta s kaž
doročným príjmom do fondu 
z prebytku hospodárenia minimál
ne vo výške l OO tisíc Sk a poskyt
nuté príspevky sa začnú postupne 
vraca( o niekol'ko rokov bude na 
fonde nakumulovaná značná čiast
ka, ktorá môže podstatným spôso
bom vylepšil' poskytovanie služieb 
v Devínskej Novej Vsi súkromnými 
podnikatelŕni. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

uskutoční besedu na tému 

- všeobecne záväzné nariadenie 
hl. mesta SR Bratislavy č. 2/7 996 

o chove zvieral na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 
- povinnosti chovatelá 

- chov spoločenských zvieral, 

hospodárskych zvierat 
a nebezpečných živočíchov 

Poduiatie sa uskutoční na pôde 
MESTSKÉHO 

INFORMAČNÉHO CENTRA 

AM 20. f4A 111ť; c. 16,00 t. 
v prednáškovei sieni na prízemí 

Primaciálneho paláca 

Vstup 

Dobudovanie televízneho káblového rozvodu v MČ DNV, oblast' 
Grba a Vŕšok -

o zavedenie účastníckej prípojky 

V súvislosti s prípravnými prácami na kompletnej dostavbe TKR v individuál
nej bytovej výstavbe sa 9. mája uskutočnilo v lstracentre stretnutie s obyvatel'mi 
ulíc z oblasti Grba a Vŕšok, nakol'ko tieto oblasti majú byt' v tomto roku zreali
zované. Na tomto stretnutí dostali prítomní obyvatelia základné informácie od 
starostu, pracovníkov MÚ a zástupcov firmy SATRO. V predchádzajúcom čísle 
Devexu prednosta MÚ DNV, Ing. Žatko vo svojom článku podrobne rozviedol fi
nancovanie stavby. Účelom tohto článku je informoval' budúcich účastníkov TKR 
o časovej dlžke výstavby, základných údajoch stavby, jej technického riešenie 
a získanie informácie o predbežnom záujme o zapojenie účastníckej prípojky. 

V súčasnosti prebieha stavebné konanie a stavebné povolenie podla štádia 
rozpracovanosti by malo byt' vystavené koncom augusta 1996. Predpoklad za
čatia výstavby je september 1996. Ukončenie výstavby- november 1996. 

Hlavná trasa TKR bude vedená z hl. príjmovej stanice na ul. M. Marečka 
smerom na Delenú ulicu, z ktorej budú napájané ulice Kosatcová, 1. mája, 
Novoveská, Charkovská, Bridlicová, Samova, Spádová. Ďalej sa bude hlavná 
trasa uberať smerom na Vápencovú a Mlynskú ulicu. Z tohto smeru budú napo
jené aj príslušné domy. Z hlavnej trasy na Mlynskej ul. budú napojené aj ul. 
Brežná, Záveterná a Magnezitová. V prípade Novoveskej ulice budú v tejto 
etape výstavby TKR riešené všetky domy okrem čísel 3, 5, 7, 9 a ll, ktoré budú 
riešené v dalšej etape napojením z lstrijskej ulice. Všetky káble budú uložené 
v zemi. Terciálna sieť bude robená hviezdicovým systémom tak, aby nemohol 
ovplyvniť príjem signálu jeden účastník druhému účastníkovi TKR. Rozvod bude 
budovaný pomocou v súčasnosti najmodernejšej technológie od fy. Philips zosi
lňovačmi radu B3BHL. Prenášané frekvenčné pásmo: 50 - 862 MHz. Možnosť 
prenosu spätných signálov: 5 - 30 MHz. Maximálna kapacita systému 60 TV 
programov. Súčasná programová ponuka TKR je nasledovná: STV 1, STV 2, 
ORF l , ORF 2, ČT l, ČT 2, VTV, lnfokanál DNV, NOVA, RTL, RTL 2, SU PER RTL, 
VOX, PRO 7, VIVA l, VIVA 2, SAT l, EUROSPORT, DSF, CARTOON NE
TWORK/TNT, SUPER CHANEL, KABEL l, TV 5, CNCN a rozhlasové pásmo 
VKV vysielané v norme CCIR. 

V blízkej budúcnosti sa uvažuje rozšírenie o program HTV (Chorvátska TV). 
TKR sa dá využiť aj na prenos signálov spätne od účastníka k hl. stanici. 

Takýmto systémom bude možné v prípade dostatočného záujmu účastníkov 
TKR poskytnúť dalšie služby ako napríklad ochrana majetku proti vlámaniu, 
odčítavanie odberu rôznych energií a prenos rôznych informácií (požiarna 
ochrana, zdravotnícke služby) do centrály. 

S budúcimi účastníkmi bude mat MČ DNV riadny zmluvný vzťah, na ktorý 
bude použitá typová zmluva, schválená MSDVP v intenciách zákona 
č. 634/1992 o ochrane spotrebitela. Inštalačný poplatok je 7 000,- Sk, ak sa 
zaplatí pred začatím výstavby na konkrétnej ul., 8 000,- Sk, ak sa zaplatí do 14 
dní od zavedenia prípojky, 12 000,- Sk, ak sa zaplatí dodatočne. Okrem toho 
sa platí mesačne 45,- Sk za príjem signálu. 

Záverom si vás, obyvatelia vyššie uvedených ulíc TKR, dovolím požiadať 
. v prípade záujmu o účastnícku prípojku vyplniť nižšie vytlačený anketový lístok 
a odovzdať ho do jednej z urien, ktoré budú rozmiestnené v potravinách na 
Bridlicovej ul., v potravinách Jednala na lslrijskej ul. a na MÚ DNV v termíne 
do 17.6.1996. Tieto anketové lístky vás k ničomu nezaväzujú, ale budú slúžiť 
pre MÚ ako informácia o množstve záujemcov TKR v danej lokalite. 

Alojz Moravec 
Miestny úrad 

ANKETOVÝ LÍSTOK TKR OBII.ASi GRBA, VŔŠOK 

Mám záujem o zavedenie prípojky TKR. 

MENO ....... . PRIEZVISKO 

ADRESA ....................... . 

Dátum Podpis 

Neviete, kde sa tu dá kúpiť sudové víno?" Pýta sa Ona dôchodkyne. 
"Náhodou vyjdem na dvor, predo mnou stojí Ona a foto sa ma spýta. A tie Jej 
;liedivé pohlady, podla mňa fo bola iba zámienka na obhliadku domu," uza· 
tvára dôchodkyňa, ktorej dom na Grbe patrí. 

Pondelok jeden di li obavy majitelov dalšieho domu. 

Podl'o slov obyvotelov prilahlých 
domov Ona i Oni posedávali na tráv· 
niku pri lkl:llskl:lm p~emku a p~aro" 
voli istý rodinný dom. 

"Keď som si v priebehu dopolud
nia odskočila z práce domov, vo dvo
re pod pomerne vysoko položeným 
oknom stál záhradný stolík a na ňom 
lešenárske koza." 

Okno vraj býva otvorené. Vedie do 
špajze, ktorá je však uzamknutá. 

"Vnútri neboli, pravdepodobne sa 
nepretiahli cez okno, alebo ich niekto 
vyrušil," dedukuje majitel'ka istého 
domu. 

Pondelok jeden z predchádzajúcich 

Policajný technik sníma odtlačky 
prstov na zvyškoch okennej tabule. 

"Vzali nám peniaze, šperky a ele
ktroniku v celkovej hodnote 32 tisíc," 
rezignovane oznamuje obyvatel' da
lšieho domu na Grbe. 

"Otec mal síce dovolenku, no ráno 
šiel niečo vybaviť, takže doma nebol 
nikto ... " 

Okenná tabula Im nebola súpe
rom. Spomenutý obyvatel' dúfa, že 
odtlačky prstov Ich usvedčia. 

Streda niekedy potom 

On kráča záhradníckou, smerom 
k trhovisku na Miletičovej ulici. Spolo
čníkmi sú Mu len nabitý plecniak 
a plná nákupná taška. Možno plná 
niečoho, s čím sa niekto nedobrovol'
ne rozlúčil. 

Pondelok dálší 

Stopy podrážok na plechovej brá
ne neveštili nič dobré. Vytiahnuté zá
suvky a porozhadzované veci potvr-

Keď Rudo Hany chytí rybu ie nie-
len • , co pozeral. Táto mrena 
z Moravy skončila na pekáči v re
dakcii. 

Dopoludnia tu vraj museli byť Oni. 
Je lo ul verejné tajomstvo, kto sú 
Oni. Policajti aa snalili zaistil' 1lopy, 
ale bez ôspechu. Paradoxne je, že 
odcudzenú elektroniku niekto ponúkal 
v tesnom susedstve zmieneného domu 
už nasledujúci deň. 

Pondelok pred uzávierkou 

"Keby bol zlodej pristihnutý pri 
vlamačstve, a bude udretý tak, že zo
mrie, nebude pre neho viny na krvi." 
(2. Mojžišova 22, 2) 

"Naše možnosti sú obmedzené," 
krčí ramenami jeden z príslušníkov 
MO PZ, ktorí sa podielajú na objas
není vlámaní do rodinných domov na 
Grbe. 

"Z našich informačných zdrojov 
vieme, že páchatelmi sú Oni, no ne
máme dostatok dôkazov, ani povale· 
nie na domovú prehliadku. Odtlačky 
prstov z rozbitého okna boli rozostre
té, nepoužitelné. Nepomôžu nám ani 
svedecké výpovede, keď Oni majú 
alibi potvrdené viacerými kamarátmi. 
S obavami riešime tieto prípady. 
Ráno Ho zadržím a večer je vonku." 
Jeho kolega, ktorý pracoval na po
dobnom prípade, ležal dva mesiace 
v nemocnici po "intervencii" pácha
telov. Policajti tvrdia, že Im podobní 
sa nezastavia pred ničím. To je dô
vod, prečo autor neuvádza v článku 
mená, ba ani ich iniciálky. 

"Motív vlámačiek?" Policajt zne
chutene: "Všetci traja sú závislí na 
drogách!" 

Príslušníci MO PZ v Devínskej 
Novej Vsi by na základe skúseností 
mohli parafrázovať inak aktuálne 
príslovie "cherchez la femme" na "za 
všetkým hladaj drogu". 

S obavami píše autor tento článok, 
lebo Ich takmer denne stretáva. 

Pondelok po uzávierke 
Pondelok ešte len bude. Oni tiež. 

Dvaja bratia a ich priateľka! 

Vlasto Paulík 

Pánovi Žatkovi je záhadou, aký 
chránený živočích žije medzi torzami 
panelov. Tú záhadu mu objasním 
a myslím, že aj dalším občanom síd
liska, či celej DNV. 

Nie síce priamo medzi panelmi, 
ale v ich tesnej blízkosti sa na bývalej 
cestnej komunikácii nachádza vel'ká 
mláka. Do nej každú jar nekladie 
vajíčka žaba- u nás zákonom chrá
nená - Ropucha zelená. 

A kedže pri tomto miesta má by( 
zriadená výstavba garáže, pravde
podobne mláko bude zničená tak, 
oko oj lá, ktorá sa nachádzala na 
mieste terajšieho benzínového čer
padla. Myslím, že žabám budú me
nej vodi( okolo pobehujúce psy, ako 
keby mali o svoju mláku prísť. 

Ropucha zelená - Bufo viridis -
obýva celé naše územie, ale zásahmi 
človeka do prírody ustupuje a hrozí 
jej vyhynutie. 

(udia sú už takí. Neveria. 

Týždenný pobyt na Kanárskych os
trovoch pre dve osoby mala by( 
hlavná cena výhernej akcie spoloč
nosti ISTRIA, s.r.o. v Devínskej 

Novej Vsi. Aj bola. A prekvapila 
nielen manželov B. z ulice 
P. Horova, ktorí si ju prišli na tele
fonickú výzvu vyzdvihnú( do Bistra 
pod Srdcom v sobotu 1.6.96. Aj 
pečené prasiatko bolo pripravené 
pre všetkých. Prišli tí, čo neváhali. 

Majitel' lstri.e E. Kováč zablaho

želal vít'azom hlavnej i ostatných 
cien a hlavne sponzorom, čo mali 
odvahu takúto netradičnú akciu 
sponzorovať: KOL-EKO, s.r.o., 
WEP-WW, s.r.o., LIPTOS, s.r.o., 
Advok. kancelária JUDr. l. Hunka, 
Kvetinárstvo Begra, Green-Plast, 
s.r.o., NEIT, Agentúra Filip, OZ 

Zimuje v dierach v zemi, pod ska
lami a niekedy v blízkosti ludských sí
diel (medzi panelmi), v kanáloch 
a pod. 

Prebúdza sa v apríli, niekedy 
v marci a krátko na to sa pári. Preto 
v tomto čase vyhl'adáva stálu vodnú 
plochu. Samička znesie až niekol'ko 
stoviek vajíčok, z ktorých sa vyliahnu 
žubrienky, ale len málo z nich sa po 
zmene na žabky dožije dospelosti. 
Spôsobujú fo prirodzení nepriatelia, 
ale i nepriaznivé vplyvy človeka! 

Ropucha zelená, tak ako aj iné ža
by, loví hmyz, a preto je užitočná. 
Okrem nej je chránená a ropucha 
obyčajná - Bufo bufo a Ropucha krát· 
konohá • Bufo calamila. 

Lucia Hudíková 

Klobas, Linorex, Mäso-údeniny 
DNY - Novoveská 3, SCMJ 
Bezpečnostná služba, K. Jonas • 
center, Videoštúdio M.S. 

Netradičnou, pretože bola prvá. 
Budú i dalšie? 

PK 

Prekvapeným výhercom z ul. P.Horova blahoželá E. Kováč, majitel' Istrie. 
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75 rokov 
Alojz BELEŠ 

Zdenka MALÁ 
Koloman DANIŠ 

80 rokov 
Anton ROČEK 

Katarína VAlENTOVÁ 
Jana FRUČKOVÁ 

85 rokov 
Alžbeta DROBNÁ 

91 rokov 
Ján MILOŠOVIČ 

h!ahoželáme 

V /Jv.tt- J.cá.ckM 
~4Úv~WvUJ~ 

Agneša GAZDOVÁ 

Mária MARTANOVIČOVÁ 

Mária STACHOVIČOVÁ 

Mária KOVAČIČOVÁ 

Hana BELEŠOVÁ 

Gréta KlASOVÁ 

Monika KOŠTRNOVÁ 

Terka MADEROVÁ 

Zdenka MALÁ 

hlahoželáme 

Okrúhleho jubilea 
80 rokov 

sa v týchto dňoch dožila 

Katarína VAlENTOVÁ 
Vela zdravia, štastia a pohody 

do dalších rokov jej želajú 

synovia s rodinami 

Dňa 8.7.1996 sme si 

pripomenuli 1 O. výroiie 
náhleho úmrtia nášho 

milého manžela a otca 

Tomáša ONDRIÁŠA 
S úctou spomínajú 

manželka a syn s rodinou 

Prichádza čas Vl. mariánskej púte 
telesne postihnutých, najmä vozíčká
rov a ich priatelov. V tomto roku bu
deme do Marianky putovaí už druhý 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

1 6.6. "Mama, kúp mi psíka" detské divadelné predstavenie, 
divadelný súbor Strigy 

-vstupné l O Sk- 16,30 hod. 

24.6. Nefetuj a píš! - výchovný program pre žiakov 2 a 3. 

cyklu škôl v DNV za účasti odborníkov primárnej 

prevencie drogových závislostí 

- účinkuje K. Dobiáš a J. Vodňanský 
- program je pripravený v spolupráci s nadáciou 
pre pomoc ohrozeným detom 

-vstupné 15 Sk- 9,00, ll ,OO hod. 

25.6. Vystupuje folklórny súbor Gymnik 

-vstupné 20 Sk- 19,00 hod 

27 .6. História hudby - výchovný koncert pre žiakov 
stredných škôl 

-v réžii hud. skladatela doc. Jozefa Gahéra 

-vstupné l O Sk - ll ,OO hod. 

Tel.: 770 033 

2DRlJ2rENfE \IOTlJfl:-fl 
Program Dňa duchovnej obnovy 

v Devínskej Novej Vsi dňa 16.6.1116 
g~~~: 

"Názorovo a nábožensky rozdelené rodiny, 
rodiny s odlišnými prístupmi partnerov k výchove .. " 

• V čom byt' tolerantný? 

• V čom byt' zásadový? 
• Ako nenúti( partnera a dieía k vlastným názorom a viere? 

• Ako sa nevzda( toho, čomu veríme a pokladáme 
za najdôležitejšie? 

No besede sa zúčastnia: 
za teologický pohlad - farár Karol Moravčík 
za psychologický pohlad - pán Milan Bubák 

naši spolupracovníci z Bratislavy DNV s konkrétnymi skúsenos(ami. 

1$.00 teJ... - O&jd4 ~ VOTliH, t~ z. 4 
5vW-c~ 

11.00 - Kc#ci l)~#'~
Ke~- ~-v"}~ 

• Chorus Salvatoris 
* Collegium Musicum Salvatoris 

• Zuzana Vaseková 

20.00 teJ... - Kc#ci l)~#'~-

raz peši i na vozíkoch z Bratislavy -
Devínskej Novej Vsi (asi 12 km). 

Púí bude v sobotu 22. júna 1996. 
Stretneme sa v Devínskej Novej Vsi 

na lstrijskej ulici č. 4 (VOTUM) 
o 6,30 hod. 

Po príchode do Marianky bude pri 
lurdskej jaskyni: 

o 10,15 hod. modlitba sv. ruženca, 

o ll ,OO hod. svätá omša celebrova
ná o. biskupom Dubovským a o. 
Horváthom, duchovným nášho spalo-

čenstva a zasväcujúca omša k Nepo

škvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Po obede bude o 14,00 v kostole 
krížová cesta sestry Zuzany a po nej 
adorácia. 

Slnka a dažda sa nebojíme, mod
litbou a piesňou všetko prekonáme. 

Príď i Ty medzi nás, príď načerpaí 
silu, lásku a pokoj do všedných dní. 

Spoločenstvo Samaritán 

oo~~m~m~~~fr~ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
15.6. - Vít, 16.6. - Blanka, 

17.6. - Adolf, 18.6. - Vratislav, 
l 9.6. - Alfréd, 20.6. - Valéria, 
21.6. - Alojz, 22.6. - Paulína, 
23.6. - Sidónia, 24.6. - Ján, 

25.6. - Tadeáš, 26.6. - Adriána, 
27.6. - Ladislav, Ladislava, 

28.6. - Beáta. 

blahoželáme 

Program 
kina 

@~wiT~ 
Celovečerné predstavenia: str, 

šlv, so, ne o 19.45 hod. 

l 5.·16. AMERICKÝ PREZIDENT 
USA, st 30,-

19.-20. KASÍNO 
USA, st 30,· 
Dramatický pohlod 
do las Vegas 

22.·23. ŠARLÁTOVÉ PÍSMENO 
USA, čt 30,-
Pôsobivý príbeh lásky 
a vykúpenia 

26.-27. AŽ Sl VYDÝCHNEM 
USA, st 20,· 
Provokatívny príbeh 
štyroch Afroameričaniek 

29.-30. FANTOZZI V ŠKOLE 
TAL, čt 30,-

Predstavenia pre deti a mládež: 
v SO a NE o 17,15 hod. 

15. AMERICKÝ PREZIDENT 
30; 

16. 2 MIL. SPREPITNÉ 
USA st. 25; 

22.-23. PRVÝ RYTIER 
USA, st. 28,-

29.·30. FANTOlZI V ŠKOLE 
30; 

Tel.: 775 104 

Čistunké, vyupratované prie

stranstvá spoločnosti Volkswa

gen Bratislava v Devínskej 

Novej Vsi vítali v sobotu l. jú-

na '96 stovky zamestnancov, 

ich rodín s det'mi, priatelov fir

my VW a hostí. 

Piate výročie od založenia 

firmy, deň detí, ale aj otvorenie 

novej tradície bolo dôvodom 

tohoto stretnutia v deň otvore

ných dverí. 

Účastníkov privítali zástupco

via firmy - technický riaditel' 

pán Karl WilHElM, personálny 

riaditel' Ing. Jaroslav HOLEČEK 
a zástupca odborov Miroslav 
VLK. 

L 
Z ostatných štyroch pretekov tohto

ročnej sezóny absolvoval Andrej 

STUDENIČ z Motorsportu racing team 

Stuad dvakrát do vrchu a dvakrát na 
okruhoch. 

V Rechbergu 27.-28.4. 96, na vo
zidle VW Golf 16 V GTI, v rámci 

majstrovstiev Európy (zároveň zapo

čítavané do majstrovstiev Slovenska) 

v triede A 2000 cm3 obsadil l. mies
to. 

Na okruhu v Moste (ČR) na vozid
le Peugeot 306 v dňoch 17.-19. mája 

96 v rámci Peugeot cup 96 obsadil 3. 
miesto. 

Kopce v Brezne Andrejovi sedeli 

predsa len lepšie ako roviny okruhov. 

V dňoch 25.-26.5.96 v pretekoch do 
Vrchu v rámci majstrovstiev Slovenska 
stál na prvom stupni víÍazov. 

Za krátke obdobie piatich 

rokov spoločne vykonali vel'a. 

Zo súčasných 2000 pracovní

kov viac ako polovicu prijali 

v poslednom roku, vo výrobe 

automobilov, prevodoviek, v 

dosahovaní kvality výrobkov sa 

Okruh v modarskom Hungarorin
gu 1.-2.6.96 priniesol Andrejovi 
v oboch pretekoch na Peugeote zhod
ne 3. miesto. 

V kalendári pretekov po populárnu 
Babu (27.-28.7.) má ešte dvoje prete
ky do vrchu, dvoje na okruhoch. Na 
Babe zhodnotíme polčas. 

pk 

V dňoch 31.5.-2.6.1996 sa konali 
na dvorcoch Inter-Slovnaft Bratislava 
majstrovstvá Bratislavy v tenise. 
Nastúpil na ne aj ladislav ŠVARC 
z Devínskej Novej Vsi. Že reprezentoval 
dobre, svedčí aj umiestnenie. 

Obsadil prvé miesto v dvojhre i vo 
štvorhre v kategórii mužov. 

zaradili medzi špičkové svetové 

firmy (rozhovor k 5. výročiu 

prinesieme v niektorom z budú

cich čísel). 

Dôvody na oslavy a zábavu 

teda boli. 

Začala Záhorienka, po nej 

SĽUK, najmä deti si prišli na 

firemných požiarnikov, výstav

ka automobilov VW, jazda au

tami, darčeky zo stánku s tuč

niakom, diskotéka ... 

Pracoviská fi VW si so záuj

mom prezreli aj rodinní prísluš· 

níci. 

"Bolo fajn", pochvalovali si 

M. Vlk, J. Holeček, K. Wilhelm 

svoje - okrem pracovísk, kde všetci. O rok sa tešia znova. 

ich mamy a otcovia robia, ich 

zaujalo majstrovstvo i technika pk 

Simon · Sekáč 
finále 

6:2,6:4 
6:2, 6:3 

ŠVARC (Právnik)- Simon {Právnik) 
6:2, 6:2 

štvorhra semifinále: 
ŠVARC, VANČO· Tóth, Slovinský 

6:4, 6:3 
Simon, Sekáč· Bučko, Majtán 6:2, 7:5 

finále 
ŠVARC, VANČO· Simon, Sekáč 

6:2, 2:6, 6:4 

pre všetkých 

Týmito výsledkami sa ŠVARC kvalifi
koval na medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska. Tie budú koncom leta na 
dvorcoch v Stupave. 

K samotnej hre veľa nenarozprával. 
Príďte sa pozrieí do Stupavy. 

{Prídeme.) A rád by som podakoval MČ 
DNY za finančnú pomoc. 

Radi odovzdáme. Bo veríme, že 
talentovaného tenistu si bude chciet' uko-
ristit silný sponzor. 

pk 

Matica slovenská v DNV 
na 

2.6. nedela: DNV - Železná studienka - Lamač - DNV 

16.6. nedela: DNV - Koliba - Lamač - DNV 

Kompletný kalendár na rok 1996 vyšiel v 9. čísle Devexu. 
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Detský foklórny súbor 

arčieta 
V roku 1993 bolo vyhlásená a otvo· 

rená zbierka na Národný poklad 
Slovenskej republiky. 

Spoločenský záver zbierky sa konal 
v dňoch l O. a ll. mája 1996 na vý
chodnom Slovensku s (ažiskom v Snine. 
Východné Slovensko nebolo na tento 
účel vybrané náhodne. 

Práve Snina leží na národnostne 
zmiešanom území a realizáciou prog-

ramu na jej pôde Matica slovenská 
zvýraznila svoju snahu ži( v usporiada
nom vztahu so všetkými národnost'amL 

Pre Detský folklórny súbor Grbar
čieta bolo vel'kou ctau reprezentovať 
menšinu Chorvátov žijúcich na Slo
vensku, v slávnostných programoch. 
l O. mája v programe "Národ-nosti" v 
Humennom a ll . mája v slávnostnom 
galaprograme "O Slo-vensku" v Snine. 

O tom, ako Detský folklórny súbor 
Grbarčieta reprezentoval, vám napísali 
členky súboru. 

Cesta autobusom na východné 
Slovensko je síce dlhá, ale ubehla nám 
rýchlo. Stihli sme pojesť dobroty, ktoré 
nám zabalili naše mamičky. Vel'kú čast' 
cesty som strávila pozorovaním miest, 
dedín a rozkvitajúcich lúk. A aký by 
sme to boli súbor, keby sme si cestou 
i nezaspieval i a dokonca si niektorí aj 
poskočili. Nakol'ko sme dobrý kolektív, 
aj ubytovanie v internátnom prostredí 
bolo fajn. 

Krásne okolie a strava vel'mi chutná. 
Ako každého zo súboru, aj mňa zauja-

Umelecký fotograf, žijúci 
v Paríži, rusko-francúzskeho 
pôvodu, Michel Séméniako. 

Začiatkom roka prijal ponuku fran
cúzskeho Ministerstva zahraničných 
vecí - oddelen io pre kultúru - o v spo
lupráci so slovenským Ministerstvom 
kultúry rozbehli akciu. Jej výsledkom 
by malo byt' o.i. oj kniha umeleckých 
fotografií. Bude so volot' "Zabudnuté 
mestá ... " 

• Pán Séméniako, čím vás zaujala 
Devínska Nová Ves a prečo ste sa 
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li generálky a samozrejme, vystúpenia. 
Veď preto sme tam vlastne aj cestovali. 

Samotné generálky boli zaujímavé, 
dokonca nezvyčajné. Celý program 
sme si prešli velakrát pod odborným 
vedením pánov režisérov, ktorí nás po
učili o nástupoch a odchodoch z pó· 
dia. 

Vystúpenia v Humennom aj 
v Snine boli úspešné. Diváci nás obda
rili vel'kým potleskom, ktorý sme si po
dl'a mňa zaslúžili. Snažili sme sa dat' 
zo seba čo najviac. 

Počas celej reprezentácie sa o nás 

starali: teta Jecková, Turanská, 
Ondrušová, ujo Jožko, naša vedúca 
Nika a pán šofér - ujo Edko. 

Pred každým vystúpením nám pre
žehlavali mašle na kraje, obliekali 
a česali nás, boli vlastne našimi 
náhradnými mamami. 

Organizačne všetko zabezpečovala 
naša vedúca Nika, ktorá mala najviac 
starostí. Ľúbi súbor ako najviac môže 
a okrem toho je svedomitá, milá, chá
pavá a usilovná kamarátka. Na všet
kých zájazdoch je naša druhá mama. 
Máme ju radi. 

Vel'kú zásluhu na tom, že sme sa 
vrátili domov plní dojmov a šťastní, má 
aj ujo Edko - náš šofér, ktorý nás bez
pečne dopravil na východné Slovensko 
i naspä( domov. Na túto reprezentáciu 
budem ešte dlho spomínať a zároveň 
sa už teraz teším na nasledujúce vystú
penia nášho detského folklórneho sú
boru Grbarčieta. 

členky DFS GRBARČIETA 
Darinka, Marcela, Katka, Zuzka 

rozhodli navštíviť práve túto oblasť 
Bratislavy? 

- Nerozhodol som sa navštívi( len istú 
čast' vášho mesta, povedal mi pán 
Séméniako. - Rád by som spoznal aj 
viaceré miesta vášho hlavného mesta 
a chcel by som o nich vyda( aj akési 

"umelecké" svedectvo ... 

• Prečo práve ONV? 

Hrvatski kulturní savez u Slovačkoj 
Miestne zastupitelstvo Devínska Nová Ves 

Hrvatsko kulturno družstvo Željezno 

Gemeideamt Engelhart Stetten, Ósterreich 
Vás pozývajú na festival 

KULTÚRA BEZ HRANÍC 
22.·23.6. 1996 Devínska Nová Ves· Schlo Bhof 

8. Fesl'iival c:horvilll'skejj kull'úry 
Devínska Nová Ves, 22.6. 'l 996 

PrO!!!ram: 

10.00- Vernisáž výstavy Bratislava- vinohradnícke mesto v zámočku 

Schlol3hof 

13.30- Vernisáž výstavy Spomienky a Odkazy v Devínskej Novej Vsi 

15.00 • Festivalový sprievod ulicami DNV 

16.00- Stretnutie blízkych - kultúrny program no štadióne v DNV 

Festival kultúry slovensko·rakúskeho pohrani~io 
SehloBhof 23.6. 1996 

Program: 

l 0.30 - Svätá omša v zámočku Schlo/3hof 

l 0.30 - Chorvátska svätá omša v DNV vo Volume 

15.30 - Susedia susedom - kultúrny program v zámočku Schlo/3hof 

18.00 - Susedia sa zabávajú s hudobnou skupinou melódia 

z Jaroviec v zámočku Schlol3hof 

- Nezaujíma ma len architektúra vel'

komiest, odpovedal mi pán Sémé
niako. - Zaujímajú ma aj bežné nu
ansy života, ktoré s mestami súvisia. 
A preto aj toto moje súčasné pôsobe
nie u Vás, v Devínskej Novej Vsi. 

' Čím vás zaujala naša MČ? 

- Je toho u vás viacej. Stará lavička 
pod stromom v kontraste s domom v 

pozadí (Primoravská), stará kaplnka 
v kontraste so sídliskom v jej pozadí 
(Kostolné, Nám. J. Kostru). Rozliata 
rieka (Morava) v kontraste so suchý
mi stromami v jej okolí ... Je toho u 
vás viac. Nedávno ste tu mali naprí
klad kolotoče. To sú veci, ktoré ma 
oslovujú aj inšpirujú zároveň. 

• Teda, nebude to len jedna čast' 
Bratislavy? 

• Chcel by som vidiet' napríklad vo
zový park električiek (Rača). Je to 
vec, ktorá u nás v západných kraji
nách vlastne už neexistuje. Petržalku, 
Slovnaft, cintorín s pamätníkom 
umučených politických väzňov 

(Ružinov) o podobne. 

• Na záver hádam niečo o vašom 
umeleckom spôsobe fotografova
nia ... 

- Fotografujem spôsobom, ktorý som 
si sám vytvoril. Ide o sústavu lámp, 
nimi osvetlujem objekt, s ktorým 
chcem pracova( Fotografujem zá
sadne v noci. Viac so ole vaši čitate
lia dozvedia, ok si pozrú fotografiu, 
ktorú venujem tejto redakcii. Bez nej 
by totiž toto moje rozprávanie bolo 
len akousi náhradou zo to, čo so dá 
povedať len fotografiami. 

Zhováral so 
rp 

Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03- Volné miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 
06 - Nehnutelr10sti 

• Predám detské bicykle 5 r. BMX -

1.000,- Sk, 6 r. - dievčenský -

1.000,- Sk. Tel.: 777 559 

• Predám detský kočiarik aj s do

plnkami. Vhodný do 8 rokov (cena 

300). Tel.: 778 955 

mal'ované miniatúry, 
darčekové predmety 

v inzertnej kancelárii DEVEXu, 
Novoveská l 4 z dvora 
po-pia: 15.30- 18.00 
sobota: 8.00- 11.00 

• 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, 220 005 

* Podvoj. a jednoduché účtovníc

tvo, DPH, MZDY, no PC aj v AJ. 
Tel.: 779 072 

* ANGLIČTINA. Tel.: 778 265 

* Prepisujem doma na PC, aj gra

fická úprava textu, vydávanie kníh. 

Tel.: 770 140 

* Vezmem do prenájmu 2-izb. zor. 

byt v DNV s tel. Seriózne jednanie. 

Rozhoduje cena. Tel.: 392 597 

po-pia: 9°0-1800
, so: 900-12°0 

* Kto doučí nemčinu? Júl - august. 

Tel.: 777 823 

* Hlodáme pre firmu 4 kance

lárske miestnosti s telefónnymi 

linkami t soc. zar. 

Tel./fax: 775 275 

Ponúkame: 
- zaujímavú prácu 

- progresívne platové podmienky 
Očakávame: 

obchodného ducha 

komunikačné schopnosti 
" schopnost' samostatne pracovať 

Nil-1-.rn1•ňr;p• (!@/l,~ f!] !JJ? .7dgJ) 

Press kam s.r.o. Vápenka č.4, Devínska Novú Ves, 841 07 Brolislovo 

prijme 
1 finančnú účtovníčku-pokladničku 

vzdelanie: SEŠ, prax v odbore, práca s PC, nástup: ihneď 
l adminislralivnu pracovníčku 

vzdelanie: ÚSO, prax v technickej oblasti, ovládanie NJ a práce s PC, nástup: ihneď 
l lechni<kého pracovníka 

vzdelanie: Vš- strojnícka, odbor: Nárnenie kovov, aktívna znalosť NJ, nástup: ihneď 
2 mechanik • naslovovoč 

vzdelanie: SPŠ-stroj., alebo SOU-stroj., maturita prax 2 roky, po ZVS, nástup: ihneď 
1 upratovačku 

nástup: ihneď 
Bližšie informácie t.č.: 07/ 787 206 

l 
Bratislava s.r.o. 

otvára 
v školskom roku 1996/97 

STREDISKO PRAKTICKÉHO 
pre učebné odbory 

24-66-2/02 mechanik opravár so zameraním na stroje a zariadenia 

26-86-2 mechanik elektronických zariadení 

Teoretickú prípravu bude zabezpečova( SOU elektronické, Rybničná, 

Bratislava. Praktická príprava bude prebiehat' v moderne vybavenom 

Stredisku praktického vyučovania Volkswagen Bratislava, s.r.o. s tým, 

že časť výuky bude absolvovaná v Nemecku 

(v rámci výmennej praxe). 

Podmienky prijatia: ukončený 8. alebo 9. ročník ZŠ, 
pre odbor mechanik elektronických zariadení 

vyžadujeme dobrý prospech. 

Najlepší absolventi učebného odboru budú mat' možnost' pokračoval 

v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie 

(maturitu). 

Žiaci, ktorí neuspeli pri prijímacích skúškach na stredné školy, môžu 

svoje prihlášky zaslať na adresu Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., 

ul. Jána Jonáša, Devínska Nová Ves, 841 08 Bratislava 

a my ich postúpime SOUe Bratislava. 

DOVOLENKU 

Kempingové súpravy 
a príslušenstvo dostanete kúpi( 

v DEVEXe, Novoveská 14 
(z dvora) 

Stan ROBINSON 2 - 3.300,
CAMPO 3- 3.912,
TOSCANA- 9.250,
Sedačko Rl l 60,-

ClASSIK- 495,
LehátkoANTJE- 216,
Sinečník 180/8- 588,

a dalšie 

príďte si vybrat' 
do inz. kancelárie D!I!VII!Xu 

Novoveská 14 (z dvora) 
15.30- 18.00 sobota 
8.00- 11.00 

Rámujeme obrazy, fotky, po
hladnice aj výšivky. 

Ponúkame 80 druhov rámova
cích líšt - biele, čierne a farebné. 
pasporty (papierové al. látkové 

okraje okolo obrazu) 

salinovonie (povrchová úprava 
obrazov vytvárajúca 

vrúbkovanie s vysokým leskom) 
a zarámovanie len sklo 

Aktuálna knižná ponuka: 
POSELSTVÍ OD PROTINOŽCU 
Eisnerova 56/c, tel.: 770 756 

Po-pia: 14 oo - 19 oo hod. 

so: 9 °0
- 13 °0 hod. 

DEVEX 7 



za obdobie 24.5.·7.6.1996 

Dňa 25.5.1996 v čase o 21.20 

hod. telefonicky oznámila osoba 

bez udania mena, že na ceste pred 
príchodom do Devínskej Novej Vsi 
asi 200 m pred viaduktom je zra
nený občan. Stála služba na uve

dené miesto vyslala hliadku MsP. 
Bola informovaná Záchranná služ

ba a Dopravná polícia. Hliadka 
MsP po príchode na miesto zistila, 
že ide o Š.H. Záchranná služba 
uvedenú osobu odviezla do ne

mocnice na Kramároch. Na mieste 
nehody zostal motocykel Babeta, 

ktorý hliadka priviezla na stanicu 

MsP v DNV po dohode s príslušní
kom dopravnej polície. 

Dňa 28.5.1996 o 07.45 hod. 
hliadka MsP pri výkone služby za

bezpečovala miesto dopravnej ne
hody na ulici Eisnerova do prícho
du dopravnej polície. 

~-~ 

TURECKÉ PRÍSLOVIE 

Vodorovne: A/ Druh premenného 
odporu, heli pot- vsi et' bránku. - B/ 
Druhá čast' tajničky. - C/ Vtlačil -

jeden z troch mušketierov. - D/ 
Volný hráč (v športe) - naciel'. - E/ 

Skr. hospodárskej komisie OSN 
pre Afriku - podnik na výrobu le
kárskych nástrojov - kopec po čes
ky. - F / Predná časf - mesto vo 

Francii - mesto v Rusku. - G/ 
Grécke územie - časÍ trlice - kyprí 
pôdu pluhom. - H/ Tretia časf taj

ničky. - 1/ Skrinky na uschovávanie 
cenností - kl'uková skriňa. -

Zvisle: l/ Podmienková spojka -
vlečie po česky - ŠPZ Hradca 
Králové. - 2/ Sietovaná krajka. -
3/ Choď- začiatok tajničky - au

tomobilový závod v Liberci. - 4/ 
Posol po česky - zvláš(, osobitne. -

5/ Zberal ovocie- výraz v Taroku. 

Dňa 29.5.1996 v čase o 23.45 

hod. volala pani z ul. Poničana, že 
na uvedenej ulici v bistre je nad

merný hluk každodenne. Uvedená 
skutočnost' bola oznámená na HO

PZ DNV, kde bola vyslaná ich 

hliadka na vyriešenie telefonického 
oznamu. 

Dňa 2.6.1996 v čase o 00.03 
hod. bolo na stanicu MsP DNV te

lefonicky oznámené neznámym 
pánom, že na ulici M. Marečka 

niekto vykráda osobné motorové 
vozidlo. Hliadka MsP na mieste či
nu prichytila podozrivú osobu, u 

ktorej sa pri bezpečnostnej pre
hliadke našiel "háčik" na otváranie 
dverí vozidiel. Na miesto bola pri
volaná hliadka HOPZ, ktorá si oso

bu a prípad prevzala do svojej 
kompetencie. Išlo o R.C. z DNV. 

Dňa 2.6.1996 v čase o 01.30 
hod. hliadka MsP pri kontrole na 
štadióne zistila, že sa tam nachá

dzajú osoby pod vplyvom alkoho

lu. Išlo o mladistvé osoby, ktoré boli 

z daného miesta vykázané a vy
riešené dohováraním. 

Hliadky MsP v DNV riešili celko
vo l 09 priestupkov, 79 bolo rieše
ných dohováraním, 19 blokovou 

pokutou, v 8 prípadoch bolo zača-

- 6/ Trup - miesto výmenného tova
ru (mn.č.). - 7/ Turistické obydlie

priehrada na Vltave. - 8/ Šípový 
jed - blanokrídly hmyz. - 9/ Mesto 

v Japonsku - druh psa, sliedič (po 

česky). - l 0/ Solmizačná slabika -
ŠPZ Michaloviec - mongolský pas-
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té objasňovanié a v troch prípa
doch boli priestupcovia oznámení 
na doriešenie Obv. Ú. 

V jednotlivých oblastiach: 

- porušenie VZN bolo riešených 12 
priestupkov dohováraním, bloko

vou pokutou 13, oznámením l-krát 

a v 6 prípadoch bolo začaté ob
jasňovanie priestupku. 

- na úseku dodržiavania BCP po

dl'a § 22 bolo riešených 48 prípa
dov dohováraním, 2 prípady blo

kovou pokutou a v 2 prípadoch bo

lo spísané oznámenie na Dl PZ SR. 
- na úseku verejného poriadku po
dla § 47 a § 48 bolo riešených 25 
priestupkov, a to dohováraním 19-

krát, blokovou pokutou 4-krát 
a začaté objasňovanie v dvoch prí
padoch. 

MsP 

Čo nemáš vodičák? 

tier. - ll/ Utíšme, uspokojme. 
12/ Existuje - koniec tajničky -
Chemická značka erbia. -

Pomôcky: A/ Aripot. - F/ Lure -
Kane. - 2/ Recitella. -

d 
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- Už si jedol niekedy kura v aloba
le? 

- Nie, ja alobal zahadzujem. 

* * * 
·Čo máš také opuchnuté čelo? 
· Ále, sadol mi naň komár. 

· Vari komár ťa tak poštípal? 

• Nie, to žena ho zabila trčikom 
na mäso. 

• * * 
· Pozeral si večer v telke na vládu? 

- Nie, ja ju teraz nemôžem ani vi
die( 

-Prečo? 

- Televízor mám v oprave. 

* • * 
Víta mladý muž slečnu vo svojom 
byte: 
· To je výborné, že ste prišli. Už 
som si myslel, že budem musieť 

ten večierok odvolať. Predstavte 

si, že tých ostatných devät' pozva· 
ných neprišlo. 

* • • 
- Pán sused, musí ten váš pes kaž

dý večer tak štekať? 
- Nie, nemusí, od zajtra ho zač
nem učií mňaukal'. 

• • * 
V električke: 

· Pane, to do mňa strkáte dáždni· · 
kom alebo čím? 
·Áno, pani, alebo čím. 

• • • 
V nebi sa stavajú chlapi do radu. 

Pod papučou vlavo stoja všetci 

a vpravo nie pod papučou stojí len 
jeden. 

- Vy ste prečo neboli pod pa
pučou? 

- Ja neviem, mne sa kázala žena 
sem postavi( 

• • • 
· Viete, čo je to ropucha a štyrid· 
sať žabiek? 

· Svokra vešia záclony. 
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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

~ ~ aze 1 

čitatelia 
Privítali sme letný slnovrat, ko

nečne daždivé dni, hostí festiva
lu chorvátskej kultúry, by mnohí 
sme sa vybrali aj do susedného 
Schlol3hofu. Peter a Pavol oslá
via meniny, žiaci koniec škol

ského roka a hurá, na prázdni

ny. Ba i starší zaspomínajú. Na 
prázdniny strávené v tehelni, pri 
mlatbe ... na trampky za devät

nást korún a kilo chleba za dve 
šesídesiat. A dovolenku za 800 
korún. Pre každého. 

Dnes nám je inak. Defom vraj 
lepšie. Trampky, čo sa volajú, že 
človek si ide jazyk poláma(, sto
ja tri tisícky. Dokonca podaktoré 
si vedia na ne zarobiť sami. Vraj 
si ich aj dokážu vážif. 

Na otázku, či žijeme správne, 
vám neodpoviem. Nakoniec, od
poveď hl'adajú (a hl'adali) pre
mnohí, a dlhé veky. Keď budete 
vnútorne (to je také prirovnanie 

na duševnú rovnováhu) spokoj
ní, tak áno. 

Nuž, želajme si teda ono dob
ro, vyrovnanosí, spokojnos!'. .. 
Ak sami chceme, prispejeme, 
nesklame. Verte. Verte a konajte 
velmi silne. 

Pocit šfastia je vraj chvíla. 
Chvíla nenahraditelná. Ba nieke
dy trvá roky rokúce. 

Váš vydavatel' 

Láska k piesni ... číta ite na strane 

Spoločn, 
Na minulom rokovaní miestneho 

zastupitel'stva schválili poslanci Zása
dy tvorby a použitia fondu rozvoja 
bývania. Hlavným zdrojom príjmov 
pre tento fond bude odpredaj obec
ných bytov, ktorý sa rozbehne v tom
to roku. 

Finančné prostriedky z tohto fondu 
bude možné použit' na výstavbu no
vých bytov a dalších investičných ak
cií. Obyvatelov Devínskej Novej Vsi 
však bude určite vel'mi zaujímat' aj 
další možný spôsob použitia, a to po
skytnutie návratných príspevkov 
občanom na kúpu bytu alebo výstav
bu rodinného domu až do výšky 300 
tisíc Sk. Na týchto príspevkoch je vel'
mi zaujímavé to, že sú bezúročné 
a doba ich splatnosti je ai 12 rokov. 

riešiť 
bývanie 

Za pomoci tohto príspevku a za 
pomoci vlastných úspor, pomoci ro
dičov alebo pôžičky z banky si bude 
môct' značný počet záujemcov o byt 
riešit' svoju bytovú situáciu. 

O bližších podrobnostiach poskyt
nutia príspevku v tomto roku bude 
miestne zastupitel'stvo rokovaí prav
depodobne v letných mesiacoch. 
Devex vás bude o nich presne infor
movaí. Prvé príspevky by mohli oby
vatelia Devínskej Novej Vsi dostat' už 
na jeseň tohto roku. 

Ing. Ján Žalko 
prednosta miestneho úradu 

Uzávierka dnešného čísla bola 6.6. 7 996. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 20.6. 1996, číslo vyjde 28.6. 1996. 

bezplatne 

Krátke správy 
r.- Na dvojdňovom seminári o pro

blematike regionálnej tlače 21.-
22.6.1996 v Bratislave, poriada

nem Združením vydavatelov perio

dickej tlače Slovenska, potvrdil aj 

náš dvojtýždenník svoje popredné 

miesto v rámci Slovenska nielen 

v konkurencii domácej regionálnej 

tlače, ale aj z pohl'adu lektorov 

z USA a Anglicka. 

r.- Festival chorvátskej kultúry v so

botu 22.6.1996 poznačil vytrvalý 

dážď. O oboch festivalových 

dňoch Kultúra bez hraníc prinesie

me spravodajstvo v budúcom čísle. 

ÚSP~CH MLADÝCH POŽIARNIKOV! 
Dievčatá a chlapci z družstva 

Mladých požiarnikov nášho po
žiarneho zboru, vynovilo svoje ra
dy a hneď na začiatok získali pek

né 111. miesto v mestskom kole hry 

"PLAMEŇ". 

l keď im chýbali skúsenost' a ru
tina, neváhali a do súfaže nasadili 

bojovnosÍ a chuí. 

Chut' im nechýbala, ale chýbajú 
peniaze. A tak, ak bude dostatok 
financií, čaká ich súfaž požiarnych 
družstiev v Žiline -Trnovom a re

prezentácia v Leopoldsdorfe v Ra
kúsku na štvordňovom výcvikovom 

tábore mládeže . 

Budeme im drža( palce, aby boli 

takí úspešní ako v mestskom kole. 

Velitelstvo DPZ 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina. Tel./ fax: 770 140 



o pät' 
Prešlo niekol'ko týždňov a my 

sme znova o niečo múdrejší. Prinaj
menšom o poznanie, že v uplynu
lých týždňoch sa uskutočnili stretnu
tia medzi predkladatel'mi projektu 
DTV a Radou SR pre rozhlasové 
a televízne vysielanie. 

Ústrednou témou stretnutí, tol'ko 
pretriasanou i na stránkach nášho 
časopisu, bolo udelenie licencie 
a frekvencie pre vysielanie DTV. 
Stretnutia boli úspešné. Začiatkom 
júna UDEliLA Rada miestnemu tele
víznemu štúdiu v Devínskej Novej 
Vsi licenciu na vysielanie. Týmto 
krokom sa DNY stala štvrtou brati
slavskou mestskou častou, v ktorej 
smie pôsobi( miestne televízne štú
dio. Pred ňou bola licencia udelená 
štúdiám v Bratislave - Petržalke, 
Ružinove a Karlovej Vsi. 

§2 
Základné pojmy 

a) chovatelom je každá fyzická oso
ba alebo právnická osoba, ktorá 
zviera trvalo alebo prechodne cho
vá alebo drží, 
c) spoločenským zvieratom je každé 
zviera, chované človekom predo
všetkým v jeho domácnosti, ak Ioto 
nariadenie neustanovuje inak, 
e) nebezpečným živočíchom je divé 
zviera alebo iný živočíšny bezstavo
vec, ktorý vzhladom na svoje fyzio
logické danosti je schopný ohrozi( 
život alebo zdravie človeka, 
i) verejným priestranstvom všetky 
verejnosti prístupné pozemky v hlav
nom meste okrem tých, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických alebo právnic
kých osôb s výnimkou hlavného 
mesta a mestských častí, 

§ 3 
Práva a povinnosti chovotela 

Chovatel' je povinný najmä 
a) dba( na to, aby sa chovom zvie
rat neohrozovala zdravé životné 
prostredie a životné podmienky 
spoluobčanov, 

c) dba( na to, aby zviera bezdôvod
ne neruší lo a neohrozovala spoluo
bčanov, 

d) nedovolí( vol'ný pohyb zvieral na 
verejných priestranstvách; vodiť 
zviera môže iba osoba staršia ako 
dvanást rokov, psychicky a fyzicky 
spôsobilá zviera ovláda( 

g) v prípade poranenia človeka 

zvieratom, okamžite zabezpečit ve

terinárne vyšetrenie zvierata a vý-

divákovi 
V súčasnosti sú už v plnom prúde 

prípravné fázy na "odštartovanie" 
nového vysielania. Tie potrvajú pri
bližne dva až tri mesiace, počas 
ktorých sa upresní programová 
štruktúra, stanoví sa presný harmo
nogram vysielania a rozdelia sa re
dakčné úlohy. Predbežný začiatok 
vysielania je stanovený na prelom 
septembra a októbra 1996. 

O presnom termíne "spustenia" 

novej televíznej stanice vás budeme 

včas informovať. 

-GVMH-

sledky vyšetrenia odovzda( poško

denému, 
h) preukáza( svoju totožnos( v prí
pade požiadavky kontrolného orgá
nu v súvislosti s kontrolou chova
ného zvierata, 
i) okamžite odstránil tuhé výkaly 
zvierat z verejných priestranstiev 

Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 211998 
h.m. SR Bratislavy 

prostredníctvom vrecúška alebo inej 
vhodnej pomôcky, 

Za škody spôsobené zvieratom 
zodpovedá jeho chovatel' podl'a 
osobitného predpisu. 

Chovatel' má zakázané 

a) vodiť alebo prináša( zvieratá na 
detské ihriská a pieskoviská, do are
álov školských a predškolských za
riadení, na športoviská a štadióny 
prístupné verejnosti, na cintoríny, do 
zdravotníckych zariadení, na trho
viská a tovarové burzy, na kúpalis
ká a dalšie miesta označené záka
zom vedenia zvierat; zákaz sa ne
vztahuje na parky, v ktorých to po
vol'uje prevádzkový poriadok, 

Najsilnejšia žena a muž 
v Devínskej Novej Vsi 

Dňo 8.6.96 v lstrocentre prebehla 
sútož v pretláčaní rukou pre občanov 
DNY. Organizovala ju komisia pre šport 
o vol'ný čas v spolupráci so Slovenskou 
OSOCIOCIOU pretláčania rukou 
/SAPR/.Zúčostnilo so 29 sútožiocich. 
Výsledky: 

ženy bez rozdielu hmotnosti 
l.Dono Múčková /slov. 

reprezentantka/ 
2.Dogmor Páni ková /DNY/ 
3.Anno Polóniová /DNY/ 

muži - kategória do 70 kg 
l.Mortin Balog 
2.Michol Mišík 
3.Povol Masarovič 

§4 
Chov spoločenských zvierat 

Je povolené chova( 
a) v bytovej jednotke v obytných do
moch, so súhlasom nájomcov bytov 
vedia, nad a pod bytovou jednotkou 
chovatela, jedného psa a šteňatá z 
l vrhu minimálne do veku 12 týž
dňov, 
c) v bytovej jednotke v obytných do
moch so súhlasom nájomcov bytov 
vedia, nad a pod bytovou jednotkou 
chovatela dve mačky a mačatá, ma-

xi mál ne do veku 8 týždňov, 
Chovatel' je povinný prihlási( psa 

z vlastného vrhu staršieho ako l 2 
týždňov k registrácii na Miestnom 
úrade, ostatných po nadobudnutí. 

Je zakázané chova( 

a) trvale psov, mačky a hospodár
ske zvieratá na balkónoch, 
loggiách, povalách, pivničných 
priestoroch alebo garážach, 
b) v bytovej jednotke a obytných 
domoch, okrem registrovaných cho
vatel'ských staníc, psov, ktorí zvýše-

muži - kategória do 80 kg 
l .Martin Bonáš 
2.Mortin Jaška 
3.Ladislav Jaško 

muži - kategória do 90 kg 
l . Ján Smutný /slov. reprezentant 
2.Augustín Mokrý 
3.Bronislov Ju rečka 

muži - kategória nad 90 kg 
l .Pavol Valko 
2.Jozef Šafár 
3.Július Horváth 

Ďakujeme sponzorským firmám 
TYPOCON,LIGNETA a Odbor. orga
nizácii ZŠ I.Bukovčono l zo podporu 
sútaže, rozhodcom zo SAPR-u o ostat
ným organizátorom, ktorí no velín i dob
rej úrovni zorganizovali nultý ročník ne
obvyklej sútaže v Devínskej Novej Vsi. 

Prvý ročník so uskutoční už o niekol'
ko mesiacov. 

Ladislav Jaško, 
predseda komisie pre šport o vol'ný čas 

pri MZ DNY 

nou agres1v1tou ohrozujú l'udí a 
zvieratá, a to nasledovné plemená a 
ich krížencov: Rottweiler, Nemecká 
doga, Mastiff, Stadfordshire Bull 
Terriér, Bull Mastiff, Rhodesian 
Ridgeback, Dobermann. Mestská 
časf môže tento zoznam rozšíril 
v osobitnom predpise. 

Pri vedení psov mimo objektu 
alebo pozemku patriaceho chova
teloví, musí byt pes vedený na vo
didle, označený evidenčnou znám
kou a musí mať nasadený náhubok. 

Chovatel' je povinný mať pri sebe 
očkovací preukaz psa. 

§9 
Sankcie 

Fyzická osoba, ktorá poruší toto 
nariadenie, dopúšta sa priestupku 
proti poriadku v správe, za ktorý 
možno uloži( pokutu do 1.000,- Sk; 
v blokovom konaní možno uložit' 
pokutu do 500,- Sk. 

§lO 
Prechodné a záverečné 

ustanovenia 

Kontrolu dodržiavania ustanove
ní tohto nariadenia vykonáva 
Mestská polícia, orgány veterinár
nej starostlivosti a orgány na ochra
nu zdravia ludí. 

§ 12 
Toto nariadenie nadobúda 
účinnost' 1. mája 1996. 

Peter Kresánek 
primátor 

DBA 
NAŠE 

BOHATSTVO 
Pod týmto názvom a pri príležitosti 

Roku slovenskej hudby vyhlásila 
Univerzitná knižnica Bratislava celo
slovenskú postupovú sMaž pre žiakov 
siedmych ročníkov základných škôl. 

Obvodné kolo pre siedmakov dúb
ravských škôl pripravila a uskutočnila 
Miestna knižnica Dúbravka dňa 29. 
mája v hudobnom a umenovednom 
oddelení na Sekurisovej ul. 

Zúčastnili sa ho žiaci Osemročného 
gymnázia Bilí~ova 24, ZŠ Ivan~ 
Bukovčana, ZS Batkovo 2 o ZS 
Malokarpatské nám. 

Otázky v obvodnom kole sMaže 
boli na úrovni predpísaných učebných 
osnov hudobnej výchovy na základ
ných školách. Prvá desiatka otázok 

ilustrovaná živými ukážkami bola za
meraná na slovenskú l'udovú a umelú 
pieseň. Interpretovali ich pani Mária 
Rakovská, pani Margita Vernerová, 
pracovníčka hudobného oddelenia 
knižnice a žiačka ZŠ Mária Hanyová 
z DNY, ktorá v tohtoročnom 
Dúbravskom slávičkovi získala 
3. miesto v ll. kategórii. Druhá polovi
ca otázok bola zameraná na život 
a tvorbu slovenských hudobných skla
datel'ov s použitím reprodukovanej 
hudby. 

Víťazmi sa stalo družstvo z Osem
ročného gymnázia z Bílikovej ul. poč
tom 59 získaných bodov. Na druhom 
mieste sa umiestnili ďalšie družstvá 
s počtom 48 bodov. členov družstiev 
čakalo vel'a pekných ocenení: compact 
discov, kaziet, kníh a ďalších darov, 
ktoré do sMaže poskytli viacerí spon
zori, ako Opus, Slovenský hudobný 
fond, Slovnaft, Večierka zo Saratov
skej ul., lnteral - Minerálne vody Nové 
Zámky, Ovocie zelenina p. Kánovský. 

Text a foto: 
Ing. Norbert VALAŠ EK 

M. Straussová, L. Horníková, J. Vojtechová 

z 
v 

Na základe vzájomných spoloč
ných rokovaní so zástupcami MČ 
Lamač a Devínska Nová Ves, DPB a.s., 
Magistrátu mesta Bratislavy - oddele
nia dopravy a pretrvávajúcich požia
daviek MČ Lamač na priame prepoje
nie s AS SAD, ako aj v zmysle výsled
kov rokovaní rozšírenej Dopravnej ko
misie na Mú Devínska Nová Ves dňa 
20.5.1996 Vám oznamujeme, že v or
ganizácii MHD na predmetnom území 
dôjde k nasledovným zmenám: 

- obslužná autobusová linka č. 41 
bude prevádzkovaná týždenne, t.j. 
v pracovných dňoch i dňoch pracov
ného vol'na v trase: Krematórium, 
Hodonínska, Lamačská cesta Brnian
ska, Pražská, Šancová, Legi~nárska, 

Karadžičova, Páričkova, AS SAD (čast' 
spojov bude prechádza( po ceste 
č. 111/00241 o Agátovej k Technickému 
sklu). Bude zastavovat' na všetkých za
stávkach po trase (niektoré budú no 
znamenie); 

- prevádzka no autobusovej linke 
č. 126 bude zrušená; 

- autobusová linka č. 121 bude 
v dňoch pracovného vol'na prevádzko
vaná rovnako ako v pracovných 
dňoch, t.j. mimo územia Lamača pria
mo po dialnici D2. 

Plánovaný termín realizácie uvede
ných zmien je 1.7.1996. 

Keďže v tomto období dochádza 
v prevádzke MHD k tzv. letnému 
obmedzeniu dopravy, bude možné no
vovzniknutú situáciu v prevádzkovaní 
linky č. 41 dôkladne zmapovat', posú
di( a vyhodnoti( až po plnom nábehu 
liniek na tzv. zimné grafikony, t.j. v ob
dobí po septembri 1996. 

Celoslovenská nezávislá ro

dičovská organizácia - Sloven

ská rada rodičovských združe

ní, sekcia Základných umelec

kých škôl, zorganizoval<;11
' 

v rámci Roku slovenske· 

v dňoch 

I.C 

mesta 

V Bratislave sa festivalové 

a u bola propa

ýsledkov práce žiakov 

na Slovensku, vstúpenie 

do povedomia štátnych orgá

nov v miestach pôsobenia ZUŠ, 
prezentácia výsledkov práce 

pedagógov týchto škôl, vrátane 

prezentác.ie možností ponuky 

Vokálno - inštrumentálny súbor súrodencov Jendruchovcov 

podujatie konalo v Dome kultú- kultúrnych programov pre 

ry Ružinov. So zaujímavým a významné inštitúcie a prehlbe-

rozmanitým programom sa tu nie spolupráce rodičov s vede-

prezentovalo desa( bratislav- ním škôl. 

ských ZUŠ. Bola to prehliadka 

pekných výsledkov hudobného 

a tanečného oddelenia. 

Predstavili sa tu jednotlivci, 

ale aj mnoho súborov repre

zentujúcich špecifickosť jednot

livých škôl. Medzi účinkujúcimi 
bol aj vokálno-inštrumentálny 

PODOBY 

Snahou organizátorov je vy
tvorit' dlhodobú tradíciu takých

to podujatí s dvojročnou perio

dicitou. 

Text a foto: 

Aj takéto podoby môže ma( Devínska Nová Ves. Ni,el;n p~n~hla~ 
sa, zapadnúť do krčmy, zasad nút' k televízoru ... Pofrflat na sed1vost 

svela. Videnie francúzskeho fotografa pána SÉMENIAKA nám ponúka 

otvori(, či prižmúri( oči, zastavi( sa, zahladief ... a vidief. 
rp 

DEVEX 3 



70 rokov 
Rudolf GAŠPARÍK 

František PREDAJŇA 

75 rokov 
Mária PREISINGEROVÁ 

Mária TOLLOVÁ 
Anna TOLLOVÁ 

Mária GAŠPARÍKOVÁ 

80 rokov 
Františka KAMENISTÁ 

85 rokov 
Dominik BESEDA 

90 rokov 
Mária FABŠIČOVÁ 

Blahoželáme 

zo života devínskonovoveskej zelene 

Zánik orechového klenotu pred 

klenotami? 

(Návod na likvidáciu zdravého 

stromu) 

prvá časí: 

ZABUDNUTÁ BAROKOVÁ PERlA 

Blížia sa prázdniny, čas letných 
dovoleniek. Viacerí z nás už majú 

rezervované apartmány v prímor
ských letoviskách či horských stre
diskách, iní sa ta chystajú so sta
nom, s karavanom ... 

Mnohí však ešte stále roz
mýšl'ajú, kam tento rok zamieri( 
Aby to nebolo ani vel'mi drahé, ani 
príliš daleko. A nie a nie sa roz
hodnú(! 

Sú však aj takí, ktorým tento rok 
akosi nevychádza čas na dlhšiu 

dovolenku. Radšei by dali prednosť 
kratšiemu víkendovému výletu 
v okolí alebo v blízkom zahraničí. 

Pre nich, ako aj pre tých, ktorí 
dávajú prednost kultúrno-poznáva
dm cestám pred vylihovaním na 

lstrijská 6 

BÁL 
v záhradnej reštaurácii na štadióne 

19.00- 24.00 hod. 

Iba nedávno oslávili deti svoi svatok v lstracenfre a už sú tu prázdniny 

1. najprv sa citlivo a odborne 

orežú spodné konáre stromu, 

ktoré zakrývajú výhlad na firem

nú tabul'u 

2. potom sa odborne orežú vrch

nejšie konáre, ktoré by v budúc

nosti mohli zakrýva( firemnú 

tabulu a rozosieva( v lete blaho

darný tieň okoloidúcim 

slnku a preplnených kúpaliskách, tu 
mám jeden tip. Je ním dolnorakús
ke hlavné mesto: 

SANKT IĎLTEN 
ležiace l 23 km od Bratislavy, niečo 

vyše hodinky cesty autom po poho
dlnej dial'nici cez Viedeň smerom 

na linz. Mesto, ktoré má 60 000 

obyvatel'ov, je deviaty najväčším 
sídlom Rakúska a zároveň centrom 

správnych orgánov a inštitúcií 

Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko 

(Niederčsterreich). Rozprestiera sa 

v malebnej krajine alpského pred

horia, pozdlž riečky Tra isen. Mesto 

je významným hospodárskym, kul-

3. zbytok konárov necháme rást' 

do vzdušného elektrického vede

nia - o tie sa v blízkej budúcnosti 

určite dobre postarajú pracovníci 

Západoslovenských elektrární 

4. okyptený strom to nakoniec 

vzdá a uschne sám. 

K.Z. 

túrnym a univerzitným centrom. Je 

ozajstným srdcom Dolného 

Rakúska. 

l keď neprávom, predsa je mesto 

mimo väčšieho záujmu turistov, 

ktorí ho spravidla len obídu po 

dial'nici na svojej ceste do zná

mejších rakúskych centier, akými sú 

napr. hlavné mesto Horného 

Rakúska Linz, Sol'nohradska 

Salzburg či metropola Korutánska 

Klagenfurt. Zdalo by sa teda, že v 

porovnaní s ostatnými rakúskymi 

metropolami (ahá mesto za kratší 

koniec a nemá čo ponúknu( turis

tom. Nie je to však pravda. Sankt 

Pčlten je určite hodný vašej návšte

vy. 

Turisti ženúci sa po dial'nici do 

barokového Salzburgu si ani ne

uvedomujú, že približne v tretine 

cesty z Bratislavy zanechávajú za 

sebou bez povšimnutia nemenej 

00@~~~rn~m~fr@ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
29.6.- Peter 11 Povol, Petra, 
30.6. - Melánia, 1.7. - Diana, 

2.7.- llert11, 3.7.- Miloslav, 4.7. 
- Prokop, 5.7.- šllilny sviatok 
Cyrilo Mel od, 6.7. - Patrícia, 

Patrik, 7.7. - Oliver, 8.7. - lv11n, 
9.7.- Lujza, l 0.7.- Amáliu, 
11.7. - Milo lo, 12.7. - Nino. 

Blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwrr~ 
Celovečerné predstavenia: str, 

štv, so, ne o 19.45 hod. 

zaujímavú barokovú perlu Dolného 
Rakúska. 

Áno, takýmto prívlastkom sa hr

dí dolnorakúska metropola. Uličky 
historického jadra ponúkajú ne

opakovatelné pohlady na zachova

né a starostlivo obnovované fasády 

barokových meštianskych domov. 

Hlavne večer, keď sa zaplnia po

četné kaviarničky, získava mesto 
príťažlivý ráz, miestami sa zdá, že 

nadobúda priam južanský kolorit. 

Štíhle veže dómu a početných kos

tolov bdejú nad mestom ako stáro

ční strážcovia. Pod nimi sa klukatia 

úzke uličky spájajúce štyri historic

ké námestia v centrálnej časti mes
ta. 

Na malú prechádzku po nich 

vás pozývam o dva týždne, v dru

hej časti nášho putovania. 

-GVMH-

Dedinský 
aj 

y nedel'u 16.6.1996 sa na futbalo
vom štadióne v Devínskej Novej Vsi 
uskutočnil tradičný dedinský turnaj 

0 
majstra D.N.V. za účasti mužstiev 

Kolónia, Bytovky, Grba, Arabi (Slovinec) 

Výsledky: 
Kolónia - Arabi 6: l 
Góly za Kolóniu: Sith Vl. 4, Kovarík 
Palo l, Veidinger l 
Gól za Arabov: A. Fratrič 1 
Bytovky - Grba 1 :1 
(pokutové kopy 3:2) Góly: Bauer Madar 

MM3 

ŠACH 
skončili so súfuže družstiev 

V ročníku 1995·96 nás v najvyššej bratislavskej 
súťaži úspešne reprezentovalo A-družstvo dospelých. 
Vzhľadom no to, že zo základnej zostavy prestalo hrá
vol polovica hráčov najmä zo študijných dôvodov, moli 
sme jediný ciel', zochovol pre Devínsku Novú Ves túto 
peknú súlož. Mladé talenty využili pr"ežitosl, ktorú do· 
stali o dokázali, že v budúcnosti treba s nimi vážne 
uvažoval. 

O pekné piate miesto so pričinili: 
lOBODÁŠ Andrej 5,5 bodu z ll 
JURČÁK Marián 6,5111 
ANTAlA Ján 7/1 O 
VERNER Róbert 6/11 
HORVÁTH Karol 5,5/1 O 
JURČÁK Stanislav l ,5/1 O 
ZlOCHA Jozef 5/6 
JURČÁK Bronislav 4/10 
JURČÁKOVÁ Nikoleto l IS 
ŠIMON lukáš 2/2 

Konečná tabuľka oblastnej súlože: 

l.ŠKFoust 21 
2. ŠKM Dunaj D 17 

5. ročník turnaja "PRESTIGE'96 
- DEV. N. VES" 

lB.-19.5.96 ·základná časť, skupina "A": 
1.) ŠK YMCA ONV"B" ·SKLENÁRI ONV 3:7 (2:3, 1:4) 
2.) SKLENÁRI ONV- BAT MANI ONV B:3 (2:2, 6: l) 
3.) RKS SOKOl ZÁVOD· ŠK YMCA SNV"B" 

7:3 (5:2, 2:1) 
4.) BATMANI ONV· RKS SOKOL ZÁVOD 6: l (3: l, 3:0) 
5.) ŠK YMCA SNV"B"- BAT MANI ONV 5: lO (3:4, 2:6) 
6.) RKS SOKOL ZÁVOD· SKLENÁRI ONV 0:5k- RKS nena 

stúpila na zápos 

lB.-19.5.96- základná časť, skupina "B": 
7.) OLD BOYS ONV- ŠK YMCA ONV"A" 2:12 (1:7, 1:5) 
B.) ŠK YMCA ONV"A" · NOVÉ BYTOVKY ONV 

1:6 (1:3, 0:3) 
9.) NOVÉ BYTOVKY ONV- KOBRA ONV 6:1 (6:1, ·) 

10.) KOBRA ONV· SZTS ROYAL BA B:5 (3: l, 5:4) 
ll.) SZTS ROYAL BA- OLD BOYS ONV 3: l (2: l, l: O) 
12.) ŠK YMCA DNV"A" ·KOBRA ONV l 0:11 (7:7, 3:4) 
13.) KOBRA ONV· OLD BOYS ONV 15:0 (B O, 7:0) 
14.) OLD BOYS ONV· NOVÉ BYTOVKY ONV 0:5k ·BOYS 

nenastúpila na zópas 
l 5.) NOVÉ BYTOVKY ONV· SZTS ROYAL BA 

17:2 (11:1, 6:1) 
16.) SZTS ROYAL BA. ŠK YMCA ONV"A" 3:7 (2: l, l :6) 

Tabu/ka pa základne; časti· skup. "A" 
1. SKLENÁRI SNV 4 4 O O 25:6 Bb. 
2. BATMANI ONV 4 3 O l 24:14 6b. 
3. RSK SOKOL ZÁVOD 4 2 O 2 13:14 4b. 
4. ŠK YMCA DNV"B" 4 l O 3 16:24 2b. 

o 3. miesto: Grbo- Arabi 2:2 
(pokutové kopy 3:2) 
Góly zo Grbu: Jeck, Franc 
Góly zo Arabov: Tisovčík 2 
Finále: 
Kolónia - Bytovky 5:2 
Góly zo Kolóniu: Sith Vl. 2, Veidinger, 
Kovarík Polo, Horváth Juraj 
Góly zo Bytovky: Bauer, Vovrovič 
Titul Majstra D.N. V. získala po vynikajú
com výkone Kolónia. 
l. Kolónia 
2. Bytovky 
3. Grba 
4. Arabi 

Najlepší strelec: Sith Vl. 6 gólov 
(Kolónia) 
Najlepší brankár: Hanúsek (Kolónia) 
Najlepší hráč: Bauer (Bytovky) 

3. ŠK Krasňany B 
4. Apollo 13 
S. DEVÍNSKA NOVÁ VES 12 
6. ŠK Modro B 12 
7. Svätý Jur B 9 
8. ŠK Doprastav E 8 
9. Spoje C 7 

l O. Slovan F 6 
ll.Spoje BS 
12. Plavecký Štvrtok 4 

V individuálnom hodnotení hráčov sa naši umiestni
li nasledovne: 

9. Antola 
22. Jurčák Marián 
23. lobodáš 
32. Zlocha 
37. Verner 
52. Horváth 
94. Jurčák Bronislav 
95. Jurčák Stanislav 

Záverom súlože si noše mladé družstvo sl'úbilo, že 
so v budúcom roku pokúsi vybojoval vyššiu súfuž. 

mj 

5. ARABI ONV· nenastúpili na turnaj 

Tabuľka po základne; čas#· skup "8" 
l. NOVÉ BYTOVKY ONV 4 4 O O 34:4 Bb. 
2. KOBRA ONV 4 3 O l 35:21 6b. 
3. ŠK YMCA ONV"A" 4 2 O 2 30:22 4b. 
4. SZTS ROYAL BA 4 l O 3 13:33 2b. 
5. OLD BOYS ONV 4 O O 4 3:35 Ob. 

25.5.96 ·PLAY-OFF: 
17.) BATMANI ONV· ŠK YMCA"A" 5:8 (2:4, 3:4) 
lB.) KOBRA ONV· RKS SOKOL ZÁVOD B:O (5:0, 3:0) 
19.) SKLENÁRI ONV· SZTS ROYAL BA 5:3 (l: l, 4:2) 
20.) NOVÉ BYTOVKY ONV· ŠK YMCA ONV"B" 

B:3 (5:2, 3: l) 

HOKEJBAl 
21.) ŠK YMCA ONV"A"- KOBRA ONV 7: l (l :0, 6: l) 
22.) BAT MANI ONV· RKS SOKOL ZÁVOD 6:2 (3:2, 3:0) 
23.) SKLENÁRI ONV· NOVÉ BYTOVKY ONV 3:7 (l :3, 2:4) 
24.) SZTS ROYAL BA· ŠK YMCA ONV"B" 9:6 (B:2, 1:4) 

26.5. 96 IB. miesto: 
25.) ŠK YMCA ONV"B" · RKS SOKOL ZÁVOD 

10:5 (3:1, 3:3, 4:1) 
Góly YMCA: 6 • Čapka, S., 2 ·lisol, l · Vavravič, lipka 
Góly SOKOL: 4 ·Studenič, Z., l · Egl 

5. ·6. miesto: 
26.) BATMANI ONV· SZTS ROYAL BA 4:5 (2:3, 0:0, 2:2) 

8.6.96 Výsledky 

Starší žiaci 

DNY (Cubs)- Petržalka (Pumas) 10:9 

DNY (Cubs) - Staré Mesto (Raptors) 3:0 

Staré Mesto (Raptors) - Petržalka (Lions) 

10:2 

DNY Cubs body: 

J. Vaňo (2), M. Zahradník (2), M. Kri

vasudský (2), R. Mozsi (2), M. Čierny, 

T. Drabik, M. Zgalinovič (3) 

Z VP R Skóre 

ONV (Cubs) 4 3 O l 20: 15 

Staré Mesto Raptors 4 2 1 l 19: l l 

Petržalka Lions 3 l 2 O 15:20 

Petržalka Puma s 3 O 3 O 18:26 

Mladší žiaci 

DNY (Cubs) - Lamač Tigers 16:15 

Z VP R Skóre 

ONV Cubs 2 1 O 1 31:30 

Lamač Tigers 2 O l l 30:31 

MOTORIZMUS 
Andrej STUDENIČ na automobi

le VW Golf GTi v Moste (ČR) na 

majstrovstvách zóny strednej Euró
py obsadil 2. miesto. Celkove ob
sadil 3. miesto a opäť vyhral svoju 
triedu A-2000. 

TENIS 
Muži ·l. trieda: 

TK Matchbaii·LOB Devínska Nová Ves 4:3 
Kelescenyi ·SOJÁK R. 611, 613 
Mansberger· SOJÁK l. 716, 612 
Bučko· JURČÁK B. 716, 612 
Chynaradský-ŽOVIC 116,216 
Mamajka·JACKAMIN 116,416 
Bučko, Chynaradský ·Soják 1., Žavic 416, 614, 216 
Kelescenyi, Mansberger· Jackamin, Jurčák 614,612 

Dorast: LOB Devínska Nová Ves ·Spoje 5:4 
Jackamin · Zrelák 611, 416, 517 
Pánik· Makojinský 614, 617, 416 
Jurčákavá· Trpínová 612,614 
Galovičová· Pavliková 4 l 6, O l 6 
Soják l.· Drinka 610,416, 614 
Žavic- Kuruc 612, 611 
Galovičová, Zlochová· Trpínová, Pavlíkavá 614,614 
Jackomin, Jurčák, S.· Kuruc, Zrelák 316, 316 
Soják 1., Žavic · Makavinský, Malaník 611, 614 

TS mj 

... --------- TURISTICKÉ VÝLETY-------., 
pre všetkých záujemcov poriada Matica slovenská v DNY 

ponuka na najbližšie obdobie 

7.7.98- nedele: DNY -Jakubov - DNY. Len zdatných cyklistov 

l 
l 
l 
l 
l 

(možnosť plávania) l 

21.7.911- nedele: DNY- Plavecký Štvrtok- DNY. Cykloturistický výlet : 

(možnos( plávania) 1 

Informácie: Oto Krčma, tel.: nB 289. l 
l 

Góly BAT MANI: 2 • Rusnók, l -Fronc 0., Varga 
Góly SZTS: 3 · Galdschmidt, l ·lovrenčík, Dávid Martin 

3.-4.miesto: 
27 .)KOBRA ONV· SKLENÁRI ONV 5:2 (2: l, l :0, 2: l) 
Góly KOBRA: 2 · Stmád, R., Faltýn, l · Kuba 
Góly SKLENÁRI: l -Uhnna, Bublavý 

1.-2.miesto: 
2B.) ŠK YMCA ONV"A" ·NOVÉ BYTOVKY ONV 

8:12 (3:5, 0:3, 5:4) 
Góly YMCA: 3 • Poáaur, 2 ·Križáni, Kadlečík, l -Kollár 
Góly BYTOVKY: 4 · Záhorský, 3 · Brutenič, Kelemén, 
l · Nemec, P., Bilka 

Celkové umiestnenie družstiev: 
l. NOVÉ BYTOVKY DEV. N. VES 

2. ŠK YMCA DEV. N. VES "A" 
3. KOBRA DEV. N. VES 
4. SKLENÁRI DEV. N. VES 

5. SZTS ROYAL BRATISlAVA 
6. BATMANI DEV. N. VES 
7. ŠK YMCA DEV. N. VES "B" 
B. R.K.S. SOKOL ZÁVOD 

9. OLD BOYS DEV. N. VES 

Najlepší hráč turnaja: 
PAĎOUR Patrik (YMCA "A") 

Najlepší brankár turnaja: 
RONIN štefan (BYTOVKY) 

Cena laír-play: 
RONIN štefan (BYTOVKY) 

Najlepší streld turnaja: 
1:2. KRIŽÁNI Dan (YMCA "A") · 23 g. 

STRNÁD Róbert (KOBRA) · 23 g. 
3. ČAPKA Stanislav (YMCA "B") -17 g. 

Najlepší nohrávaä turnaja: 
l. KUBO Ivan (KOBRA) - 15 n. 

2.-4. KRIŽÁNI Dan (YMCA "A")- ll n. 
liSAl Roman (YMCA "B") ·ll n. 
BILKA Peter (BYTOVKY) - ll n. 

Najproduktívnejší hráči turnaja: 
l. KRIŽÁNI Dan (AMCA "A") -34 (23t ll) b. 
2. STRNÁD Róbert (KOBRA) • 30 (23+7) b. 
3. ČAPKA Stanislav (YMCA "B")- 23 (17+6) b. 

Rozhodcovia turnaja: 
CHMElA Koral, HÝLEK Miroslav, CIBUlA Andrej, TEREŇ 
Peter, KOllÁR Dalibor, ENCINGER Marek, FRONC Daniel, 
MIŠÍK Jozef a PROKOP Ota. 

Vecné ceny pre hróčov o družstvá turnaja finančne pod· 
parili, resp. poskytli: 

Miestny úrad Devínska Novó Ves, MOOOS Bratislava, Vl· 
TALOS Dev. N. Ves, ROSI-Oiskant potravín Dev. N. Ves, 
COlA.COlA Bratislava, XEROX Bratislava, ZENECA 
Agrachemicals Bratislava, FEVRA Bratislava, HTC Bratislava, 
LOGIN Stupava. 

O. Prokop 

DEVEX 5 
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Byť spolutvorcom pri vytvára
ní národného povedomia pro
stredníctvom piesne bolo obsa
hovou náplňou zrodu Festivalu 
slovenskej národnej piesne v De
vínskej Novej Vsi. 

V nedelu 9.6.1996 sa zišli or
ganizátori - Miestny odbor 
Matice slovenskej, súbory a pria
znivci v Kultúrnej záhrade už na 
111. ročníku. 

Moderátor Vlado Dobrík zo 
Slovenského rozhlasu privítal 
okrem účinkujúcich a divákov aj 
hostí: tajomníka MS dr. A 
ŠTEVÍKA, dr. C. ŽUFFU z Marti
na, generálneho riaditelél Mini
sterstva kultúry SR Pavla ŠTEV
ČEKA, vyššieho radu MK SR pani 
ČECHOVÚ, predsedu Chorvát
skeho kultúrneho spolku na 
Slovensku doc. J. CVEČKU a da
lších hostí. Všetkých najskôr pri
jal na radnici starosta m.č. DNY 
Ing. V. Mráz, pod záštitou kto
rého sa festival konal. 
S ponukou plného priehrštia slo-

Vo východnom cípe našej republiky 
leží 37-tisícové okresné sídlo Humenné, 
vzdialené približne 485 km od Bratisla
vy. 

Prednedávnom som sa viac-menej 
náhodou ocitol práve v tomto meste. Pri 
prechádzkach jeho ulicami mi v hlave 
skrsla myšlienka - čo takto opýtať sa ta
mojších obyvatel'ov, či poznajú DNY- a 
z odpovedí spracovať pre náš časopis 
malú anketu. Vyšlo to a spomínaná an
keta je tu. 

6 DEVEX 

venských l'udových a národných 
piesní sa predstavilo 6 detských 
a mládežníckych súborov a 2 sú
bory dospelých. 

V rozpálenom nedel'nom po
poludní zapálili oheň vzájomnej 

čný (ved. Z. Ovečková) a spevác
ky (ved. J. Zúbková). Detské folk
lórne súbory ŽOCHÁRI K z Tope
lti an (ved. D. Trnovský), PRVO
SIENKA zo Šamorína (ved. G. 
Ďurišová) a KOPANIČIARIK 

III. FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 

s 

úcty a lásky k piesni najskôr deti 
z materských škôlok, potom rez
tlieskali početné publikum, hla
dajúce tieň pod mohutnými lipa
mi, dva domáce súbory s rovna
kým názvom MATIČIARIK - tane-

Takže, Humenčania - máte slovo: 
F. Mákoň, 47 r., podnikatel', Humenné: 
"Je to nejaká obec pri Dunaji. Pri 
mad'orských hraniciach. Alebo pri rakú-

• • tesnt, 

ro U, 
z Myjavy (ved. Š. Jeriga, M. 
Miklóš) predstavili l'ubozvučné 
piesne a svižné tance svojich re
giónov. Mládežnícky folklórny 
súbor ČEČINKA (B. Čečková) vy
nikajúcou technikou a majstrov
stvom potvrdil opodstatnenosť re
prezentanta slovenskej l'udovej 
kultúry v zahraničí. Tradičný host' 
festivalu, folková skupina f+F z 
Dúbravky (Szecsenyová) svojím 

Z. Šebo, 38 r., právnik, Humenné: 
"Áno, poznám. Pochádza odtiol' Rudo 

POZNAJÚ HUMENČANIA DEVÍNSKU NOVÚ VIES? 

skych? Nikdy som tam nebol." 

J. Grečnerová, 32 r., predavačka, 

Humenné: 
"Poznám. Keď som cestovala vlakom do 
Rakúska, prechádzala som !odial'. Je 
tam hraničný priechod." 

J. Struhár, 70 r., dôchodca, Humenné: 

Sloboda, môj oblubený spisovatel', ktorý 
už, žial'bohu, nie je medzi nami. Je to 
blízko Bratislavy." 

K. Mihoková, 42 r., nezamestnaná, 
Snina (okres Humenné): 
"Neviem presne, kde to je. Ale padl'a 
názvu asi blízko zrúcanín toho vel'ko-

príjemným zvukom (spev za do
provodu gitary) a uchu lahodia
cimi melódiami potvrdili nevyčer
patel'né bohatstvo tvorivosti 
nášho l'udu. Vystúpenie dievčen
skej skupiny vysokoškolského 
folklórneho súboru TECHNIK so 
svojou sólistkou a vedúcou 
E. Vančíkovou-Kapasnou zname

nalo skutočné vyvrcholenie tejto 
prehliadky l'udových a národ-

l sti 
ných piesní v Devínskej Novej 
Vsi. 

Semienka, ktorým Festival slo
venskej národnej piesne v DNY 
prispieva do slovenského hudob
ného života, už zapustil korene. 
Tie matičiari budú rozvíjať na 
dalších festivaloch v rokoch bu
dúcich. 

pk 

moravského hradu. Ja poznám tak aku
rát iba Spišskú Novú Ves. Je to rodisko 
môjho manžela a býva tam aj svokra." 
(. Kysela, 23 r., študent, Humenné: 
"Poznám. Študujem v Bratislave. Je to 
časí mesta pri rieke Morave na hranici s 
Rakúskom." 
A. Struhárová, 49 r., kuchárka, 
Humenné: 
"Ta, je tam ten hrad, pri Dunaji, ňe? ... " 

Čitatelia, čo vy na to, poznajú 
Humenčania DNY? 

·GYMH· 

Ol -Kúpa 
02- Predaj 

RUBRIKY 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

• Kúpim vysokú detskú stoličku. 
Tel.: 779 243 

• Predám detský bicykel, 950,- Sk. 
Tel.: 778 165 

• Predám kočík 3-kombináciu, tma
vomodrý s bodkami, k tomu daru
jem detskú stoličku. Tel.: 775 093 
• Predám baby-buggy nepolohova-
tel'nú. Tel.: 770 353 
• l OO-percentnú midi vežu SHARP, 
6.800,- Sk. Tel.: 778 165 
• Vodorúrkový kotol. Na Kaštieli 
12. 
• Výhodne kufríkový pís. stroj 
CONSUL. Tel.: 775 093 
• Predám sedaciu súpravu súpravu 
2+ l s chrámovou konštrukciou + 
stolík so sklom, tiež s chrámovou 
konštrukciou, vhodné do predsiene, 
skriňu z lotos-výpletom a zrkadlo 
0,5x l ,4 mv tmavom hnedom rá
me. Cena dohodou. 

Tel.: 778 872 

PONOŽKY 
PANČUCHÁČE 

mal'ované miniatúry, 
darčekové predmety 

v inzertnej kancelárii DEVEXu, 
Novoveská l 4 z dvora 
pa-pia: 15.30- 18.00 
sobota: 8.00- 11.00 

* Družstvo podiel'nikov Devín 
Bratislava - Záhorská Bystrica prij
me traktoristov do rastlinnej výro
by. Informácie na hospodárskom 
dvore v Devínskej Novej Vsi. 

Základnú škola, ul. l. Bukovčona č. l, 841 07 
Bratislava 
Riaditel'stvo ZŠ ul. l. Bukovčana č. l v Bratislave · 
Devínskej Novej Vsi prijme pre školský rok 
1996/97 učilelov s aprobáciou anglického 
o nemeckého jazyka pre ll. stupeň. Prihlásil sa 
je možné na č.t. 775 329 alebo 776 344. 

riaditel' školy 
ladislav JAŠKO 

• Angličtina. Tel.: 778 265 
• Prepisovanie na počítači, aj gra
fická úprava textu, vydávanie kníh. 

Tel.: 770 140 

• 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, 220 005 

ponúka 

TYPY NA DOVOLENKU 

Kempingové súpravy 
a príslušenstvo 

l'l'íd'le si vybral' 
stan RIIBII\ISON 2 • 3.31111,

CAMPO 3- 3.1112,
TIISCANA- 11.250,

lehálko AI\IT JE • 21 G,
slnečníli s podst. • 11!10,-

spacívakdo-111'1: -1.205,
nallllmvací čln - Hill,
plavec. olrulial'e · 34, · 
potápač. olruliare · 113, · 

rullávniky pre plá v. - 32,
pláv. kolesá - 39,-

krém naopalílllllllie - 25,
lnzertná kancelária 

DEVEX, lllovovesllá 14 (z dvora) 
po - pia 1 5.30-11!.110, 

Kto hladá, nájde aj v 
·VÝCVIK VODIČOV SK.B 

·KONDIČNÉ JAZDY 

• POVINNÉ ŠKOLENIE 

VODIČOV Z POVOLANIA 

Tel.: 771548 

so 11.1111-1 Ullllloll. 

Keď sa povie Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s., väčšina Bratislavčanov 
si predstaví smetiarske autá, ktoré 
zberajú odpad na území mesta 
Bratislavy. 

Málokto však vie, že protikladom 
tejto činnosti OLO, a.s. je "výroba 
krásy" v podobe pestrofarebných 
kvetín. Áno, táto akciová spoločnos( 
ktorej l O-percentným akcionárom je 
mesto Bratislava, sa okrem zberu a 
zneškodňovania komunálneho odpa
du zaoberá i záhradníckou činnosíou 
v svojom stredisku FLOREA. Je to 
záhradníctvo, ktoré v skleníkoch na 
ploche cca l ,5 ha pestuje množstvo 
kvetín, z ktorých základnými druhmi 
sú klinčeky, anthuriá a gerbery. V ši
rokej palete rastlín však nechýbajú 
ani okrasné črepníkové rastliny, stálo
zelené a opadavé kríky, či balkónové 
a iné sezónne kultúry. 

Záhradníctvo fii.ORIEA v rámci 
svojej vel'koobchodnej i maloobchod
nej činnosti ponúka množstvo hoto
vých rastlín od domácich i zahranič
ných pestovatel'ov, doplnkový mate
riál, ako sú hnojivá, substráty, kera-

smetiach kvet 
mika, prútený tovar a iné, vo vel'mi 
výhodných cenových reláciách. 
Prostredníctvom svojich 40 zamest
nancov zabezpečuje i mnoho služieb, 
z ktorých najvyhladávanejšie sú ara
nžovanie kytíc (aj na základe telefo
nických objednávok), výzdoba inte
riérov, ich údržba a ošetrovanie, 
údržba parkovej zelene, ovocných 
záhrad a poradenská činnosí. 

A čo je ciel'om tohoto záhradníc
tva? Vysoká odborná úroveň a spo
kojnos( zákazníkov. 

V prípade záujmu nájdete 
záhradníctvo IFLORIEA vo Vlčom 
hrdle v smere ku spal'ovni, linkou 
MHD č. ll l, asi 300 m od zastávky 
pri firme IVECO a jeho maloobchod
nú predajňu na Bazovej ulici č. 6. 

• Vymením 1-izb. DB na Štrkovci 
na podobný v DNV, príp. predám. 
Tel.: 0802-942 433 so-ne po 
18.00 hod. 

• Predóm záhradu v DNY 6,2-ó., 
400,- Sk/m2. Zn.: Záhrada. 

• Vezmem do prenájmu priestory 
na kancelárske účely, min. 20-24 
m'. Tel.: 770 894 

• Hlodáme pre firmu 4 kancelárske 
miestnosti +soc. zariad. +tel. lin-
ky. Tel./fax: 775 275 

- literatúru: krestonskú, 
budhistickú, knihy pre 
rast, psychológiu pre 
knihy o zdravei výžive, o 

astrológii, knihy 
o výchove detí, 

cestách k úspechu, 
- časopisy: duchovné 

a o zdraví 
- úplný výpredaj sci-fi & 

u všetkých titulov 30 % 

Eísnerova 56/c Jel: 770 756 
po- pia: 14.00-19.00, 

so: 9.00-13.00 hod. 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. 527 Sk, l j 4 str. = 1 054 Sk, l /2 str. 21 08 Sk, l strana = 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % lli'H. 

Zl'avy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám- 50%. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · l 8.00, So: 8.00- ll. OO 

DEVEX 7 
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Dňa 2.6.1996 o 00.30 hod. bo
lo oznámené na stanicu MsP DNV, 
že na ul. M. Ma rečka niekto vykrá
da osobný automobil. Hliadka po 
príchode na miesto zistila osobu 

R.C., ktorá mala pri sebe háčik na 
vyháčkovanie dverí vozidla. Na 
miesto bola privolaná hliadka 
z miestneho PZ. Tá si osobu pre
vzala do dalšieho šetrenia. 

Toho istého dňa o 01.30 hod. 
pri kontrole štadióna hliadka zistila 
na mieste osoby. Pri ich kontrole 
zistila, že sú mladiství a pod vply
vom alkoholu. Šlo o I.P., R.K. 
a A.V., osoby boli zo štadióna 
vykázané. 
Dňa 5.6.1996 o 21.30 hod. 

hliadka pri kontrolnej činnosti zisti
la otvorené motorové vozidlo, ktoré 

zabezpečovala až do príchodu 
majitela; bol to cudzí štátny prísluš
ník. 

Dňa 7.6.1996 o 02.20 hod. 
hliadka zistila horiaci kontajner na 
ul. P. Horova, privolala požiarny 
zbor, ktorý v priebehu niekol'kých 
minút požiar lokalizoval. 

V priebehu uplynulých dvoch 
týždňov hliadky riešili celkom 176 
priestupkov, z toho 142 bolo rieše
ných v blokovom konaní v celkovej 
sume 4.700,- Sk. 

MsP 

1 l 1 Nová rubrika !ll Pre vás od vás l!! Vaše pripomienky m Kritiky l!! Pochvaly mz Devínskej ll! 
Veď tu bývate ll! Týka sa to vás ! ! !Nebuďte pasívni l! 1 Deve:x je pre VAšE názory!! 1 
Veru, veru, hovorím k vóm: 

Pozorovaním som dospel k tomu, že l'udia 
žijú len a len pre prítomnosť. Je to síce chvály
hodné, ale nie v prípade Devínskej Novej Vsi. 

Sú dva kontajnery· jeden vel'ký, kde sa há· 
džu odpadky z domácností, druhý malý, kde sa 
hádžu· a teraz pozor, vážení· odpadky malé, 
príležitostné, ako napr. šupka z banána alebo 
papierik zo žuvačky. Ak do malého koša hodíte 
celý svoj týždenný odpad a fúka vietor · čo fúka 
skoro vždy· váš intímny odpad si bude môcť po
prezerať celá Devínska Nová Ves (vrátane detí, 
ktorým znečisťujete priestor na hranie). 

A aký je osud tejto vašej neporiadnosti a le· 
nivosti, ši prečítajte v Novej pracovnej činnosti 
Denovy. 

Svedomicus Denovicus 

~~ 

KRI.ZoVKA 
Dobré manželstvo by bolo dobré medzi 

... (dokončenie v tajničke). 
Vodorovne: A) Zočiotok tajničky. - B) 
Zaujala postavenie v stoji- cez (nár.)
ochrnutie časti tela. · C) Dievčenské me
no - protestantský kňaz - zákruta na 
ceste. - D) Zvlhla potom - podnik 
v Neratoviciach. · E) Obec pri Komárne 
- mesto v Pol'sku · značka fotoaparátov. 
- F) Dopravuj po vadnom toku - druh 
syntetickej látky na výrobu chemických 
vlákien - zapísknutie. - G) Alkoholický 
nápoj - brazílsky orech - preto po latin
sky- jednotka výšky zvuku. - H) Malé 
eso- vynadala - mesto v Argentíne. - l) 

Jednotka elektrického odporu · obytný 
automobil. - J) Mesto v Nemecku 
a Nórsku - vlastnila · patriaci Eme. · K) 
Koniec tajničky. · L) Oblejú vriacou vo· 
dou - stisol pritisol k sebe. -
Zvisle: l) Jeden zo zmyslov · presaho
vanie vety do nasledujúceho verša. · 2) 
Zmeral dobu na stopkách - pocítilo úna
vu. - 3) Slabotám - galop po česky. · 4) 
Tvar prídavného mena - potešenie. - 5) 
Francúzsky fyzik · kanonier po česky. · 

Lenivost' 
~ ~illlrnliD [!)Plilll~~ 

Veru, veru, hovorím k vám 
Kosenie papierov· nová pracovná činnosť 

Denovy 
Čo myslíte, oko sa dá spraviť z jedného pa· 

pierika dostatok odpadkov pre celé sídlisko? 
Denova vyvinula v tomto smere mimoriadnu 

aktivitu a objavila novú pracovnú metódu pri čis· 
lení sídlisko: 

Keď nastane čas kosenia trávnikov, nastúpi 
čata Denovy v plnom pracovnom vybavení. 

Postup č. l: zapoja kosačku. 
Postup č. 2: začnú kosiť trávnik aj s 

6) Ohorok · cudzie ženské meno 
(Leandrová) · 2001 rímskymi číslicami. -
7) Univerzálny regulačný systém (skr.)
maďarské mužské meno - matka. - 8) 
Posledné písmeno v abecede · súbor 
vecí, partia - vrchná čas( stebla. - 9) 
Grécky bájkár- idol - člen starovekého 
kmeňa. · l O) Kožušinové zviera - ne-

papierikmi a všetkým ostatným odpadom. 
Výsledok: Dokonale pokosené· no nie trá· 

va, ale všetko ostatné · trávnik nie je zelený, ole 
nežne biely, drobučké útržky pokosených papieri· 
kov poletujú v letnom vánku -špecifická roman· 
tická atmosféra Devínskej Novej Vsi vytvorená 
nenahraditel'nou Denovou. 

Popri novej metódy vzniká aj nová služba 
pre občanov: bezplatné skartovanie hocijakého 
dokumentu (dávam do pozornosti najmä pracov· 
níkom v štátnych archívoch). V čase kosenia 
trávnika dokument jednoducho vyhodíte von 
o oni Cooperfield ho nedá po dôkladnom zásahu 
Denovy do pôvodného stavu. 

Svedomicus Denovicus 

upravila rezom. · ll) Obkoles, obkl'úč -
ostal sám. - 12) Ustanovím, zariadim -
omotali.- 13) Južné ovocie- etalalka
hol. - 14) Liehový nápoj z ryže · nahý
bam.-
Pomôcky: E) Srem. - G) Idea. - H) Sote . 
- 5) Papin. · 9) Ant. - Etanol. -

d 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 

~@~@[fi)~@ 

~~w 
Viete, aký je rozdiel medzi komi

nárom a bocianom? 

- Bocian je biely a má čierny 
chvost. Kominár je čierny a nežerie 

žaby. 

••• 
· Mojej žene padlo do oka zrnko 
piesku a ošetrenie u lekára ma 
stálo sto korún. 
· To môžete byť rád. Mojej žene 
padol do oka kostým a stálo ma 
to päť tisíc. 

••• 
- Počuli ste to, vraj sa bude zdražo
vať. 

- Nie. A čo napríklad? 

-No všetko! 

-Áno, to tiež? 

••• 
Muž hlási na polícii stratu manžel· 
ky. 
· A kedy sa vám stratila? 
· Pred piatimi mesiacmi. 
• Prečo to hlásite až teraz? 
· Stále som tomu nemohol uveriť. 

••• 
Návšteva sa zarazila ešte v pred

sieni, pretože z izby bolo poču( vý
kriky: 

- Flek ... väčší ... ešte väčší! 
- Máte iste spoločnos( a manžel 

hrá mariáš, že? 

Ale kdeže, odvetila hostitel'ka, pri

niesol si oblek z čistiarne. 

••• 
Janko a Marienka sa prechádzajú 
po parku. Prídu k lavičke medzi 
kríkmi. Marienka sa zachveje 
a zašepká: 
• Janko, čo keby sme urobili niečo 
nerozumné? 
· To je nápad, · zajasá on. 
Poskáčme po tej lavičke! 

••• 
- Čo je vrchol tučnoty? 
- Ís( do vane obuvákom. 
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Vážení 
čitatelia 
Konečne koniec školského ro

ka, konečne prázdniny, konečne 
dovolenky ... 

Cyrilometodskými oslavami 
sme si pripomenuli pamiatku prí
chodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie. 

Neprišli zbytočne. Semienka 
kultúry, ktoré zasiali, mnohí po 
stáročia zveladovali a zveladujú. 

Nuž, nie všetci. Kol'kí nevedia 
pochopi(, že človek je dospelý 
nie preto, že dovŕši určitý vek, 
dospel určitého tvaru a hmotnos
ti. .. medzníkom nemusí byt' ani 
vzdelanie. Chápavos! alebo 
schopnost' pochopil druhého 
v pravú chvíl'u a reagoval prime
rane pochopeniu, by mohla byt' 
akýmsi medzníkom. 

Nielen očakával pochopenie 
jednostranne, myknút' plecom, 
veď nech ma pochopia ... 
Medzil'udské vztahy sa budujú 
vzt'ahmi, predovšetkým chápa
ním. 

Zvieratká sa riadia inštinktom, 
človek svojou inteligenciou. Ono 
sa skutočne môže stat', prihodil. 
Stačí povedal: prepáč. Teda, 
malo by stačil. Ibaže k tomu 
"prepáč" sa mnohí nie a nie 
prepracoval, dospiet'. škoda. 

Vás vydavatel' 

V zámku Schlof3hof podpísali dohodu o kultúrnej spolupcáci (z/ava) - pred~ 
seda chorvátskeho spolku na Slovensku doc. J. CVECKO, starosta MC 
DNV Ing. V MRÁZ, starosta Engelhartsteltenu J. FEIGEL a primátor 
Bratislavy P. KRESÁNEK. 

10.000 Sk za usvedčenie páchateľa 
V poslednom čase je neustálym 

predmetom sťažností obyvatelov hlav
ne zo starej časti Devínskej Novej Vsi 
nefunkčný miestny rozhlas. 

V 9. čísle Devexu ste boli infor
movaní, že starosta mestskej časti po
dal trestné oznámenie na neznámeho 
páchatela, ktorý ničí káblové rozvody 
miestneho rozhlasu. Je naozaj smut
né, že kvôli niekol'kým korunám zisku 
niektorí !údia neváhajú zničiť státisí-

cové hodnoty a odreza( svojich spo
luobčanov od prísunu informácií 
z miestneho úradu. 

Vzhladom na to, že polícii sa do 
dnešného dňa nepodarilo zisti( pá
chatela, vypísala miestna rada odme
nu vo výške l 0.000,- Sk pre toho 
občana, ktorý pomoze zistil 
a usvedči( páchatela tejto trestnej čin
nosti. 

-p-

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 4.7. 7 996. Uzávierka nasle-
dujúceho čísla bude 18.7. 7 996, číslo vyjde 26.7. 7 996. 

Krátke správy 
It/l" Pút' na kolesách. Po štvrtý raz pu
tovali v sabotu 22.6.1996 telesne postih
nutí z celého Slovenska do Mariánky. Pút' 
pripravila spoločenstvo SAMARITÁN z 
DNV. Hoci počasie neprialo, postihnutí 
na vozíčkoch a ich doprovod zvládli de
safkilametravú pút' bez vážnejších prob
lémov. Večer zakončili juniálesom. 

-s-

It/l" Detský tábor. V čase l 8.-
26.8.1996 CVČ Klohan organizuje det
ský tábor pre deti l 0-14-ročné 
v Chtelnici za 1.550,- Sk. Volajte 
15.7.96 večerte!.: 779139. 

-ro-

it/l" Motoristi. Nenechajte si ujsf auto
mobilové preteky da vrchu Pezinok -
Babu 27.-28.7.96 zaradenú da ME. 

It/l" Nasledujúce 15. čísla Devexu vyjde 
26.7.96, v auguste budú prázdniny. 

It/l" Obchodníci! 
Chystáte sa na dovolenku? Plánujete za
tvoriť predajňu, alebo obmedzi( čas pre
daja? V Devínskej číta Devex takmer 
každý. nebola by od veci oznámit' to 
prostredníctvom novín. Ušetríte nám vela 
času a sebe klientov. 

Spotreb i tel' 

ANONYM OVIA 
Radi v redakcii uvítame každý 

zmysluplný príspevok, správu, informá· 
ciu, kritiku .. 

Hlavne kritiku pisatelia odbavia 
bez podpisu alebo značkou. Redakcia 
je povinná zachova( mlčanlivos( a auto· 
rovi, ale nemá možnos( si overi( alebo 
doplni( fakty. Preto prosí anonymov, ak 
ich príspevok má by( zverejnený, treba 
uvies!' adresu, resp. tel. číslo a zvýraz
ní(, že si neželá tieto údaje zverejni( 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina. TeL/ fax: 770 140 



robničky 

iZ radnice 
Z uznesení z rokovani 

a miestnej rady MČ DNV 
zo dňa 25.6.1996 

Miestna rada 
- prerokovala návrh architekta mest
skej časti na realizáciu výstavby 
l . etapy obchodnošportového cen
tra na ul. Š. Králika vedl'a hromad
ných garáží formou združenej inves
tičnej výstavby a odporučila miest
nemu zastupitel'stvu schváli( predlo
žený návrh, 
- prerokovala výsledok kontroly čer
pania príspevku mestskej časti futba
lovému oddielu, ktorá nezistila žiad
ne porušenie platných predpisov, 
- zaoberala sa správou o činnosti 
Denovy za prvý polrok a požiadala 
riaditel'a Denovy doplni( správu 
o konkretizáciu výkonov a koncepč
né potreby organizácie, 
- požiadala vydavatel'a Devínska
novoveského Expresu o zvýraznenie 
skutočnosti, že mestská časí je 
v súčasnosti najväčším sponzorom 
tohto časopisu, 
- prerokovala výsledok rozpočto
vého hospodárenia mestskej časti 
a jej príspevkových organizácií za 
prvý polrok, 
-schválila 

l. uvol'nenie čiastky 50.000,- Sk 
z Fondu rezerv lstracentra na vyba
venie vestibulu IC zariadením, 
2. uvol'nenie čiastky 20.000,- Sk 
z Fondu rezerv lstracentra na opra
vu časti miestnej knižnice, 
3. uvol'nenie čiastky 50.000,- Sk 
z Fondu rezerv lstracentra na od
stránenie vlhkosti a plesní na 
lstrijskej 6, 

4. uvol'nenie čiastky 94.900,- Sk+ 
DPH z rozpočtu mestskej časti na re
konštrukciu systému vykurovania 
lstracentra. 
- požiadala komisiu obchodu, slu
žieb a podnikania o predloženie 
podrobného návrhu kritérií na pri
delenie príspevku z Fondu pre pod
poru podnikatelských aktivít, 
- schválila firmu Andrej Náter ako 
vífaza užšej sMaže na údržbu do
mového a bytového fondu mestskej 
časti, 

- požiadala architekta mestskej časti 
vytypova( v spolupráci s predsedom 
komisie pre šport a vol'ný čas vhod
nú lokalitu pre umiestnenie basket
balových košov na sídliskách, 
- uložila prednostovi miestneho úra
du urýchlene urgovaf opravu pril'a
hlých chodníkov na lstrijskej ulici na 
Magistráte hl.m. SR Bratislavy, ktorý 
ich má v správe, 
- požiadala miestny úrad o prevere
nie celkového stavu a počtu odpa
dových košov a drobnej architektúry 
a zabezpeči( ich opravu a doplne
nie, 
- uložila prednostovi miestneho úra
du oslovi( firmy k vypracovaniu po
nuky na rekonštrukciu poškodených 
častí rozvodu miestneho rozhlasu 
systémom samonosných káblov 
a vypísa( odmenu vo výške 
10.000,- Sk za pomoc pri usvedčení 
páchatel'a, 
- schválila služobnú cestu pracov
níčky miestneho úradu na medziná
rodnú konferenciu "Mestská ekoló
gia" v Kodani, ktorá je hradená 
z väčšej časti dánskym usporiada
telom, 

- odporučila starostovi mestskej časti 
vzhladom na dovolenkové obdobie 
zvola( najbližšie rokovanie miestne
ho zastupitelstva až koncom augus
ta. 

-p-

Národná rada SR sa dňa 16.5.1996 
zaoberala správou o realizácii 

Národného programu boja proti dro
gám. Ako jedno z opatrení uložila vláde 
SR predloži( návrh opatrení proti vzni
kajúcej drogovej epidémii v Bratislave. 
jedným z opatrení vlády SR je žiadost 
ministerstva školstva, aby školské správy 
zabezpečili využívanie školských dvo
rov, športových areálov a športových 
zariadení na školách počas letných 
prázdnin. 

27.6.1996 sa uskutočnila u pred
nostu Obvodného úradu Bratislava IV 
porada prednostov miestnych úradov 
z väčších mestských častí obvodu Bratis-

Drogy a 
mládež-
lova IV. Prednosta Obvodného úradu 
Bratislava IV hovoril o tejto o o dalších 
aktivitách štátu a poukázal na nutnosí 
spolupráce štátu a miestnych samospráv 
v tejto oblasti. Zdôraznil, že prijaté 
opatrenia sa nesmú chápaí ako jedno
rázová kampaň, ole ako systematické 
opatrenia. 

Prednosta miestneho úradu Devín
ska Nová Ves privítal snahu štátu zlepšiÍ 
znepokojivú situáciu a poukázal na kon
krétne možnosti štátu. Otvorenie škol
ských areálov deťom aj cez prázdniny 
je vel'mi dobrým krokom, míňa sa však 
účinkom, keď štát nevie zabezpeči( fun
kčnos( športovísk. V Bratislave je zvlášÍ 
dôležité, aby mali deti možnost strávií 
čo najviac času v horskom prostredí. 
Bolo by potrebné výraznejšie finančne 
pomôcf sociálne odkázaným rodinám 
pri zabezpečení rôznych táborov pre 
svoje deti. Významnú úlohu v oblasti 
prevencie drogovej závislosti zohrávajú 
aj neziskové organizácie - v Devínskej 
Novej Vsi napríklad združenie Votum. 
Je škoda, že aktivity štátu v súčasnosti 
smerujú skôr proti činnosti ako na pod
poru takýchto organizácií. 

Samospráva v Devínskej Novej Vsi 
venuje dlhodobo mimoriadnu pozornos( 

travovanie dôchodcov 
Sociálno-zdravotná komisia miestneho zastupitel'stva sa už viackrát zaoberala myšlienkou na finančné prispie

vanie mestskej časti na zabezpečenie teplej stravy pre dôchodcov. Na poslednom stretnutí privítala ponuku zo stra

ny reštaurácie U Michala na zabezpečenie obedov pre dôchodcov v cene 35,- Sk až 40,- Sk. Z uvedenej sumy by 

časÍ hradila mestská čas(, a to diferencovane podla výšky dôchodku. Na komisii sa navrhlo, aby dôchodcovia za 
obedy v cene 35,- Sk až 40,- Sk platili nasledovné sumy: 

osamelý dôchodca- dôchodok do 2.500,- Sk- cena za 

-dôchodok do 3.000,- Sk- cena za obed 20,- Sk, 

-dôchodok do 3.200,- Sk- cena za obed 22,- Sk, 

-dôchodok do 4.000,- Sk- cena za obed 32,- Sk, 

dvojica- dôchodok do 5.000,- Sk- cena za obed 15,- Sk, 

-dôchodok do 6.000,- Sk- cena za obed 20,- Sk, 

-dôchodok do 6.400,- Sk- cena za obed 22,- Sk, 

-dôchodok do 7.000,- Sk- cena za obed 32,- Sk. 

Dôchodcovia, ktorí majú záujem o uvedený spôsob stravovania, sa môžu prihlási( osobne alebo písomne na 
miestnom úrade. 

-p-

vytváraniu podmienok na zmysluplné 
trávenie vol'ného času pre mládež, čo 
možno považova( za jednu z najdôleži
tejších vecí v oblasti prevencie drogovej 
závislosti. Každoročne preto vyčleňuje 
na kultúrne a športové aktivity mládeže 
značné finančné prostriedky. V tomto 
roku schválilo miestne zastupitelstvo na 
kultúrne aktivity až 2 mil. 330 tisíc Sk. 
Prevažnú väčšinu týchto aktivít realizuje 
príspevková organizácia mestskej časti 
lstracentrum. Významnú úlohu v práci s 
mládežou zohráva i Verejný dobrovolný 
požiarny zbor, na čin nosÍ ktorého vyčle
nilo miestne zastupitelstvo 150 tisíc Sk. 

Na športové aktivity vyčlenilo 
miestne zastupitel'stvo v tohtoročnom 
rozpočte 829 tisíc Sk. Týmito finančnými 
prostriedkami prispieva mestská časí na 
činnost športovým klubom vyvíjajúcim 

problém 
dneška 

aktivity v Devínskej Novej Vsi. Celková 
suma 829 tisíc Sk bola rozdelená nasle
dovne: 

l. Futbalový klub - 475.000,- Sk, 
2. JUSHU klub- karate- 75.000,- Sk, 
3. LOB- tenis - 60.000,- Sk, 
4. ITC- stolný tenis - 45.000,- Sk, 
5. YMCA- hokejbal - 35.000,- Sk, 
6. Strelec- šach - 30.000,- Sk, 
7. volejbal - 25.000,- Sk, 
8. Albatros- kanoistika- 25.000,- Sk, 
9. basketbal - 25.000,- Sk, 

l O. Danica - kand. gymnastika 
- 24.000,- Sk, 

ll. baseball - l 0.000,- Sk, 
12. Slovenský orol - kulturistika 

- 10.000,- Sk. 
Ďalšie finančné prostriedky vo výš

ke 375 tisíc Sk poskytuje mestská časí 
ako príspevok občianskym združeniam 
a dalším organizáciám. Združeniam vy· 
víjajúcim aktivi~t s mládežou boli schvá
lené nasledovné príspevky: 

l. Votum - 80.000,- Sk, 
2. Kobylka - 35.000,- Sk, 
3. Chorv. kult. spolok - 35.000,- Sk, 
3. Matica slovenská - 30.000,- Sk, 
4. Kynologický klub - 20.000,- Sk, 
5. Červený kríž - 20.000,- Sk, 
6. Grbarčieta - 15.000,- Sk, 
7. Charlies dance - 15.000,- Sk, 
8. Matičiarik - 12.000,- Sk, 
9. polovníci - 7.000,- Sk, 

l O. chovatelia - 5.000,- Sk, 
ll. joga - 5.000,- Sk. 

Nie všetko sa dá vyjadri( peniazmi. 
Ani príspevky mestskej časti by mládeži 
nepomohli, keby neexistovali desiatky 
ochotných l'udí, ktorí sa venujú deíom vo 
všetkých uvedených organizáciách. Iba 
spolupráca všetkých - nadšencov, samo
správy, štátu a hlavne rodičov môže od
vráti( hrozbu dneška. Hrozbu, že naše 
deti prepadnú pliage 20. storočia, že sa 
naše deti stanú otrokmi drog. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

Sfažnost:J 
Sme stálymi zákazníkmi potra

vín MPK, Kosatcová ulica. Tak ako 
každý piatok, ai 14.6. 1996 po
obede sme si išli nakúpi( Ale čo sa 

nám nestalo? Čakali sme v dlhom 
rade na 30 dg salámy. Keď sme 
konečne prišli na rad a poprosili 
predavačku o nakráianie salámy, 
odvrkla, že nám iu nenakráia, ak 
chceme, dá nám iu vcelku. 

Odpoved, 
Vážená rodina Š, 

radi by sme sÍažnosÍ uviedli na 

správnu mieru. Predavačka Vás ne

odmietla obslúži(, ale každého zá

kazníka, ktorý prejavil záujem 

o predmetnú salámu, upozornila, 

že sa nedá nakrája(, pretože sa 

drobí. Takýto postup i prístup k zá

kazníkovi považujeme za seriózny. 

Otázka 
Chceli by sme sa opýtať 

kompetentných. Ťažké náklad
né autá veľkou rýchlosťou jaz
dia cez Janšákovu ulicu. Prečo 

Sledovali sme iei správanie; 
neurobila to len nám, ale ai kupu
iúcim, ktorí stáli v rade pred nami, 

ai za nami. A viete, ako to dopad
lo? Nikto si nenakráianú salámu 
nekúpil a išiel radšei ku konkuren
cii. A preto sa pýtame, pán vedúci, 
načo stoií za pultom predavačka, 
ktorá nechce obslúži( kupuiúcich 
a vy pritom prichádzate o tržby? 

rodina Š 

Dovol'te mi však Vám, ako 

i všetkým cteným zákazníkom, na

vrhnú(, aby akúkolvek sÍažnosÍ 

oznámili hneď vedúcemu predaj

ne. Problém vyriešime priamo 

v deň vzniku a verte, že tak ako 

doteraz, oprávnené sÍažnosti vždy 

v prospech nášho zákazníka, kto

rého si vysoko vážime. 

vedúci predajne MPK 

na začiatku ulice nemôže byť 
umiestnená dopravná značka 
"Zákaz vjazdu nákladných 
áut"? 

obyvatelia Janšákovej ulice 

aujíma ma, ktorý predpis určuje, že pečivo a pre
krojený chlieb sú predávajúci povinní zabaliť, resp. 
dať spotrebiteľom k dispozícii vrecká. Veď kým 

v predajniach so zeleninou sa väčšinou nachádzajú obaly, 
do ktorých možno tovar zabaliť, v potravinách sa s tým 
stretávam len málokedy. Preto by som tiež chcel vedieť, 
koho možno na túto skutočnosť upozorniť. 

Povinnosť predávať vý
robky v hygienicky nezá
vadných obaloch ustano
vuje predávajúcim § 17 zá
kona č. 634/1992 Zb. o 
ochrane spotrebiteľa, ktorý 
doslova znie: "Ak to pova
ha výrobkov vyžaduje, naj
mä s ohľadom na hygienic
ké podmienky predaja a 
charakter použitia, je pre
dávajúci povinný výrobky 
predávať v hygienicky ne
závadných obaloch alebo 
ich do takých obalov pri 

predaji zabaliť, pri samoob
služnom predaji je povinný 
poskytnúť spotrebiteľovi 

vhodný obalový materiál." 
Obchodníl< pritom musí 
papierové či miluoténové 
vreclw posl<ytnúť zadarmo. 
Nemá teda právo žiadať 

zaň od zákazníka nijaký 
poplatok. Ak nakupujete v 
potravinách, kde si predá
vajúci túto povinnosť nepl
nia, môžete na to upozor
niť inšpektorov Slovenskej 
obchodnej inšpekcie. 

" enili sa čerti? 

V sobotu 22. júna 1996 sa takmer presne o 15.00 hod. roztrhla obloha 
nad Devínskou Novou Vsou a začalo husté krupobitie o dóžď Festivalový 

sprievod, ktorý mal začat o 15.00 hod. bol touto pl'uštou o účinkujú-
ci i diváci sa rozutekali do bezpečia - autobusov, obydlí, k pošte Pri pošte bolo 

veselo, mládež z obce Petrovo Selo vyhrávala o tancovalo veselo pre potešenie 

všetkých, čo tu narýchlo našli útočisko pred nečasom. 
Kedze vypadol aj elektrický prúd, festival sa nekonol o sklamoní hostia so 

postupne rozchádzali. 
Je mi lute všetkých, ktorí sa tešili na už 

festival- detí, ktoré nemohli predvies(, čo so noučili, i mládeže o 

rí sa s láskou venujú udržiavaniu chorvátskych trodícií a kultúry Aj sklamonie 

nás divákov bolo vel'ké. 
Bolo by dobré pre budúce ročníky uvožovat' oj s mokrým varíoniom za

bezpeči( včas bývalý kultúrny dom, dnes Votum a jed naí s jeho novým moji

telom o prednostnom rezervovaní objektu. 
Tešíme sa na nový ročník nášho festivalu a dúfam, že počasie o orgonízá

cia nás nesklame. 
Ľ. Vránová 

Možnos( vychádzok ponúka Devínska neúrekom. 

DEVEX 3 



70 rokov 

Mária ENCINGEROVÁ 

75 rokov 

Mária KUNŠTÁROVÁ 

Dagmar HLAVÁČOVÁ 
85 rokov 

Jozefína FRATRIČOVÁ 

blahoželáme 

druhá čast': 
PRECHÁDZKA MESTOM 

Našu prechádzku po Sankt 
Pältene začneme na ústrednom ná

mestí RATHAUSPLATZ (Radničné ná

mestie), odkiaľ vychádzajú všetky or

ganizované prehliadky mesta. 
Radničné námestie bolo osídlené 

už v rímskej dobe. V 15. storočí slúži

lo ako trhovisko. Uprostred námestia 

sa nachádza stlp Najsvätejšej trojice 

z roku 1767. Na južnej strane ná
mestia stojí radnica, ktorá vznikla 
zlúčením niekoľkých budov do jed
ného celku. Jej veža, postavená v ro

ku 1591, bola v neskoršom období 

ozdobená erbami miest Viedne a 
Kremže nad Dunajom (KREMS an der 
DONAU - goticko-renesančné mesto 

ležiace 36 km severne od dolnorakú

skeho hlavného mesta, známe z pla
vieb ladou po Dunaji). 

Na severnej strane Radničného 

námestia sa vypína rokokový františ
kánsky kostol, ku ktorému bola v roku 

1895 pristavená veža. Po stranách 

námestia a v prilahlých uličkách je 
mnoho starých domov s nádhernými 
barokovými fasádami. Medzi nimi 

mestský palác Montecuccoli. Zápa
dne od námestia sa nachádza pälten

ské Mestské divadlo, zriadené v roku 

1820, s troma oddeleniami, ktoré 
každoročne participuje na Dolnora

kúskom divadelnom lete. Východným 
smerom od námestia sa začína druhá 
najstaršia pešia zóna v Rakúsku (za

ložená v roku l 961), ktorej súčasná 
dlžka je 1300 metrov. Je pokrytá 
vkusnou dlažbou a po jej stranách sú 
umiestnené pohodlné lavičky. Bohatá 
kvetinová výzdoba je samozrejme
stou. 

RIEMERPLATZ (Remenárske ná

mestie) má pozoruhodne celistvú 
starú zástavbu po obvode - paláce s 
barokovými fasádami, tepanými záb
radliami balkónov a vnútornými nád

voriami. Bolo založené v ll. storočí. 
Optickým stredom námestia je plasti
ka holandského umelca Heinza 
Madera. Obchodnou pasážou na 
Viedenskej ulici sa dostávame na 
HERRENPLATZ (Panské námestie) po-

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas1 lstrijská 2, 6 

27.7. - ANNA BÁL 
v záhradnej reštaurácii na štadióne 

19.00- 24.00 hod. 

vstupné: 30,- Sk 

menované po panskom dome nie

kdajších majitelov pozemkov na 

Viedenskej ulici. V strede námestia sa 
nachádza Mariánsky strp, ktorý je 

dielom Petra Widerina. V súčasnosti 
je lu denne pravý dolnorakúsky trh. 

Po obvode námestia sa vypínajú 
zväčša barokové, ale i renesančné 

TIP NA VÍKEND 

a secesné domy. Herrenplatz je úz
kou uličkou spojený s DOMPLATZ 

(Katedrálne námestie), kde sa konajú 
pravidelné týždňové trhy, vždy vo 

štvrtok a v sobotu. Práve v týchto 
miestach sa nachádzalo jadro rím

skeho sídliska Aelium Cetium. 
Katedrála - hlavná dominanta ná

mestia - bola pôvodne románskou 

bazilikou, ktorej vnútorné priestory 
boli neskôr zbarokizované. Veža ka

tedrály je vysoká 77 metrov. Na jej 

severnej strane ležia bývalé kláštorné 
budovy z druhej polovice 17. storo
čia. Boli svojho času najstaršou kláš

lornou osadou v Dolnom Rakúsku 

(oblast' ulice Klostergasse). Kloster

gasse vyúsťuje na svojom západnom 
konci do Kremser Gasse (Kremžská 

ulica). Je to dlhá obchodná ulica so 
záhradnými reštauráciami a domami 
so starým jadrom a barokovými fasá

dami. Na ňu na juhu nadväzuje 
linzer Strasse (linecká ulica) s kaba

relnými scénami v nádvoriach histo
rických domov. Pozoruhodnou stav

bou je lu Ústav anglických slečien -
palác, ktorého fasádu zdobia portály 

a sochy svätých vzťahujúcich sa ku 
školskému rádu anglických slečien. 

Milovníkom modernej architektúry 
odporúčam navštíviť vládnu štvrt', kde 

sa sústredujú dolnorakúske správne 
orgány. Ide o najnovšiu a najmoder

nejšiu zemskú vládnu štvrt' v Rakúsku. 

S jej budovaním sa začalo len pred 
niekoľkými rokmi. Štvrt' leží juhový

chodne od starého mesta na brehu 
rieky Tra isen. Po úplnom dobudovaní 
bude reprezentatívnym srdcom naj

väčšej rakúskej spolkovej krajiny -
Dolného Rakúska a dalšou z turistic

kých zaujímavostí jej príťažlivého 
hlavného mesta. 

Teda neváhajte a navštívte dolno

rakúsku metropolu, trebárs aj cestou 
do toľko navšlevovaného Salzburgu. 

Presvedčíte sa, že aj neospevo
vaná krása má svoje čaro. 

Slovo na záver: 

Výlet do Sankt Poltenu sa dá 
vhodne skombinovať s návštevou ne

dalekej historickej Kremže či Melku 
na Dunaji. 

ŠŤASTNÚ CESTU! 
-GVMH-

OO®~~~ID~m~fr® 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
13.7. - Margita, 14.7. - Kamil, 

15.7. - Henrich, 16.7. - Drahomír, 
17.7. - Bohuslav, 18.7. - Kamila, 
19.7.- Dušana, 20.7.- Ilja, Eliáš, 

21.7.- Daniel, 22.7.
Magdaléna, 23.7. - Olgo, 

24.7.- Vladimír, 25.7.- Jakub, 
26.7.- Anna, Hana. 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia: str, 

štv, so, ne o 19.45 hod. 

V roku 1782 pobudol v ústave 
pápež Pius Vl. K významným žiač

kam ústavu patrila aj Paula von 

Preradovic, autorka textu rakúskej 
štátnej hymny. Ulicou Prandtauer 
Strasse sa vraciame na Radničné ná
mestie, ktorým prehliadku historic
kého jadra Sankt Pältenu zakončíme. 

Romantické zákutia na rakúskej strane Moravy sme si mohli prezrie( 

22.-23.6.96 počas festivalu- Kultúra bez hraníc. V Schlof3hofe pri rie· 

ke Morave. Zbytky starého mosta spájajúceho Schlof3hof s Devínskou 

Novou Vsou. 

pk 

• Zmena czen 
Vážení obyvatelia, 

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

od l .l .1996 uplatňuje nové ceny za 
svoje služby - za odvoz a zneškodňo
vanie domového odpadu, ktorý sa 

tvorí v domácnostiach a za odpad, 

podobný domovému odpadu, ktorý 
produkujú podnikatelia v rámci svo

jich prevádzok. 
Považujeme si za povinnost' in

formovať Vás o dôvodoch. 
Ceny za odvoz odpadu neboli 

upravené od roku 1991, t.j. viac ako 
4 roky, za spálenie odpadu od roku 

1993, t.j. viac ako 2,5 roka! 
Spočítajme si len infláciu za toto 

obdobie. V roku 1992 bola l O%, v 

roku 1993 - 23,2 %, v roku 1994 -
13,4%, v roku 1995- 9,9 %. 

Matematický súčet nárastu inflá

cie od roku 1991 predstavuje 56,5 

%. 
Inflácia mala dopad na ceny 

náhradných dielov na zberné vozid
lá, ktoré stúpli v konkrétnych prípa-

Najúspešnejšie 
Vážení rodičia, 

v školskom roku 1995/96 uko

nčilo v našej škole 49 žiakov po

vinnú školskú dochádzku v ôsmom 

ročníku a 3 žiaci v nižších roční

koch. Zo žiakov 8. ročníka 81 % 
žiakov bude pokračova( v štúdiu 

na stredných školách a SOU s ma

turitnou skúškou. Dosiahnuté vý

sledky v prijímacom pokračovaní 
nás zaradujú medzi najúspešnejšie 

školy v meste a je to náš zatial' 

najúspešnejší výsledok v histórii 

školy. Výsledky prijímacieho po-

doch o l OO až 300 %, podla hli jej 

ceny nafty, elektrickej energie, zem
ného plynu a iných tovarov. 

Ceny za naše služby neuplatňu
jeme svojvoľne, podliehajú cenovej 

regulácii a schvaluje ich Okresný 
úrad Bratislava, ktorý podrobne ana
lyzoval všetky dôvody na úpravu ce

ny. 
Ceny OlO sú od januára 96 v 

činžových domoch za jednu obsluhu -

za odvoz a spálenie odpadu zo ll O l 
odpadovej nádoby 19,80 Sk, za ob
sluhu 1100 l kontajnera 65,20 Sk. 

V rodinných domoch za obsluhu 
ll O l nádoby s intervalom odvozu 

raz za 14 dní- 19,80 Sk, za týžden
ný odvoz 16,60 Sk za obsluhu. 

Podnikatelia hradia za obsluhu 

110 l nádoby 24,10 Sk, za 1100 l 
kontajner 79,60 Sk- pôvodné ceny 
boli za nádobu - 21 ,54 Sk, za kon

tajner- 52,05 Sk. 

K cenám treba pripočítať 6 % 
DPH za faktúrované obdobie. 

OlO, a.s. 
Ing. Justína Lopušníková 

riaditeľka 

kračovania hovoria o vysokej úrov

ni vedomostí našich žiakov hlavne 

z matematiky, slovenského jazyka 

a fyziky. 

Tieto výsledky nás nielen 

tešia, ale aj zaväzujú k vysokému 

štandardu v dalšej práci celého pe

dagogického zboru. 

Riaditelstvo školy s celým pedago

gickým zborom praje všetkým ko

nčiacim žiakom základnej školy 

vela úspechov na novom pôsobisku 

a príjemné prežitie letných prázd-

nin. 

Pead.Dr. Stanislav Štefanov 

výchovný poradca 

ROZMIESTNENIE ŽIAKOV NA ZŠ l. BUKOVČANA č. l 
končiacich školskú dochádzku v školskom roku 1995/1996 

Škola VIII.Atr. VIII.B tr. Spolu: 

ehl. diev. ehl. diev. žiakov: % 

Bilingvál. 
Gymnázium l l 2 

Štátne 
Gymnázium 2 4 2 8 15,4 

Štátne 
SOš: 7 8 2 3 20 38,5 

Súkromné 
SOŠ: 3 3 l 7 13,5 

SOU so 4-roč. 
štud. odbor. l 4 l 6 11,5 

SOU s 3-roč. 
štud. odbor. 4 2 6 11,5 

Do 
IX. roč. l l 2 

Do 

zamestnania 3 5,6 

I 
l. trieda- muži: 

TK LOB Dev. Nová Ves· TK Spoje B 4:3 
Soják R. ·Milota 6:4, 3:6, 6:2 
Soják l.- Mocháč 6:4, 6: l 
Jurčák B. ·Spevák 6: l, 4:6, 1:6 
Žovic- Hladký 6:2,7:6 
Jockonin- Stankoviansky 2:6, 6:4, 6:3 
Soják 1., Jockonin ·Milota, Spevák 2:6, 6:2, 0:6 
Jurčák, Garaj- Macháč, Tencer l :6, l :6 

dorast -ll. triedo: 
TK LOB Dev. Nová Ves- Stupava 4:5 
Jockanin · Mustofi 6:0, 6:0 
Pánik· Urban 3:6, 4:6 
Zlochová- Klímová l :6, 2:6 
Galovičová- Čirková 3:6, 3:6 
Žovic- Maroš V. 6:3, 6:3 
Soják l.- Maroš T. 6:3, 6:3 
Galovičová, Zlochová -Klímová, Chovanová 

Soják, Žovic · Maroš V., Mustofi 
Pánik, Jurčák, S. -Maroš T., Urban 

1:6, 1:6 
7:5, 6:1 
3:6, 3:6 

mj 

A H 
Konečná tabul'ka ll. triedy 

dospelých: 

l. Spoje D 

2. Lokomotíva 

3. Šachová škola B 
4. Krasňany D 

5. Faust C 
6. Devínska Nová Ves B 
7. Eloi D 

Už po viac rokov dostávajú 

v tejto sútaži v našom B družstve 

"dospelých" šancu aj tí najmenší. 

Náš najstarší hráč mal len 18 ro

kov a najmladší dokonca 7 ro

kov. Najviac bodov z našich zís

kal ll-ročný Lukáš ŠIMON, kto

rý uhral 3,5 bodov z 9-tich par

tií. 

mj 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada Matica slovenská v DNY 

ponuka na najbližšie obdobie 

21.7.98 - nedele: DNV - Plavecký Štvrtok- DNV. Cykloturistický výlet 

(možnost' plávania) 

Informácie: Oto Krčma, tel.: nB 289. 

DEVEX 5 



Zlava starosta Engelhartstettenu J. FEIGEL, velryslanec Chorvátska Dr. G. DEŽELIČ, Aj v stane súbory v sobotu rozprúdili svoje umenie 
starosta MČ DNY Ing. V. MRÁZ, primátor Bratislavy P. KRESÁNEK na radnici v DNY 

Devínska Nová Ves - Schlol3-

hof, obce na dvoch brehoch rie

ky Moravy mali byť počas dvoch 

dní 22.-23.6.96 dejiskom 8. fes

tivalu chorvátskej kultúry a festi

valom slovensko-rakúskeho po

hraničia. Aj boli. Ale kol'ko prí

prav a očakávania zmaril vytrva

lý dážď. 
V sobotu 22.6. privítal sta

rosta MČ DNY Ing. V. Mráz na 

radnici velvyslanca Chorvátskej 

republiky Dr. Gjura DEŽELIČA, 
starostu Engelhartstettenu Johana 

FEIGLA, starostku obce Kopháza 

Máriu PIŠIČ z Madémka, primá

tora Bratislavy P. KRESÁNKA 

a dalších hostí. 

Vernisáž výstavy SPOMIEN

KY - zo zbierok J. Lavičku 
z Viedne a ODKAZY - drevorez

by s prísloviami a porekadlami 

starých Chorvátov z DNY 

V. Pokorného stihli návštevníci eš

te v pohode. Potom sa rozpršalo. 

Ale ako?! Krupobitie a prietrž 

Kultúra bez hraníc 
DEVÍNSKA NOVÁ VES "' SCHLO EH OF 

mračien zabránili nielen festiva

lovému sprievodu, ale i celému 

popoludňajšiemu programu. 

Súbory, hostia i časť divákov sa 

tiesnila vo vojenskom stane bez 

elektrického prúdu. 

Ani nedel'né počasie festivalu 

neprialo. Elektrický vagónik me

dzi DNY a Marchegom síce pre

mával, mikrobus ludí odvážal do 

Schlol3hofu, l'udí z Devínskej (ho

ci prišli vari o dve tretiny menej, 

ako sa chystalo) to neodradilo, 

využili ponuku navštíviť zámo-

ček, ktorý denne vídať ako domi

nantu na rakúskej strane, tu za

plnili i náhradné priestory sály 

(vonku pršalo). 

Vo Festivalovom programe 

vystúpili už potom súbory zo 

Slovenska a Rakúska. Prvé rozo

hriali a roztlieskali divákov 

GRBARČIETA z DNY. Kultivovaný 

prejav súboru ROSICA dokumen

toval, že piesne sú skutočne mos

ty medzi národmi. O tom pre

sviedčali aj dalšie súbory 

PAŠAKY z DNY, CHORVATANKA 

Z Chorvátskeho Grobu, 

ČUNOVSKO JATO z Čuňova, 
MUŠKI PIEVAČKY ZBOR z Jaro

viec. HATSKO KOLO z rakúske

ho Neudorfu a DEVÍN z Brati

slavy. 

Dobré susedské vzťahy nena

rušil ani dážď. Verme, že budú

cemu ročníku popraje aj počasie. 

pk 

Grbarčieta z DNY Hatsko kolo z Neudorfu 

6 DEVEX 

iNZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 

05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

• Predám kozie mlieko. 
Tel.: 777 214 

• Predám kozie mlieko a kozí syr. 
Tel.: 760 015, 788 892. 

• Predám laminátové kanoe (málo 

používané). Cena dohodou. 
Tel.: 373 574 

• 240 l akvárium, lepené s prísl. 
a kovovým stojanom. 2000 Sk. 

Tel.: 779 883 
• Strešnú škridlu. l kus - l Sk. 

Tel.: 778 658 
• Predám piano. 

Tel.: 778 830- večer. 

• Kolieskové korčule. 
Tel.: 778 658 

• Predám kočík 3-kombináciu, 

modro-fialovej farby po jednom 
dieťati. Cena 1.500,-. 

Tel.: 778 467 

:}~iíp~j;riesô~t1ča n8PČ:. · 

l.rÍformÓ<;ie nd teL 779779 

• Hl'adám pani k 3-ročnému die-
včatku. Tel.: 770 353 

• Angličtina. Na kaštieli 12. 

PONOŽKY 
PANČUCHÁČE 

mal'ované miniatúry, 
darčekové predmety 

v inzertnej kancelárii OEVEXu, 
Novoveská 14 z dvora 
po-pia: 15.30- 18.00 
sobota: 8.00- 11.00 

* Školská jedáleň pri ZŠ v Devíne pri
jme pomocné sily do kuchyne. 
Hlásiť sa je možné na tel.: 776 746. 

• Prepisujem na počítači, grafická 
úprava textov, vydávanie kníh. 

Tel.: 770 140 

* Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske prá-

ce. Tel:: 776 888 

AUTOŠKOLA 
[ll\!)[3~U!JCl0o[K]o ~0 

ponúka 

·VÝCVIK VODIČOV SK.B 

·KONDIČNÉ JAZDY 

• POVINNÉ ŠKOLENIE 

VODIČOV Z POVOLANIA 

Tel.: 717548 

o-00PTIKAm 

pozývame vás 

do novootvorenej predajne 

Odborný personál poskytne 

služby: 

- zhotovenie okuliarov 

- čistenie okuliarov 

- čistenie šperkov 

-lupy 

- puzdrá na okuliare 

- čistiace potreby 

- slnečné okuliare 
po-pia: l 0.00-12.00 

a 13.00-18.00 

P. HOROVA2 

zdravotné stredisko Devínska 

Nová Ves 

TYPY NA DOVOLENKU 

Kempingové súpravy 
a proíslušenstvo 

Príďte si vybrať 
stan RDIIII\ISIIN 2 - 3.300,

CAMPII3- 3.!112.
TIISCIINA - !1.2511.

lehálko AI\IT JE - 21 G.
slnečník s pollsl. - 11110,-

spací vak do -18"1: - 1.2115,
nalllkovací eln - Hill,
plavec. okuliare - 311,
potápac. olruliare - !13.-

rukávniky pre pláv. - 32,
pláv. kolesá - 39,-

krém na opalovanie - 25,
lnzertná kancelária 

IIEVEX, l\lovoveská 14 (z dvora) 
po - pia 15.30-111.00, 
so 11.00-11.00 hod. 

Potrebujete na leto 
VODOTESNÉ HODINKY? 
Ponúkame široký výber ~e~\~~ 

v hodinárstve 0 
Opravy a predaj- P.Horova 10-12 

9.00-12.00 a 12.30-17 .OO 

tel.: 770 059 
* TV servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 43. 
Tel./zázn. 776 963 

• Kúpim dvojizbový byt. Platím 
v hotovosti. Tel.: 778 407 

• Montáž, oprava a predaj elek

trických bojlerov. 
Tel.: 239 527, 220 005 

• Kúpim RD alebo stav. pozemok 
v DNY. Tel.: 775 694 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, 1/8 str. 527 Sk, l/ 4 str. = 1 O 54 Sk, 1/2 str. = 21 08 Sk, l strana= 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Z lovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
Zamestnanie hladóm -50%. Príplatky: l. strana + l OO %, poslednú strana + 50 %. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertnú kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00, So: 8.00- 11.00 

DEVEX 7 



za 24.-26.1ýždeň 

Dňa 20.6.1996 o 02.15 hod. 
hliadka MsP pri kontrolnej činnosti 
zistila otvorené vozidlo Š - 120. 
Hliadka vozidlo zabezpečila proti 
odcudzeniu. 

V dňoch 22.-23.6.1996 hliadky 
zabezpečovali priebeh "Chorvát
skych slávností". Akcia prebehla 
bez závad. 
Dňa 27.6.1996 hliadka MsP pri 

kontrolnej činnosti zistila na ul. 
Mlynská, že na ulici leží podnapitý 

muž bez preukazu totožnosti. 
Privolala rýchlu zdravotnícku po
moc, lekár zistil, že má zlomenú 
kl'účnu kosí. Išlo o Z.T. z DNY, me
novaný bol odvezený do nemocni
ce. 

Za uplynulé obdobie hliadky 
riešili celkom ll l priestupkov a 
z toho v blokovom konaní 26 v cel
kovej sume 5.400,- Sk. 

MsP 

ozor na televízor! a na druhej strane - pasivi
tou diváka. V konečnom 
dôsledku nie je príliv často 
stresotvorných informácií 
vyrovnaný tomu zodpove
dajúcim relaxom. Neuvoľ
nené emocionálne napätie 
môže poškodiť neurómy 
hypokampu, čiže oblasti 
mozgu zaangažovanej do 
pamäťových procesov a 
viesť k vážnym degenera
tívnym zmenám. Veľa ľudí 
tráviacich pred televízorom 
3-4 hodiny denne, má už 
za sebou 20-30 rokov ta
kejto emocionálnej stimu
lácie. 

Podľa izraelského dokto
ra M. Aronsona z univerzi
ty v Tel Avive vôbec nie je 
jedno, koľko času trávime 
pred televízorom, pretože 
to má vplyv na vznik pato
logických zmien v mozgu v 
pokročilom veku. Výskumy 
v rozličnom prostredí po
tvrdzujú, že niekoľkohodi
nové pozeranie televízie 
každý de1l. môže napríklad 
spôsobiť rozvoj Alzheime
rovej choroby. Doktor 
Aronson vidí hlavné ne
bezpečenstvo v psycholo
gickom pôsobení televízie, 

~~ 

KRI Z 
J W Goethe: Minu los( obdivujú 

a po lepšej budúcnosti 
túžia tí, ktorí ............ . 
(dokončenie v tajničke). 

Vodorovne: A) Väčšie sídlisko
sušené plnotučné mlieko, detská 
výživa. - B) Existoval - premenli
vá hodnota (matem.) - masové 
vyberanie vkladov. - C) Nie iné -
jednotky plošnej miery, role 
(nár.) - čas( Bratislavy. - D) 
Európan po česky - privedie na 
svet mačiatka. - E) Chumáč lieta
vého hmyzu - začiatok tajničky -
zodieraj (do niekoho). - F) 
Mravný základ - skúpo - matka 
(hovor.). - G) Prenášajte - naho -
privádza( na svet. - H) Privádzal 
do pomykova - brúsi( - l) Koniec 
tajničky.-

ktoré je na jednej strane 
spôsobené efektom aktív
nej stimulácie obrazom 

Zvisle: l) Tvar zemského povr
chu. - 2) Tretia časť tajničky. - 3) 
Pokoj - meno prezidenta Tita. -
4) Podnik v Novom Meste 
n/Metují- filmová hviezda. - 5) 
Chlastá -vznáša sa vo vzduchu. 
- 6) Dlhá prázdna reč- povel zá
prahu, aby šiel do prava. - 7) 
Zložnokvetná hájová bylina - vô
kol. - 8) Sklad obilia - dookola. -
9) Bežím skr. svetovej organizá-

ta 

cie národov. - l O) Naklaď na 
dopravný prostriedok - prvá čas( 
zložených slov s významom rov
ný, pravý. - ll) Mesto v Egypte -
smrť po latinsky. - 12) Rúca, tvorí 
rumovisko - dáva( rady. - 13) 
Druhá časť tajničky. - 14) 
Udrie(, šmari(. -
Pomôcky: 4) Elton. - ll) Aratu. -

d 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

L_ 

~@~@[ru~@ 

~~W®fr@l 
Otec krúti hlavou nad synovým vysve
dčením. Syn hovorí s účasťou: 
- Čo myslíš, otecko? Na vine sú de
dičné vlastnosti alebo zlý vplyv oko
lia? . . . 
·Ako sa ti darí v manželstve? 
· Ani sa nepýtaj • pes už ušiel... 

• * * 
- Moja žena tvrdí, že je velmi zdravé 
jes( surovú stravu. 
- Moja tiež nerada varí. . . . 
• Čoskoro budeš strýkom, • oznamu· 
je staršia sestra bratovi. 
• Škoda! Ja som chcel by( motocyk· 
lovým pretekárom! 

* • • 

Učitel' zamyslene sedí nad flašou ví· 
na: 
· Pi(, či nepi(? Žalúdok vraví: pi! 
Hlava vraví: nepi! Hlava je múdre· 
jšia, a ako je známe, múdrejší ustúpi! 

• Zo stavu nemocných bola prevede
ná do iného stavu ... 

Manželia v botanickej záhrade. 
·Toto je mäsožravá rastlina,- vysve· 
tluje manžel a udivene sa obzerá: -
Amálka, kde si? 

• * • 

V Bratislave stojí rožok korunu, čo 
stojí v Prahe na Václaváku? 
• Socha svätého Václava. 

• • * 

Chcem sa s tebou vážne pozhovára(, 
·oznamuje žena mužovi. 
- Môžeš zača(, ja sa o chvílu vrátim. . . . 
Na večierku chce mládenec pozvat' 
dievča do tanca: 
· Chcel by som s vami ... 
• Smel. Ale najprv si zatancujeme. . . . 
Môj manžel je známy sifylitik ... 
Zo susednej izby sa ozve manžel: 
- Kol'kokrát ti mám vravie(, že filate
lista?! 
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Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
siaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
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Sponzoruie firma PIESSKAM 
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spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

Noví Ves 

j31.- 32. týždeň 26.7. 1996 Ročník: Vl. číslo: 15-16 bezplatne l 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Je zaujímavé, ale prirodzené, 

ako rozdielne vnímajú čitatelia 
príhovory vyd ava tela. 

Nenútim. Ponúkam občas za
myslieť sa. Veď čas letí, starostí 
neubúda a problémy ... tie tvorí
me. Nuž, mali by sme ich riešiť. 

Mnohí mávnu rukou. Zbytočné, 
poznamenajú. Veď o tom všetci 
vieme. Vieme? Prečo nereaguje
me? To tí druhí. Nuž, nevedomé
mu treba povedať, pripomenM. 

Prebiehali nedávno celonárod
né Gorazdovské oslavy, 17. júla 
sme si pripomenuli 4. výročie 
prijatia deklarácie zvrchovanos
ti, športovci žijú olympiádou, 
Američania milujú svoju vlasf... 

Každá skutočnost', udalost', 
spomienka či slávnosť môže vy
vola( otázku. Prečo? Hladením 
odpovedí sme často nútení za
mýšlať sa. Možno denný režim 
nás núti, možno konáme impul
zívne, automaticky ... 

Ako inak však reagujeme, keď 
poznáme príčiny, keď sa za
mýšlame. 

Takže príhovory občas ponú
kajú zamýšlať sa. 

Ono to nebolí a aj malá účin· 
nosť je osožná. 

Tým, ktorým pomôže. 

Váš vydavatel' 
------------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 18.7. 1996. Uzávierka na
sledujúceho čísla bude 29.8. 1996, číslo vyjde 6. 9. 1996. 

Krátke správy 
Najbližšie číslo DEVEXu 

vyjde 6.septembra 1996. 
Prijemnú dovolenku 

a prázdniny želá 
všetkým čítate/om 

redakcia 

* Tlmočím a prekladám -
nemčina. Tel./ fax: 770 140 



!!Drobničky 
ll radnice 
Oprava 

Čiastočne vinou autora, čiastoč
ne vinou vydavatela bolo v článku 
"Drogy a mládež - problém dneška" 
v minulom čísle Devexu uvedených 
niekol'ko nesprávnych údajov o výške 
príspevku, ktoré mestská čast' posky
tuje občianskym združeniam a špor
tovým organizáciám. 

Správne údaje: 
Danica 
Kobylka 
Matica slovenská 

- 14.000,- Sk, 
- 30.000,- Sk, 
- 25.000,- Sk. 

Okrem toho pri uvedení príspev
ku pre futbalový klub vo výške 
475.000,- Sk nebolo uvedené, že 
z tejto sumy je 325.000,- Sk vyčlene
ných na činnost' oddielu a 150.000,
Sk na hradenie prevádzkových ná
kladov branno-športového areálu na 
Vápencovej ulici. 

Autor článku a vydavatel' sa za 
svoj omyl ospravedlňujú. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

RECYKLOVATHNÝM 
A NEBEZPEČNÝM 

V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI? 
SKLO, PAPIER, ŠROT - na tento 
účel slúžia na sídlisku špeciálne 
kontajnery Cs modrým a zele
ným príklopom). Do kontajne
rov na sklo nevhadzujte silne 
znečistené fl'aše a sklenené 
obaly, porcelán, keramiku, TV 
obrazovky, žiarovky a žiarivky, 
sklobetónové tvárnice, mliečne 
a kombinované tabul'ové sklo, 
zrkadlá, plastové PET a PE fl'aše, 
varné sklo a mliečne sklo. V in
dividuálnej výstavbe každú pr
vú sobotu v mesiaci je zabez
pečený odvoz papiera, skla 
a kovového šrotu. Stačí, ak ten
to druh odpadu vyložíte pred 
svoj dom. Kontajnery a pravi
delný mesačný zvoz zabez
pečuje firma O.L.O., a.s .. 
STARÉ LIEKY - ak už vaše lieky 
prekročili záručnú dobu, odo
vzdajte ich, prosím, v lekárni pri 
okienku 
"NAĎA"- ul. Pavla Horova 
"PRI RADNICI" -lstrijská 20 
PRI STANICI- Opletalova 12 
SUCHÉ GALVANICKÉ ČLÁNKY 
A BATERIE - na zber batérií slúžia 
modré umelohmotné nádoby 
umiestnené: 
"PRIEMYSEL KATKA" - lstrijská 19 
"TAO"- pod terasou, M. Marečka 8 

..... 

"AVET"- ul. štefana Králika lO 
MIESTNY ÚRAD - lstrijská 49 
VYRADENÉ ŽIARIVKY A VÝBOJ· 
KV - zatial' len od právnických 
osôb vykupuje firma ARGUSS, 
Blumentálska č. 19, t.č. 211 642, 
214 321, kl. 277 
OPOTREBOVANÉ AKU-BATÉRIE
od fyzických osôb vykupuje fir
ma MELBAT, a.s., t.č. 259 534 
MOTOROVÉ OLEJE - na čerpa
cej stanici Slovnaft, a.s. v DNY 
sa môžete zbavif olejových fil
trov, odpadových olejov, oba
lov a nádob z plastov so zvyš
kami škodlivín, kalu z nádrží 
a sudov ... 
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY 
Z OSOBNÝCH AUTOMOBILOV -
Autoservis R. Machánek, 
Lamač- Polianky. 
Dial'ničná čerpacia stanica 101 
76 Lamač l., pneuservis 
BEZPLATNÝ ODVOZ VRAKOV 
ÁUT- Ján Blaho, Segnerova 4, 
t.č. 729 077 a firma O. L. O., a.s., 
Bazová 6 
OBNOSENÉ VECI- Zberné suro
viny Agátová ul. pri Skloteli -
Dúbravka a stála zberňa šat
stva organizovaná červeným 
krížom na ul. kpt. Rašu č. 2, 
t.č. 767 648 

U ni 
- výsledok slovensko-rakúsko-ome

rickei spolupráce - otvorený 

Dňa 12. júla 1996 sa v Devíne 
pod hradom pri sútoku Dunaja 
a Moravy stretli tvorcovia a verej

nosf na slávnostnom otvorení trojja
zyčného náučného chodníka (NCH) 
"Nivou rieky Moravy - v bývalom 
prísne stráženom hraničnom pásme. 

Po príhovoroch hlavných organizá
torov a sponzorov projektu - staros
tov mestských častí Devínska Nová 
Ves a Devín, riaditel'a Amerických 
mierových zborov, riaditela Správy 
CHKO Záhorie a prezidenta nadá
cie Daphne slávnostne odhalili prvú 
vstupnú tabulu chodníka. 

Cielom NCH je zvýšil informo
vanos( miestneho obyvatel'stva, tu
ristov, ako aj mnohých zahranič
ných cykloturistov o unikátnosti a 
význame nivy Moravy a potrebe jej 
ochrany a zachovania. Projekt vzni
kol spojením dvoch čiastkových pro
jektov - z MÚ MČ DNY a Správy 
CHKO Záhorie. Príprava a realizá
cia projektu trvala jeden rok a je vý
sledkom vzájomnej spolupráce pia
tich miestnych úradov (Devín, 
Devínska Nová Ves, Zohor, Stupava 
a Vysoká pri Morave), WWF 

v Zl L čo s vami? :.0j, ich odstránenie z verejného prie· 
I;l stranstva. V prípade, že tak neu-

Dňom 15.6. 1996 nadobudlo kontrola stavu v oblasti opuste- Í.{ robia v stanovenom termíne, pri-
účinnos( Všeobecne záväzné na- ných vozidiel na území mestskej stúpi miestny úrad k ich odstráne-

riadenie mestskej časti Devínska časti DNY. niu. Preto aj touto cestou vyzýva· 

Nová Ves č. 4/1996, ktoré upra- Kontrolou pracovníkmi stan i· me všetkých majitelov opustených 
vuje státie a odťahovanie vozidiel ce MsP Devínska Nová Ves bolo vozidiel- vrakov, ako aj ostatných 

na pozemných komunikáciách zistené, že na území mestskej čas· vlastníkov motorových vozidiel, 
s výnimkou dialníc a neverejných ,,;·;i·;rrDNV sa nachádza celkom 9 ks aby neporušovali, na škodu sebe, 
účelových komunikáciách, ako aj ', . pustených motorových vozidiel - ustanovenia Všeobecne záväz-

odstraňovanie opustených vozí:, rakov, ktoré špatia verejné prie- ného nariadenia mestskej časti 
diel na verejných priestranstvách} transtvo mestskej časti. Pretože Devínska Nová Ves b 4/1996 
na území mestskej časti DNY: 1eto vozidlá sú bez ŠPZ, boli ich 

Z uvedeného dôvodu bola dňa majitelia vyzvaný písomnou výz-

24.6. a 15.7.1996 vykonaná vou, aby do 14 dní zabezpečili MsP 

2DEVEX 

náučný chodník 
"Nivou Moravy" 

Rakúsko (Svetový fond pre ochranu 
prírody), mimovládnej organizácie 
Rybárik, Správy CHKO Záhorie 
a Správy povodia Dunaja. Hlavným 
organizátorom projektu bola nadá
cia Daphne a hlavným sponzorom 
Americké mierové zbory (U. S. 
Piece Corps) pôsobiace na 
Slovensku - cez Program malých 
grantov. 

Náučný chodník sa začína 
v Devíne pri sútoku Dunaja 
a Moravy a pokračuje pozdlž cyk
listickej cestičky popri rieke Morave 
až do Vysokej pri Morave a má 
celkovú dlžku 23 km. Na štyroch 
prístupových cestách sú umiestnené 
vstupné tabule {v Devíne, Dev.N.Vsi, 
Devínskom Jazere a vo Vysokej 
p.M.) a na trase je rozmiestnených 
16 informačných tabúl', poskytujú
cich údaje o geológii územia, jeho 
histórii, rastlinách a živočíchoch, 
ako aj o potrebe ochrany tohto ce
losvetovo významného územia, kto
ré je svojimi lúkami, lesmi a riečny
mi ramenami unikátne v strednej 
Európe a je chránené Ramsarskou 
konvenciou o ochrane mokradí. 
Tisíce migrujúcich vtáčích jedincov, 
medzi ktorými sú európske i celo
svetovo ohrozené druhy je dôvo
dom, prečo bola niva rieky Moravy 
vyhlásená za medzinárodne výz
namnú oblasť (Bird Life Interna-tio
nal, 1992) - 118 hniezdičov 
z celkových l 7 6 registrovaných dru
hov sú toho dôkazom. Autormi tex
tov sú odborníci z rôznych vedných 
odborov a informačné tabule sú 
v troch jazykoch - slovenskom, ne
meckom a anglickom. 

Srdečne Vás všetkých pozýva· 
me na príjemnú prechádzku alebo 
výlet na bicykloch po náučnom 
chodníku! 

K. Z. 

Prechádzky starou častou DNY 

sa stali častým víkendovým progra
mom mnohých z nás. Určite každý 
rád vyjde ulicou Slovinec až hore 
na Sandberg s prekrásnym výhla
dom. A práve na začiatku tejto túry 
sme nútený prejs( okolo pivárne 
U Jumbo", ktorá sama o sebe je 
~ríjemným prostredím na posede
nie pri dobrom pive, ale na druhej 
strane pôsobí hlavne cez víkend 
vel'mi neesteticky. Hlúčiky ludí totiž 
postávajú na ulici aj s plnými po
hármi a tí, ktorým sa nechce stá(, 
sedia a ležia vol'ne pri múrikoch 
plotov susedných domov. A z tichej 
železiarskej uličky a dolnej časti 
Slovinca sa zároveň stáva detské 
ihrisko, pretože deti popíjajúcich 
rodičov pobehujú okolo a často aj 
krížom cez okrasné neoplotené 
predzáhradky a kde je plot - tam 
sa prelieza. Rodičov akoby netrá
pilo ani to, že ulička ústi dole na 
hlavnú cestu a že ich potomkovia si 
to razia na hrmotných kolieskových 
korčuliach, trojkolkách a bicykloch 
dolu ulicou. Ktovie, čo na to chudá
ci obyvatelia týchto ulíc. 

Možno by sa dalo tomuto ne

peknému výjavu pomôcf. Občasná 

kontrola Mestskej polície by mala 
dba( na dodržiavanie konzumácie 

alkoholu mimo pohostinstvo a ma

jitel' by možno pri rastúcom záujme 

o jeho pivo mohol rozšíri( vnútorný 

dvor o väčší počet stolov, aby sa 

tam pomestili aj tí posedkávajúci 
na cudzích múrikoch. 

pe 

O odpoveď sme požiadali 

majitela pivárne 

Ako prevádzkovatelovi zaria

denia mi ide predovšetkým o spo
kojnos( občanov. Nielen zákazní

kov, ale aj susedov a ostatných 
občanov. 

Už upozornenia (aj písomne 

zverejnené) na zákaz vynášania 

pohárov a nápojov mimo zariade
nia by malo zamedzi( posedáva

niu mimo areálu. Aj osobné upo

zorňovanie personálu je pravidel

né, pri zvýšenom počte návštevní

kov možno aj menej účinné. 

\J , Žen ý pán "SVEDOMICUS DENOVICUS"! 

Nedalo mi to, aby som nere

agoval na Váš vysokoodborný 

pohlad na prácu l'udí, ktorí sa 

starajú o čistotu, poriadok 

a mnoho iných činností s tým sú

visiacich. Gratulujem Vám, ale 

ste to tým denovákom dali. 

V úvode Vášho článku hovo

ríte o žití l'udí len v prítomnosti, 

okrem DNY. Tým ste urazili 
väčšinu l'udí, ktorí dodržiavajú 

všetky normy od spolužitia až po 

dodržiavanie hlavných hygienic· 

kých podmienok života ako v ro

dinnom prostredí, tak aj v pro

stredí spoločenského kontaktu. 

Ďalej sa zmieňujete o vel'

kých a malých kontajneroch. 

Malé odpadové koše sú skutočne 
len na príležitostné malé odpad

ky a nie na celotýždenné odpad

ky. S týmto máme pravidelne 

problémy a vidím, že Vy, "SVE· 

DOMICUS", ste jeden z tých, 

ktorí vedome znečist'ujú priestor • 

ako píšte hlavne deti. Toto svedčí 
nie o neporiadnosti a lenivosti 

Denovy, ale Vás, pán "SVEDO

MICUS". 

Teraz niečo k novej pracov

nej činnosti Denovy - kosenie pa

pierov. Najprv sa, pán "SVEDO

MICUS", musíte zamyslie( nad 

tým, kde začína pôvod vzniku 

papierov na sídliskách DNY. 

Jeden z nich, ako som sa už 

zmienil je ukladanie týždenných 

odpadov do malých košov. Ďalší 
pôvod papierov a znečistenia je 

vysýpanie odpadových košov do 

vel'kých kontajnerov malými deí

rni, ktoré keď nedočiahnu na 

okraj kontajnera, jednoducho ho 

vyprázdnia na zem. 

Nezanedbatel'né je aj pre

hrabovanie kontajnerov našimi 

spoluobčanmi za účelom hl'ada· 

nia rôznych vecí. Túto činnost vy

konávajú takým spôsobom, že 

skoro celý obsah kontajnera vy

ložia na zem a po roztriedení ho 

nevrátia spät'. A potom vietor už 

vykoná svoje dielo. Márna je po· 

tom snaha pracovníkov Denovy 

pri čistení sídlisk. 

Rozšíri( priestory vo dvore už 

nie je možné, pred piváreň, tak 
ako je to zvykom v krajinách s vy

spelou turistikou a kultúrou, sme 

neuvažovali. 
Čo sa týka detí - nie sme uspô

sobení na ich varovanie. Zákazníci 
by skutočne mali dba( o ich kultúr
ny pobyt. Na druhej strane možno 
poveda(, že priestory okolo sú 
bezpečné z hl'adiska dopravného 
ruchu. Ruchu detí však nie sú ušet
rení ani v iných častiach DNY či 

mesta. 

Veru, veru, hovorím k vám: 

Zákazník .. 
vdbčný zdroj príjmov 

"Tol'ko "hučal" do mňa môj malý 
syn, že som úplne zabudla, čo vlast
ne chcem kúpi( Napokon som sa 
ako-tak spamätala a zosumarizovala 
všetko, čo som mala napísané na lis
točku, ktorý som pravdaže nechala 
doma. Keď pri záverečnom platení 
ešte čosi chcel, aby som mu kúpila, 
úplne som stratila nervy a zabudla 
som si prepočítal' výdavok (čo ináč 
vždy robievam). Až doma som zisti
la, že predavačka si ponechala malé 
prilepšenie za môjho hlučného syna 

Okrem papierov, ktoré sa pri 

kosení vyskytujú nachádzame aj 

"zvyšky" našich štvornohých 

priatelov. A ako to v praxi vypa· 

dá? Kosačkári po kosení sídlisk 

majú celkový vzhlad ako keby 

čistili fekálne vozidlo z vnútra. 

Pán "SVEDOMICUS". Vel'mi rád 

by som sa ja aj všetci pracovníci 

Denovy potešili, keby ste nás na

vštívili a svojimi vysoko odborný· 

mi a profesionálnymi radami po

mohli pri riešení týchto problé

mov a možno aj iných. 

Ing. Jozef Ďurček 
riaditel' Denovy 

Poznámka redakcie: 

Odovzdávame odpoveď na 

príspevok "Lenivosf - smeti pri

náša" autorovi, prispievatel'ovi. 

Nie preto, že by sme chceli riešil 

medziludské problémy. 

Od štvrtého odseku odpove

de sa čitatelia dozvedia, o čom 
nepochybne vedia, že životné 

prostredie si zneužívame predo

všetkým sami. Súdny človek vie, 

Skutočne nám ide o spokojnos( 
zákazníkov i okolia. Sfažností, ako 
býva zvykom, prosíme adresovaf 
priamo vedúcemu, aby sme ich 
mohli rieši( operatívne na mieste. 
Iste je to vhodnejšie ako iba pro
stredníctvom novín. 

Vedúci pivárne U Jumbo 

V čase 29.7.·4.8.96 bude v 
pivárni zatvorené pre čerpanie do
volenky. 

vo výške 40 Sk. Do potravín na ulici 
Jána Smreka už viac nepôjdem!" 

Svedomicus Denovicus 
V predajni sme získali odpoveď 

od vedúcej 
Prečo zákazník, ak zistí nedosta

tok, reaguje o niekol'ko dní, či týž
dňov prostredníctvom novín~ 

Netvrdíme, že sme neomylní. Tak 
ako zákazníčka tvrdí, že "stratila ner
vy", môže sa to stat' aj predavačke. 

Sme však l'udia a nám záleží sku
točne na zákazníkovi, stačí hneď ale
bo v ten deň, keď sa čosi stane, zájst' 
za vedúcim - vedúcou a problém vy
riešime hneď na mieste. 
Veríme, že k obojstrannej spokojnosti. 

Ved. predajne 

že Denova zázraky robi( ne

môže. Vidiet' ich pracovníkov 

denne usilovne zbiera( zameta( 

odváža( - staral sa o čistotu 

v našej mestskej časti. Tam, kde 

upracú, žia!', výsledok ich čin
nosti nie je dlho viditel'ný. Nie ich 

vinou. Vinou nás všetkých. 

Niektorí sme disciplinovaní. 

Ale aj tých, čo iba nadávajú. 

Neupozornia, nedajú vedier 

o neporiadnikoch. Prečo tak nie 

je vo vyspelých krajinách? 

Možno aj uvedomelos( občanov, 

rnožno aj systém nakladania 

s odpadom, predovšetkým mož·. 

no, žia!', obava zo sankcií za 

znečist'ovanie. Veď to by sa je

den, či neviem aká skvelá partia, 

a v Denove takú majú, mohla 

umlátif k smrti, kýrn by ... bolo 

všetko v poriadku. 

Takže. Slová na adresu čisto

ty a poriadku sú namieste. 
Nečakajme v tomto prípade, 

že zagágajú trafené husi. 

redakcia 
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'i7® rokov 
Mária.ENCINGEROVÁ 

'i70 rokov 

Mária KUNŠTÁROVÁ 

Dagmar HLAVÁČOVÁ 

Blahoželáme 

Odišli z našich radov 

Viera KORDOŠOVÁ 

Jozefína FRATRIČOVÁ 

V sobotu 7 3.7. 96 pochovali 
na cintoríne v ONV 
Róberta REMIÁŠA, 

bývalého policaita, ktorý zahynul 
29.4. 96 za dosiaľ neobiasnených 

okolností. Za účasti naibližšei 
rodiny, niekoľko sto smútočných 

hostí, ho pochoval kňaz 
Pavol Flaižík z Lozorna. 

d.: ženili 
sa čerti 

(č. 14) - Ľ. Vránová 

Počasie počas tohoročného 

Chorvátskeho festivalu zaskočilo 
všetkých -organizátorov, účastní
kov i divákov, i keď organizátori 
zaiste rátali i s 11 mokrým varian
tom11. 

Združenie VOTUM, ktoré sídli 
v časti priestorov, ktoré v minulom 
období prevádzkovalo lstracen
trum, poskytlo organizátorom festi
valu všetky priestory vhodné ako 
šatne pre účinkujúcich podl'a ná
jomnej dohody. Pretože jediným 
priestorom v objekte Votum, vhod
ným svojou rozlohou na vystúpenia 
súborov a umiestnenie divákov, je 
len letná záhrada, pochybujem, že 
by presunutie festivalu do našich 
priestorov uchránilo účastníkov 
Chorvátskeho festivalu od nepriaz
ne počasia. 

Tradičný festival je udalos(ou 
pre nás všetkých, žijúcich v DNV 
a aj Votum je ochotný spolupraco
va( pri jeho priebehu - nie však 
nad svoje možnosti. 

4DEVEX 

K. Horváthová 
Votum 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

Kultúrne leto: 
4.8. Koncert vokálno-inštrumentálnej skupiny 

AMIDOR so sólistkou Evou Máriou Uhríkovou 
o 19.00 hod. priestory VOTUM, vstupné 10,- Sk 

11.8. Účinkuje l'udová hudba SĽUK 
pod vedením R. Puškára 
o 19.00 hod. priestory VOTUM, vstupné 10,- Sk 

18.8. Nový album - koncertná skupina 
o 19.00 hod. priestory VOTUM, vstupné 10,- Sk 

25.8. Peter Lipa a Rog time jazz band 
o 19.00 hod. priestory VOTUM, vstupné lO,- Sk 

1.9. Účinkuje cimbalová hudba A Daška 
z Banskej Bystrice so sólistami. 
o 19.00 hod. priestory VOTUM, vstupné 10,- Sk 

Družstvo mladých požiarnikov z Devínskej Novej Vsi v zložení: A. Dzurilla, M. 
Ježek, D. Lukáč, B. Blaščák, l. Gábriž, P. Gábriž, L. Stredanský, M. Hanyová 

a (. Tomašovič sa v dňoch 4.6. - 7.6.1996 zúčastnili medzinárodného výcviko
vého tábora Rakúskych mladých požiarnikov. Počas štyroch dní hostila naša dru

žobná obec Leopoldsdorf a jej požiarnici mladých požiarnikov z celého dolného 
Rakúska, Francúzska, Dánska, Madarsko, Chorvátska, Slovinska, Čiech, 
Slovenska, Holandska a Nemecka. Celkove sa požiarnického zápolenia zúčastnilo 
3.500 detí a 500 dospelých ako doprovod. 

Vzorne reprezentovali 
Pretekala sa v disciplínach: prete

ky požiarnickej všestrannosti a štafeta 
požiarnych družstiev na 400 metrov 

podla medzinárodných pravidiel CTIF. 
Sút'ažné družstvá bojovali o právo no
sit' bronzový alebo strieborný odznak 
Rakúskych mladých požiarnikov. Dňa 
5.7.1996 družstva mladých požiarni

kov z Devínskej Novej Vsi ziskom 958 
bodov získalo právo nosit' bronzový 

odznak. Na tretí deň tábora bojovalo 
družstvo mladých požiarnikov o strie
borný odznak, ktorý sa im ziskom 97 6 
bodov podarilo obháj it' nakol'ko k zís

kaniu bolo potrebných minimálne 950 
bodov z 1.000 možných a tým získali 
právo nosit' na svojich rovnošatách 
strieborný odznak Rakúskych mla

dých požiarnikov. Traja jednotlivci 
z družstva Devínskej Novej Vsi 
A. Dzurilla, l. Gabriž a (. Tomašovič 
navyše v prebore jednotlivcov získali 
tretiu výkonnostnú triedu s právom 
nosit' bronzový odznak. 

Za dlhoročnú spoluprácu o pria
tel'stvo s Rakúskymi požiarnikmi bol 
vel i tel' VDPZ vyznamenaný spolkovým 
velitel'stvom dolného Rakúska medai
lou za priatelstvo a spoluprácu. Vo va
l'nom čase boli pre deti organizované 
rôzne sút'aže, za ktoré obdržali vecné 

ceny. Ako vedúci našej výpravy boli 
velitel'stvom VDPZ určení J. Dzurilla 
a M. Gošparík. 

Vel'ká vdaka patrí pánovi 
Martinovi Prikoszovichovi, ktorý obe

toval svoj volný čas a venoval ho druž
stvu našich mladých požiarnikov ako 
tlmočník našej výpravy. 

Záverom by som chcel v mene ve· 
litelstva ako i mladých požiarnikov po

dakovat' slečne Viere Dudekovej, ktorá 
ako členka velitel'stva VDPZ venovala 
vela svojho vol'ného času výcviku mia· 
dých požiarnikov a tým ich vysoko od
borne pripravila na sút'až v Rakúsku. 

Jozef Dzurilla 
vel i tel' V D P Z 

00~2~~mill~~fr~ 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
26.7.- Anna, Hona, 

27.7. - Božena, 28,7 - Krištof, 
29.7.- Mario, 30.7.- Libušu, 
31.7. - Ignác, 1.8. - Božidara, 
2.8. - Gustáv, 3.8. - Jerguš, 
4.8. - Dominik, Dominika, 

5.8. - Hortenzia, 6.8. - Jozefína, 
7.8. - Štefánia, 8.8. - Oskár, 

9.8. - Lubomíra 

Blahoželáme 

Program 
kina 

@~wrr~ 
v auguste mimoriadne celovečerné 
predstavenia v PI o SO o 20.30 hod., 

v NE o 19.45 hod. 

2., 3., 4 .• 
VTÁČIA KLIETKA 
USA MP 12 

9., lO., 11. • 
BABE - GALANTNÉ 
PRASIATKO 
USA MP 

ll. oj o 17.15 hod. 

16., 17., 18.-
UPÍR V BROOKLYNE 
USA MN 15 

23., 24., 25. -
SPOLOK ČARODEJNÍC 
USA MN 15 

28. a 29., t.j. v STR o ŠTV
HORLIVOSŤ 
USA MN 15 

(filrn má 171 min., preto je zočiotok 
predstavení o 19.45 hod.) 

Tel.: 775 104 

EURÓPSKY ŠAMPIONÁT v PRETEKOCH AUTOMOBilOV DO VRCHU SLOVAKIA '96 .. MATADOR 
Skvelá ponuka na nederu 
Už druhýkrát FIA preiavila dôveru organizátorom Motorsportu racing 
team OMV Stuad a Záchrannému systému Slovakia a dala im mož
nost' usporiada( iedny z pretekov 7 2-dielneho seriálu maistrovstiev 
Európy. 

Preteky automobilov do vrchu 
Pezinok - horský hotel na Babe 

v dňoch 27. a 28. júla 1996 

Najlepší európski automobi
loví pretekári do vrchu nastúpia 
v sobotu na tréning a v nedel'u 
28.7. si zmerajú sily od 9.00 
hod. na 5500 m trati s 19 zá
krutami, prevýšením 280 m na 
vozidlách Peugeot l 06, 306 
a 205 Rallye, VW golf GTi 16V, 
Ford Escord RS Cosworth, 
lancia HF, PRC BMW M 87, 
BMW M 3, Luchini, Porsche 
Carrera a dalších. 

Atraktívny program umocní 
ponuka pre deti od jázd na po-

ŠK Morava DNV 

PR NS O 
V dňoch 29.-30.6.95 boli na te

nisových kurtoch Tenis clubu v Bra
tislave na Patrónke Majstrovstvá 
Slovenska v tenise vozíčkárov. 

Zúčastnili sa ho aj chlapci zo ŠK 
Morava V. Ludnár a M. Rybár. 
Vojto Ludnár ako divák - je zrane
ný už od mája a trénova( začal iba 
pred dvoma týždňami a Miro 
Rybár ako hráč. Ten zúročil tvrdý 
tréning a obsadil v A kategórii 
l. miesto, keď vo finále porazil 
J. Félixa 6:3, 6:3 

pk 

Majstrovstvá Slovenska 
V Topol'čanoch sa uskutočnili 

Majstrovstvá Slovenska družstiev mla
dších žiakov. Jediným reprezentantom 
Bratislavy bolo družstvo ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves. V konkurencii 32 
družstiev sme obsadili pekné 12. miesto. 
Poradie najúspešnejších: 

l. Tatran Prešov 20 
2. Košice 19,5 
3. Žilina 19 
4. Komárno 18,5 
5. Banská Bystrica 18 
6. Budmerice 17 
7. CVČ Banská Bystrica 17 
8. Nitra 17 

níkoch, koňoch, kočoch, malých 
motocykloch, helikoptére (možno 
aj v balóne - budú dva, jeden 
pripraví jeden z najväčších 
sponzorov MATADOR Púchov). 

Nie menej zaujímavá je po
nuka vidiet' populárnych jazdcov 
F. Vojtíška s kamiónom LIAZ, 
K. Lopraisa s Tatrou (Paríž -
Dakar), alebo vozidlo formule 1 
- Ferrari. 

Z domácich pretekárov sa 
predstavia Andrej STUDENIČ 
v triede A 2000 na vozidle VW 
Golf GTi 16V, Ladislav HLUBÍK -
N 2000 - Nissan Sunny GTi, 
Michal REICHELT - A 2000 -
Peugeot 306 S 16, Peter RUISL-

9. Bardejov 16,5 
l O. VAP·ABC Prešov 16,5 
ll. Topolť:ianky 16 
12. Devínska Nová Ves 16 
13. Handlová 15 
14. Čebovce 15 
15. Kežmarok 15 

Družstvo hralo v zostave: · 
ŠIMON Lukáš 6 

HORVÁTHOVÁ Zuzka 2 
JURČÁK Miro 4 

URBAN Kristián 4 
Nakol'ko toto isté družstvo môže hrot' 

o rok v tej istej vekovej kategórii, mohlo 
by nás milo prekvapiť. 

Umiestnenie našich na jednotlivých 
šachovniciach: 

l. šachovnica: 4. ŠIMON 
2. šachovnica: 25. HORVÁTHOVÁ 
3. šachovnica: 14. JURČÁK 
4. šachovnica: 16. URBAN 
Ďakujeme našim sponzorom, samo-

správe MČ DNV a s.r.o. PRESSKAM 
Bratislava, že nám svojou podporou po
máhajú zúčastňovať sa i takýchto špič
kových podujatí. 

mj 

E 1600 - Formula Estónia 25 LR, 
všetci z Motorsport racing team 
ÓMV STUAD, Žarko ŠIMKOVIČ 
-A 1300- Lada Samara. Ale aj 
dalšie mená slovenských prete
károv sú lákadlom: P. Jureňa 
z Matadoru Púchov, J. Gajer, 
R. Fellner, K. Brayer, i veteráni: 
R. Machánek, M. Bielik, M. 
Schätzc. Zo zahraničných prete-

l 
Muži - l. trieda: 

LOB Dev. Nová Ves -Technik TESFA 5:2 
Jurčák B. -Korbel l :6, l :6 
Žovic- Zajac l :6, 2:6 
Jackanin- Strempek 6:3, 6:2 
Zlocha · Sokol 6: l, 7:6 
Pánik - Černý 6:4, 6: l 
Žovic, Jackanin - Korbel, Zajac 

6:3, 2:6, 7:6 
Jurčák, Zlocha - Strempek, Sokol 

6:4,6:4 
Starší žiaci - ll. trieda 

Strojár STU - LOB Dev. Nová Ves 8: 1 
Bohunický- Pánik 6: l, 6: l 
Viest- Kurina 6:0, 6:0 
Sitek - Kríž 6:2, 6: l 
Polakovič- Hába 6:0, 6:0 
Sitek, Polakovič - Pánik, Kurina 

4:6, 6:4, 4:6 
Heribanová - Chovanová 6:2, 6:4 
Pavúková - Fisterová 6:0, 6:0 
Heribanová, Pavúková - Chovanová, 
Fisterová 6: l, 6:0 
Bohunický, Viest- Kríž, Hába 6:0, 6:0 

mj 

pre všetkých zÓi.Jjemcovpôríqd~fv\~tiť~ 
ponuka .~o.najbližšie ~qq 

27.7. - sobota: Záhorská Byst~icCI ~ /y\ariankq 
11.8. - nedele: DNY • Vyso~á pd Ma~CI~~ ' 

(možn.osfpláyorJi?} 
25.8. - nedele: DNV • Krasňa~y ~ (:.~~rl'ly v 

Sanatórium -.železno studienko"D 

8.9. -nedele: splav Moravy nCikonoe.yyso ~ Prl 
Siretmitie účasfriíkov: 

roh lstrijsk6,Eisne>rova pri reš.tqurácii Ci 8:30 
lnformacie: Oto Krčma, .tel.: 7j1'8 2{!9 

L----------------------~ 

károv sa predstavia jazdci 
z Česka, Rakúska, Nemecka, 
Slovinska, Švajčiarska, Francúz
ska, Chorvátska, Madarsko. 

Ponuka na víkend, a najmä 
nedeľu 28. júla, je teda bohatá. 
Príďte, stojí to za zážitok na celý 
rok. 

pk 

L 
Od futbalistov v DNY nemáme ani 

riadka už dlhší čas. Konečné poradie 
ročníka 1995/96, ktoré vydal 
Bratislavský futbalový zväz, sme však 
získali z tlače. 

111. liga muži 
D.N.Ves · 13. miesto so ziskom 

· 33 bodov 
starší dorast 

D.N.Ves · 12. miesto · 16 bodov 
mladší dorast 

D.N.Ves- l O. miesto - 18 bodov 
starší žiaci 

D.N.Ves- 9. miesto · 20 bodov 
mladší žiaci B sút'až 

D.N.Ves- 6. miesto - 37 bodov 
mladší žiaci- ll. trieda 

D.N.Ves · 3. miesto - 40 bodov 
prípravke 

D.N.Ves- 9. miesto · 7 bodov 

MICHAlOV 
DUPI.ÁK 1 96 
REŠTAURÁCIA U MICHALA DEVÍNSKA NOVÁ VES 

USPORIADA 24.8.1996 
ll. ROČNÍK SÚŤAŽÍ 

V PITÍ PIVA V DRŽANÍ POHÁRA 
ZAČIATOK o 16.00 hod. 
VÝSlEDKY l. ROČNÍKA 

V PITÍ PIVA: ČAS: 
l. MIESTO · BAAN TIBOR- 9:17 sek 

2. MIESTO· BAČKA ŠTEFAN • l 0:27 sek. 
3. MIESTO ·IMPENS ŠTEFAN · 12:90 sek. 

V DRŽANÍ POHÁRA: LAS 
l. MIESTO· TARČÁK tuBOM[R · 4: ll :89 min. 

2. MIESTO· ZEMAN JOZEF· 3:07:46 min. 
3. MIESTO· MASAROVIČ PAVOl- 2:40:93 min. 

G.F. 



evexe č. ll z mája t.r. bola uverejnená reakcia p. prednostu Miestneho úradu v DNY na žiadost skupiny občanov z lokality Okolie parkoviska na 

Poničanovej ul., ktorí žiadajú, aby výstavba vel'kogaráže a podnikatel'ského objektu (dalej len VG a PO) bola vymiestnená z tejto lokality. Žiadost' 
podpísalo 97 občanov, pričom oslovených bolo l 04, čo predstavuje 93,2 %. Toto vysoké percento považujem za dostatočne preukazné, aby bolo 

jasné, že sa jedná o väčšinový názor všetkých dotknutých obyvatelov. 
Žiadost' bola na Miestny úrad podaná 29. marca t.r. Miestny úrad na ňu dodnes nereagoval. Naopak, vyvíja tlak na stavebníka, aby urýchlene začal 

výstavbu, zrejme s tým, že keď už bude stavba stM, občania nič nezmôžu. 
V predpríprave výstavby predmetných objektov sa nevykonal primeraný prieskum ohl'adne súhlasu dotknutých občanov a súhlas 

k výstavbe sa vydal bez chladu na základné požiadavky ochrany ŽP v tejto lokalite. 
Obhajoby umiestnenia VG a PO do tejto nezdevastovanej lokality DNY sa ujal p. prednosta, ktorý v článku Vrátime sa do jaskýň? napadol vyššie uve

denú žiadost' a jej zdôvodnenia. V svojej argumentácii p. prednosta používa zavádzania, polopravdy, domnienky, demagógiu, fantazmagórie, urážky a 

tiež vieru. 

l g ráž na Poničanovej ul. 
Zavádzania: 

-V žiadosti sa píše, cit.: 11 ... pre
miestnenie (rozumej vel'kogaráže) 
na také miesto v DNY, kde negatív

ne dopady na ŽP budú menej ne
priaznivé", koniec citátu. Pán pred

nosta z uvedeného vyvodzuje jedi
ne to, že žiadatelia chcú umiestniť 
garáž pod okná niekoho iného. 
nepíše, že v blízkom okolí sú mies

ta s vhodnejšími podmienkami a 

zároveň nie sú pod ničími oknami. 
- Akceptuje zdôvodnenia žiadosti 
o tom, že predmetná lokalita je 

prefažená emisiami a tvrdí - čo vie
me všetci - že na emisie sa môže 
stažovať každý obyvatel' Bratisla

vy; pričom mlčky obchádza zdô
vodnenie žiadosti, kde sa z hladis
ka obsahu emisií v ovzduší porov

návajú výlučne len lokality DNY. 

- Pripomína podmienky obyvatelov 

Eisnerovej ulice, ale "zabúda" ich 
porovnať, napr. s lokalitou Na ska
le, vysoké čísla ul. Pod lipovým, či 
Pieskovec, ktoré sa tiež nachádzajú 
v Bra-tislave. 
- Za zavádzajúce považujem aj 

porovnávanie hromadnej garáže 
na ul. Š. Králika so zamýšl'anou 
výstavbou na Poničanovej ul. 
Vplyvy týchto objektov na okolie sú 
diametrálne odlišné, lebo: 

a) každý objekt by sa nachádzal 
v inej konfigurácii terénu (objekt 

na ul. Š. Králika je v miernom 
svahu; objekt na Poničanovej ul. 
by bol na dne kotliny), čo má 
za následok rozdielne roz

ptylové podmienky; 
b) sú podstatné rozdiely vo vzá

jomnej polohe telies garáží 
a okolitých obytných domov 
(plocha fasády VG na Poniča
novej ul. má byt' orientovaná do 
obytnej zóny), t.j., že sa v nej 

markantne zvýši hlukové za

ťaženie; 
c) garáž na Poničanovej ul. má 

ležaÍ v blízkosti vel'mi frekvento
vanej železnice, preto každým 
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prejazdom vlaku (cca 200 
vlakov denne) nastane dalšie 
prudké zvysenie hlukovej 

zMaže obytnej zóny viacnásob
nými odrazmi od vel'kých plôch 
paralelne orientovaných fasád; 

d) v tesnej blízkosti zamýšl'anej 
garaze sa nachádza cca 

l 00-miestn.e parkovisko s po
merne živou nepretržitou pre

vádzkou: navyše od revolúcie 
okupované nákladnými vozidla-

m1; 

e) objekt garáže na Poničano

vej ul. je navrhnutý na náve

ternej strane obytnej zóny 

atď. 
- Za zavádzanie považujem aj tvr

denie, že skupina pre ochranu ŽP, 
cit.: w .. navrhuje v tejto lokalite vy

budovať vol'ný výbeh pre psov." 

V žiadosti sa vyslovene píše, cit.: 

11 ... radšej by sme videli plochu, 
ktorú má zabrat' predmetná výstav

ba, vyhradenú pre vol'ný výbeh 
psov", čo v žiadnom prípade ne

pokladám za návrh, ale skôr za 
podnet k zamysleniu a pod. 

Polopravdy: 
- Vo svojom článku p. prednosta 
tvrdí, že v žiadosti je viac ako dvoj
násobne prehnaný počet áut (300), 

radšej teda opäf citujem: w .. v dô
sledku sústredenia viac ako 300 
áut na minimálnej ploche, ... "t.j. 

cca 140 áut v garáži, cca l OO áut 

na parkovisku a cca 60 áut na 
okolitých komunikáciách, čo pokla

dám za vcelku triezvy odhad. 
- Často zdôrazňovaný fakt odvrá

tenej orientácie vjazdu garáže (čo 
je, hádam, jediné pozitívum návr
hu výstavba chladne ŽP a čo v da

ných podmienkach pokladám za 
úplnú samozrejmos() chce vyvola( 

klamný dojem, že obytná zóna bu
de uchránená od emisií vznikajú

cich užívaním garáže. 
Mimochodom, na toto jediné 

pozitívum (ak MÚ nepodlahne ná
tlaku stavebníka, ktorý dostal od-

vrátený vjazd ako podmienku 
výstavby; napriek tomu si trúfa pre
sadzova( svoju koncepciu - vjazd z 

Poničanovej ul.), doplatí životom 
niekol'ko desiatok alebo stoviek 
exemplárov zákonom chráneného 

živočícha. Práve cez lokalitu jeho 
výskytu totiž projektant naplánoval 

prístupovú komunikáciu do garáže. 
Z náveternej polohy vjazdu 

i samotného objektu voči obytnej 
zóne jednoznačne plynie, že pod

statná čast' emisií (najmä z najš
kodlivejších studených štartov) sa 

"akosi" predsa len dostane do 
predmetnej lokality. O to skôr, keď 
i samotná dokumentácia stavby 

rieši odvetranie boxov otvormi vo 

fasáde privrátenej do Poničanovej 

ul. 
Pán prednosta súzvučí so štát

nym obvodným hygienikom v ná
zore, že, cit.: 11 ... je parkovanie au
tomobilov v uzatvorených účelo
vých priestoroch z hl'adiska ochra
ny obytnej funkcie pred nadmer
ným hlukom a škodlivinami výfuko
vých plynov motorových vozidiel 
prijatel'nejšie (!)", koniec cit. z listu 
SOR-1 03999/95 zo dňa 

8.8.1995. 
-V článku Ing. Žatka sa vyslovuje 
domnienka, že samospráva má na 

mysli všetky náležité skutočnosti pri 
svojej snahe o "pol'udštenie" obyt-

ných súborov. Ja tomu tiež rád 
verím a uznávam, že napriek ťaž

kému totalitnému dedičstvu sa vy
konal aj kus dobrej práce. Na dru
hej strane, (ažko možno nazvat' 

11 pol'udšt'ovaním" obytných súborov 
vybudovanie ČPH na náveternej 
strane obytnej zóny, budovanie od

pudzujúcich búd pred hlavným 
vstupom do MČ (kde mohlo stM re

latívne slušne vyzerajúce ČPH), 
zriadenie centrálneho parkoviska 

nákladných áut v obytnej zóne, 
znižovanie rozlohy zelene nepod
pivničenou (možnosti parkovania 
áut) jednopodlažnou zástavbou, 

snahou umiestni( Zberné suroviny 
v obytnej zóne, dávnejšiu výsadbu 

silne alergizujúcej zelene, výsadbu 
jedovatých kríkov (zemolez obyčaj
ný) pri detských ihriskách na sídlis

kách a dalšie. 

Demagógie: 
- Pán prednosta obviňuje autorov 

žiadosti z demagógie, keď vyslovili 
obavu, že sústredenie cca 300 áut, 
ktoré jednoznačne poukazujú na 
majetkové pomery občanov bý

vajúcich v okolí, by mohlo do loka
lity priláka( čečenských, ukrajin
ských, či iných podobných 11podni

katelov". 
Anonymita sídlisk i možnosti 

štátnej "ochrany" zdravia, života 
a majetku občanov, v závetrí hlav

ného mesta, podla môjho názoru, 
vytvárajú vhodné podmienky na 

podobnú činnost'. 
{Pokračovanie na 7 strane} 

verkogaráž ... 
(Pokračovanie zo strany 6) 

Teraz sa síce l'ahko vypúšťajú 
silné slová, pokia!' sa tu nejaká sku
pina s podobným zameraním ne
usadila. Navyše, nevyznám sa 
v organizovanom zločine tak dob
re ako p. prednosta, ktorý tvrdí, že 

podsvetie v Bratislave má, cit.: 11 ... 

ovela lukratívnejšie objekty záujmu 
ako obyčajné garáže". Mimocho
dom, o vykrádaní garáží nieto 

v žiadosti ani zmienky. 
- Pánovi prednostovi sa, cit.: 11 ... 

zdá trochu pomýlené, ak sa niekto 
síažuje na emisie statickej dopravy 

a pritom nesúhlasí s tým, aby sa 
tieto autá, ktoré mu dnes parkujú 
priamo pod oknami, presťahovali 
do garáže, ... ", koniec cit. 

Navodzuje sa tu nereálna predsta
va, že parkovisko po dobudovaní 
garáže bude zívaí prázdnotou. 

Vychádzajúc z jednoduchej úvahy 
o mojej viac ako 15-ročnej praxe 
v investičnej výstavbe, som presve

dčený, že opak bude pravdou. V 
prvom slede zahltia parkovisko ná

kladné autá a mechanizmy druhej 
etapy výstavby (podnikatel'ských 
objekt) a neskôr vozidlá, ktorých 

prevádzka bude súvisieť s užíva
ním tohto objektu. Táto otázka nie 

je v projekte primerane riešená. 

Teda, je síce pravdou, že z parko
viska ubudne pät či šest' áut 
garážujúcich v novom objekte, 

budne viacnásobok iných áut a zá
roveň sa zvýši i frekvencia odjaz
dov a príjazdov, t.j., že v každom 
prípade sa produkcia emisií v loka
lite zvýši, a to minimálne 3-násob
ne. Nehl'adiac na skutočnos(, že 
uzavretím priestoru parkoviska dl

hým objektom garáže sa úmerne 

zhoršia už dnes slabé rozptylové 

podmienky. 

Záhady: 
- Domnelú záhadu chladne výskytu 
chráneného živočícha v oblasti za

mýšlanej výstavby VG a PO zrejme 
už dostatočne objasnil článok v 

jednom z predchádzajúcich čísel 
Devexu. 
- Ďalšiu záhadu sa zasa pokúsim 
objasni( tak, že záhadný živočích 
(Ropucha zelená) je dostatočne prí
rodou uspôsobený na to, aby sa 

vedel uháji( pred "stovkami" psov. 
Neporadí si však s betónom a sme
tím, ktoré mu do jeho ŽP nehádžu 

psi. Taktiež si neporadí s l'udským 

sadizmom. 

Viera - neviera: 
- Umiestnenie výbehu psov do blíz

kosti obytných domov nie je otáz
kou viery (nech by bola akokolvek 
silná i úprimná), ale obyčajným sú

borom racionálnych otázok: 
l ) Bude pes čakaí na svoju potrebu 

až k vzdialenému výbehu? 

2) Je majitel' psa ochotný so svojím 
psom chod it 2x denne do vzdiale

ného výbehu? 
3) Zmenší sa výmera zelene v DNY 

zriadením výbehu pre psov? 
4) Spôsobuje pohyb psov v exterié
ri vznik škodlivých emisií karcino

génneho charakteru? 
5) Je rušivejší občasný štekot psov 
v zatrávnenej krajine alebo hluk 
množstva áut v betónovej džungli? 

A dalšie. 

Fantazmagórie: 

- Možno plne súhlasi( s názorom 
p. prednostu v tom, že sídliská 

Kostolné i Podhorské vznikli ako 
jedny z posledných reliktov soc. 
bytovej výstavby. Aj z toho dôvodu 
sú dnes zaÍažené množstvom eko

logických, humánnych či sociál
nych problémov. Domnievam sa 
však, že k riešeniu týchto problé

mov nemožno pristupova( tak, ako 
to píše p. prednosta, a to: zbúra

ním panelákov(!). Rovnako nezmy

selne by znel protinávrh: zbúra( 
nízku rodinnú zástavbu; rozhodne 

by to bolo lacnejšie. 
- Pán prednosta dalej uvádza i mo

žnost' zákazu vjazdu osobných áut 
do DNY. Zakáza( však parkovanie 
nákladných áut, ťahačov, autobu

sov a pod., ktoré nemajú čo hlodať 
v obytnej zóne (na parkovisku na 
Poničanovej ul.), sa doteraz nepo

darilo. Podobne sa nepodarilo za 
dva roky ani osadiť v oblasti toho 
istého parkoviska dopravnú značku 
Zákaz zvukových znamení, aby 

niektorí nesvedomití vodiči aspoň 
čiastočne obmedzili používanie 

zvukových znamená, najmä počas 

nočných hodín. 

Urážka: 
- Domnievam sa, že výraz, citujem: 

11 
... tak trochu nevítaní hostia v pô

vodnej lokalite", koniec cit., t.j. 
obyvatelia sídlisk, sa nemal zjavi( 
na stránkach tlače. Už elementárna 

slušnosť. .. 
Uvedenými "argumentačnými" 

metódami sa snaží p. prednosta 
podkopať (prečo?) úsilie stovky 

občanov, ktorí prejavili snahu 
udrža( už aj tak značne zdevasto

vané ŽP v predmetnej lokalite a ná

sledne ho postupne zlepšovať. 
S vel'kým pochopením sa ich 

úsilie nestretlo. Miestny úrad je pri

tom prakticky jediným garantom 

ich práv chladne ŽP. 
Ministerstva ŽP SR sa naše ŽP 

netýka (list č. 2003/769/95 

zl3.9.1995). 
Pravda, sú tu možnosti, ktoré 

by sa dali rozumným dialógom po
zitívne nasmerovať. Ako občan 
však musím odmietnu( metódy, na 

ktoré som vyššie poukázal. 
V závere snáď iba tol'ko, že 

najvhodnejšie by bolo uskutočni( 
objektívny odborný prieskum za
ťaženia jednotlivých lokalít MČ 
DNY ŽP poškodzujúcimi faktormi 
a na základe takýchto údajov roz

hodova( o umiestňovaní nových 
stavieb, ktorých existencia alebo 
užívanie je spojené s priamymi, 

či nepriamymi negatívnymi dopad

mi na ŽP. 

-v.š.-

miesto nich však na parkovisku pri-.............................................................................................................................................................................. 
vín, ropuchy zelené sa budú dalej 
čiapka( na asfaltovej ceste 
a po sídlisku bude jazdi( o 140 áut 
viac. Dodávatel'ovi stavby garáží 

sa totiž nedarí rozbeh nút' výstavbu 
v stanovených termínoch, nedarí sa 
mi dosiahnut' cenu garáží prijatel'

nú pre záujemcov a z toho dôvodu 

je realizácia stavby vel'mi neistá. 
Životné prostredie bude zachráne

né. 

dpoveď napadnutého 
Mohol by som na uvedený člá

nok reagovať rovnako dlhou reak

ciou a argumentovať proti každej 
vete v ňom uvedenej. Asi však ne
má zmysel donekonečna opakova( 

svoje postoje na stránkach Devexu 
o tom istom probléme. Obidve 
stránky sú presvedčené o svojej 

pravde, argumenty sa opakujú 
a čitatel' sa nudí. Ja si za tým, čo 
som napísal v článku "Vrátime sa 
do jaskýň", stojím a tvrdím, že sú 

v ňom aj odpovede na námietky 
pisatela. 

Ťažko sa však dá diskutova( 
s tým, kto tvrdí, že slová, citujem: 

"Radšej by sme videli plochu, ktorú 
má zabraí predmetná výstavba vy
hradenú pre vol'ný výbeh psov", 
nemožno poklada( za návrh, ale 
skôr za podnet na zamyslenie a na 
základe toho obviní prednostu 
miestneho úradu zo zavádzania. 

Ťažko sa dá diskutova( s tým, 

kto námietku prednostu, že v budo
vaných garážach nebude 300 áut, 

ale iba polovica, vysvetlí, že okrem 

140 áut v garáži myslel aj na l OO 
áut na parkovisku a cca 60 áut na 

okolitých komunikáciách. pri ta
komto vysvetlení je jeho odhad vel'
mi nízky, pretože na okolitých ko

munikáciách obytného súboru 
Kostolné a Podhorské denne parku
je a štartuje pod oknami obyva

telov viac ako 3.000 áut. Tento po
čet rastie z mesiaca na mesiac 
a nie je iná možnost' na jeho 

zníženie, iba vymiestnenie áut do 

garáží. 
Ťažko sa dá diskutova( s tým, 

kto tvrdí, že po vybudovaní garáží 
so 140 boxami ubudne z parkovis
ka 5-6 áut. možno z toho jeho par
koviska, ktoré ho zaujíma. Ďalších 
l 34 áut predsa nepríde z Dúbrav-

ky, ale budú to autá, ktoré ubudnú 

spod okien dalších obyvatelov síd

lisk. 
Ťažko sa dá diskutova( s tým, 

kto vyčíta prednostovi, že porovná

va em1s1e dopravy na ul. 

J. Poničana s Eisnerovou ulicou 
a nie so slepými ulicami v rodinnej 

zástavbe, kde takmer nie je auto

mobilová premávka. 
Ťažko sa dá diskutova( s tým, 

kto bojuje proti výstavbe hromad
ných garáží kvôli tomu, že autá by 
namiesto po sídlisku jazdili po už 
teraz existujúcej asfaltovej ceste 

mimo sídliska, a preto by sa z as
faltovej cesty musela odsfahovaí 

ropucha zelená. 
A tak dalej, a tak dalej. 

Iróniou je, že napriek môjmu ne
súhlasnému postoju k argumentom 
pisatela, pravdepodobne budú je
ho slová vyslyšané. hromadné 
garáže stM nebudú, psy budú 
môct' dalej nerušene pobieha( po 

torze bývalej stavby zberných su ro-

Aby sa však nezdalo, že od

mietam apriori všetky argumenty 
neznámeho pisatel'a, v jednom mu 
musím da( za pravdu. V tesnej 

blízkosti plánovaných garáží sa 
naozaj nachádza parkovisko, kde 
parkujú nákladné autá a autobusy 
a obťažujú okolitých obyvatel'ov. 
Miestny úrad zabezpečil označenie 
ulíc v Devínskej Novej Vsi doprav

nými značkami tak, že parkovanie 
nákladnými autami v uvedenej lo
kalite je dopravným priestupkom. 

(Pokračovanie na 8 strane) 

DEVEX 7 



Verkogaráž 
(Dokončenie zo str. 6-7) 

Na druhej strane musím pri

znal, že v sledovaní dodržiavania 

tohto zákazu miestny úrad nebol 

dostatočne dôsledný. Od l .7.1996 
bol menovaný nový vel i tel' stanice 

mestskej polície v Devínskej Novej 

Vsi. Na prvom rokovaní nového 

velitela s prednostom miestneho 

úradu bola vznesená požiadavka, 

aby mestská polícia dôsledne kon

trolovala zákaz parkovania ná

kladných automobilov v obytnej 

zóne a zvlášt' na uvedenom parko

visku. Zároveň mestská časf plánu

je zakúpi( pre potreby mestskej po

lície zabezpečovacie zariadenia 

na nákladné autá, tzv. "papuče", 
ktorých používaním sa disciplino

vanosf vodičov určite zlepší. 

Na záver ešte niekol'ko slov o 

urážkach. To, že podl'a mňa sú 

obyvatelia sídlisk Kostolné a Pod

horské "tak trochu nevítaní hostia" 

v pôvodnej lokalite, nie je urážka, 

V minulých dvoch číslach sme uve
rejnili lipy na víkend od nášho prispie
vatela. 

Domnievame sa, že množstvo pow 

zoruhodných kultúrnych, prírodných 
a iných zaujímavostí je celkom blízko 
niekol'ko kilometrov, stačí ... zájs( z~ 
humná, ako so l'udovo vraví. A priznaj
me si, nepoznáme tie miesta tak, aby 
sme rodine či známym vedeli poveda( 
čo-to z histórie, geografie, fauny, flóry. .. 

Len Bratislava má vela zaujímavos
tí, ktoré nepoznáme. A okolie do sto ki
lometrov, teda výlet na tri hodinky ... Od 
Mariánky, Borinky, Pajštúna, Vel'kého 
Javorníka cez lvánku pri Dunaji, 
Bernolákovo až po Ostrov kormoránov, 
okolie Dunaja ... 

Sused sa nedávno vybral pozrieť 
jaskyňu Driny, Černý kameň, Smoleni
ce .. 

Vybrali sme sa na Černý kameň. 
Čo sme cestou "nepoobjavovali". 

Miesta, ktoré sme vari pred pätnástimi-

ale skutočnos( Nezmeníme to, keď 
sa budeme tvári(, že takýto názor 

neexistuje. Zmeníme to iba drob

nou mravenčou prácou na zbližo

vaní oboch odlišných komunít. 

Mimochodom, ja som tiež jeden 

z tých "nevítaných hostí" a bývam 

iba o niekol'ko metrov dalej od plá

novaných garáží ako pisatel' člán
ku. Za urážku mojej osoby však 

považujem názov, ktorý dal autor 

svojmu článku a ironickú poznám

ku, že sa dobre vyznám v organi

zovanom zločine v Bratislave. 

Zrejme je to reakcia na to, že ja 

som sa pod svoje názory nehanbil 

podpísaf, na rozdiel od môjho 

partnera v diskusii. Za osobnú 

urážku tak isto považujem tvrde

nie, že sa snažím podkopaf úsilie 

stovky občanov, ktorí sa snažia zle

pšova( značne zdevastované život

né prostredie v predmetnej lokalite. 

Mestská časf vynakladá denne 

množstvo energie a finančných 

prostriedkov na zlepšenie život

ného prostredia v Devínskej Novej 

Vsi a privíta pri tom každú pomoc-

dvadsiatimi rokmi navštívili, sa nám 
zdali iné. Na hradnom nádvorí sme po
stretali známych, rodinu. 

Prvou zastávkou boli rozsiahle piv
ničné priestory. V nich návštevníkom 
predviedla skupina historického šermu 
Havrani ukážky bojových umení z čias 
tureckej okupácie. 

nú ruku. O konkrétnych aktivitách 

by bolo možné hovori( hodiny. Na 

druhej strane neviem o konkrétnych 

krokoch autora článku pre zlepše

nie životného prostredia svojich 
spoluobčanov. 

Viem, že bol oslovený predse

dom komisie ochrany životného 

prostredia pri miestnom zastupitels

tve, ktorý chcel využiť jeho an

gažovanos( a odborné vedomosti 

pre prácu v komisii. Nestretol sa so 
záujmom. 

P.S. V súčasnosti sa rozhoduje 

Redakcia predpokladá, že 

vyčerpávajúcich diskusií 

ohl'adom výstavby garáží 
cez noviny bolo už vari do

st'. Doporučujeme využiť mo

žnosť riešiť tento problém 
prostredníctvom komisií 
miestneho zastupitelstva (ko
mtsta životného prostre

dia ... ) a na zasadnutiach 
miestneho zastupitelstva. 

Prehliadka miestností, zariadenia 
a múzea hradu boli novým zážitkom. To 
však treba vidiet no vlastné oči. 
budúce víkendy opät' venujeme návšte
vám nášho okolia. Je blízko, nami nepo
znané a iste zaujímavé. 

Hrady a kaštiele v našej blízkosti: 

Bernolákovo - barokový kaštiel' 
Budmerice - dom slovenských spisova
telov (neprístupný) 
Červený kameň - múzeum 

o tom, či sa bude rozširovať ťažob
ný priestor Glavica v tesnej blízkos

ti sídliska Podhorské. Mestská čast' 
nesúhlasí s týmto zámerom vzhl'a

dom na vysokú prašnosf vyplývajú

cu z fažby piesku v Glavici. 

Privítame, ak stanovisko samo

správy podporí aj občianska ini

ciatíva snažiace sa zlepši( životné 

prostredie v mestskej časti. 

Ing. Ján Žatko 

prednosta Mú 

Veď len nebyť rozSire
ného čísla, problém by sme s 

rozsahom mali aj v redakcii. 

(Optimálny rozsah "dl
hého" článku je 45 riadkov 

väčší rozsahčitatela unavuje 
a nakoniec často ani siaho

dlhý článok nie je na druhej 
strane schopný zachytit' všet
ky fakty a okolnosti.) 

mna 

Dolná Krupá - klasicistický kaštiel' 
lvánka pri Dunaji - rokokový kaštiel' 
Pajštún (Borinka) - zrúcanina 
Plavecký hrad - (Plavecké Podhradie) -
zrúcanina 

Rusovce- sídlo SĽUK-u 
Smolenice - dom vedeckých pracovní
kov 
Stupava - renesančný kaštiel' 
Vel'ký Biel - barokový kaštiel' 

Čarodeinica 
Je to akési utajené hniezdo. 

Druhá strana vežiakov, za nieko

l'komelrovým pásom trávnika vy

asfaltovaný chodník susedí s pá

som hustých, vysokých, zelených 

kríkov. Za nimi uschovaný, ako

by zamaskovaný plot materskej 

školy. Všade je ticho a klud. A to 

je miestom tých lapajov ... 

Niekol'kokrát som ich tam ob

javil. Za domom na ulici Pavla 

Horova oproti škôlke. Viseli na 

stromoch ako slivky, tak som si 

jedného z nich zavolal. 

Okamžite začal tvrdi(, že si 

sem prišiel zaobstarat' parožky 

na prak. Vysvetlil som mu, že pa

rožky si môže zohna( aj v lese 

a to z popadaných alebo poopi

lovaných konárov stromov. Hneď 

mu bolo všetko jasné. Schmatol 

tašku a poďho v nohy ... 

Väčšina mladých stromkov 

však nápory )akýchto návalov" 

predsa len prežíva. Dokonca 

stromy, o ktorých by ste si mysle

li, že je s nimi už amen, sa o nie

kol'ko rokov opä( preberú. Sú 

zhrčavené, povykrúcané, ale 

o pä( šes( rokov dosahujú už 

výšku prvého poschodia. Príroda 

sa veru na niektorých miestach 

našich sídlisk musí správa( často 

ako mocná čarodejnica ... 
rp 

ČO NIE JE 
zakázané 

je určite dovolené 
Veru, veru, hovorím k vám: 

Čo nie je zakázané, je určite dovole
né! 

- Že vraj nie je zakázané státie na 
chodníku ... 
- Tu v Devínskej? 

- To si nepočul? Môže sa myslím že 
stáť aj na chodníkoch. 
- Aj na tráve? 
- Ná, zdá sa, že hej. 
-No výborne ... 

Večer, keď je už všetko obsadené 
a je strašne teplo na hocijakú náma
hu, potichúčky, polahúčky sa vplíži 
na trávnik- Votrelec. Zaparkuje bez 
problémov na obrovskom placi len 
pre neho. Ráno ostanú po ňom dve 
hlinené šmuhy na biednom trávniku. 

Chcete aj značku auta? 
Tentoraz sa zachováme biblicky

neverejné diskrétne pokarhanie 
vodičovi. 

Svedomicus Denovicus 

Dnes hovoríme s Danielom Pastirčákom, spisovatelom, výtvarníkom, pesničkárom a kazatelom 

Širšia než priesto(, dlhšia než veky 
Tvoia láska ie, 

staršia než vesmír, hlbšia než more 
Tvoia láska ie, 

isteišia ako smr( slávneišia než život 
Tvoia láska ie. 

V apríli sa vo farskom kostole usku
točnilo zaujímavé stretnutie so zaují
mavým človekom. Združenie Votum 
v rámci stretnutí pre duchovnú obnovu 
pozvalo do Devínskej Novej Vsi koza
tela cirkvi bratskej, Daniela Pastirčáka. 
Stretnutie s Danielom Pastirčákom sa 
v Devínskej Novej Vsi nekonalo prvý
krát. Tentoraz však mali záujemci mož
nosť zoznámiť sa s jeho výtvarnými a 
prozaickými dielami, vypočuť si a spo
ločne zaspievať jeho piesne a uvažo
vať nad odkazom jeho tvorby. 
Stretnutie s Danielom Pastirčákom sme 
využili aj na krátky rozhovor. 

V: Daniel, čítala som tvoju knižku roz
právok "Damiánova rieka", ktorú si 
sám aj ilustroval. Zaujal ma tam kon
trast medzi literárnou a výtvarnou 
stránkou. Literárna bola velíni poetic
ká a výtvarná viac expresívna. Čím to 
je? 

Daniel: 
Teraz, keď to hovoríš, si ten kon

trast, ktorý pre mňa neexistoval, prvý-

Poludňajšie lúče sú najne

bezpečnejšie, preto 
11 

vystavujeme, pokia!' 

1e ráno 

popoludní po 

hodine. Odborníci 

r približne po hodine 

opalovanie prerušit' a odo

brat' sa do tieňa, alebo si do

pria( studenú sprchu. Dospelí 

krát uvedomujem. Mám pocit, že aj tie 
rozprávky majú v sebe vel'a bolesti 
a smútku a sú tam aj expresívne prvky. 
Keď som knižku ilustroval, v prvom ra
de som sa chcel vyhnú( tomu, aby som 
ešte raz komentoval výtvarnými pro
striedkami to, čo som v nej napísal. Ja 
sám totiž nemám rád, keď čítam neja
kú knihu vytvárajúcu nedopovedané li
terárne obrazy, kde je priestor pre fan
táziu a potom zrazu príde nejaký ilus
trátor a on to tam presne všetko nakre
slí. Z toho som potom rozladený, lebo 
som si to väčšinou inak všetko predsta
voval. 

Za druhé som chcel naznači( že tie 
rozprávky nie sú rozprávky v zmysle 
lacného úniku od bolesti skutočnosti. 
Tými ilustráciami som chcel naznači( 
že to nie je primárne kniha pre deti, 
ale vlastne aj pre dospelých. Ja si pri
znám, že pre mňa vnútorne to, čo som 
vyjadril textom a to, čo som vyjadril 
ilustráciami, nepripadá kontrastné. 

V: Čo ťa najviac inšpiruje pri literárnej 
aj výtvarnej tvorbe? 

Daniel: 
Inšpiruje má úplne všetko, čím som 

bol doteraz. Vela z toho, čo som zažil 
v detstve, sa vynorí v obrazoch, dokon
ca aj veci, na ktoré som zabudol. 
Napríklad tie krajiny, ktoré popisu jem, 

b~ mali ľ:pit' denne aspoň 

111-ových pohárov 

te k 

Kvelul !ktoré oso:iia 
1 JJ zdraviu 

palma 

sinigia (Gioxinia okrasná} 

Kala (Cala axthiopica) 

eukalyptus 

cypruštek 

(Cypressus macrocarpa) 

Araucaria 

(Araucara angustifolia) 

sú určite syntézou krajín, ktoré som už 
kdesi videl a zažil. 

Hlavný motív, okolo ktorého sa buduje 
celá tá stavba rôznych svetov, predstáv 
a myšlienok, je duchovný. Súvisí s pre 
mňa šokujúcou prevralnou udalosťou, 
keď ja, ako skalopevný ateista, v istom 
bode svojho života ... 

V: ... rebel ... 

Daniel: 
Musím sa priznať, že ja som rebel 

aj doteraz, len moje rebelovanie je ob
rátené iným smerom. Predtým som bol 
rebel voči Bohu, o ktorom som bol pre
svedčený, že neexistuje. Dnes sa mi to 
zdá čudné, bojovať proti niečomu, o 
čom tvrdím, že neexistuje. 

V istom bode svojho života som si 
povedal, že Boh je len taký výmysel a 
kresťanstvo sú rozprávky a že idem 
hl'adať skutočnú pravdu. Na tej ceste 
som s prekvapením došiel k bodu, keď 
som zistil, že stojím pred otázkou, kto
rá sa mi zdala predtým už vyriešená: 
"Jestvuje Boh?" Tú otázku som si polo
žil úplne novým spôsobom. Spýtal som 
sa ju už nie seba, ale Boha, o ktorom 
som nevedel, či je alebo nie je. 
Odpoveď som dostal a odpoveď 

bola šokujúca. Zrazu som zretel'ne ve
del, že Boh je, vedel som, že ma po-

Máte radi 
zvieratá? 
Ak áno, potom je vel'mi prav

depodobné, že vám pes olízal tvár 

či ruky. Jestvuje však možnost', že 

by ste mohli dosta( larválne para

zity alebo škrkavky. Psy sa jazykom 

umývajú. Kedze ich jazyk je ako 

rumpla, zoberú nimi vela vecí, vrá

tane fekálnych nečistôt. Hoci pred-

zná, dokonca zrazu celý môj život, 
ktorý som žil doteraz, bol nejako ním 
presvietený. V každej z mojich rozprá
vok sa nejakým spôsobom odráža toto 
moje vnímanie samého seba cez večnú 
Božiu lásku, ktorá vlastne pre mňa 
v mojom živote dáva hodnotu všetké
mu, čím som. 

V: Ty si kazatelom cirkvi bratskej. Ako 
si sa dostal práve k tejto cirkvi, ktorá 
na Slovensku nie je príliš rozšírená? 

Daniel: 
Moji rodičia sú z cirkvi bratskej, čiže 

ja keď som sa ako chlapec vzbúril, 
odišiel som od kresťanstva cirkvi brat
skej. Na to, že som teraz pracovne za
radený práve tam, má vplyv aj lo, že 
v čase, keď som sa vracal ku kresťan
stvu, mal som priatelav, ktorí chodili do 
cirkvi bratskej. 

Pre mňa však cirkev znamená nie 
cirkev bratskú. Pre mňa cirkev zname
ná celé spoločenstvo všetkých ludí, ktorí 
nejakým spôsobom poznali nedostalo
čnosť svojho života iba tu, na Zemi 
a vo svojich obmedzených l'udských 
možnostiach a hodnotách, o obrátili 
svoju vnútro k Bohu a našli vlastne ten 
pokoj a zjednotenie v Kristovi. 

VerBel 

poklad, že ochoriete, moze byt' 

malý, lepšie je umyt' si pre istotu 

ruky i tvár vždy, keď vám váš pes 

vyjadruje náklonnost' oblizovaním. 

DEVEX9 



ÚSPORY ENERGIE DOMA ŠETRIA 
PRÍRODU A VAŠU PEŇAžENKU! 

V priemernej domácnosti sa na 
spotrebe energie podielo: 
* kúrenie, resp. dodávka tepla -

60% 
* príprava, resp. dodávka teplej 
vody- 30% 
* domáce elektrospotrebiče - l O % 
Najčistejšia a najlacnejšia je tá 
energia, ktorú nemusíme vyrobif! 

JEDNODUCHÉ OPATRENIA, 
VEĽKÉ ÚČINKY! 

15-l6°C. Na druhej strane je chy
bou vypínat' kúrenie celkom, či už 
pri odchode na dovolenku, alebo 
v miestnostiach používaných iba 
krátkodobo. Je totiž podstatne dra
hšie vykúrit' celkom studenú a vlhkú 
miestnos(, ako udržiavat' minimál
nu teplotu v nej. 

SPRÁVNE VETRAŤ 

KAMS ŇOU? 
Pre umiestnenie chladničky alebo 
mrazničky platí: čo najdalej od 
sporáka". Často stojí chladnička 
priamo pri sporáku, ktorý vyžaruje 
značné množstvo tepla - najmä ak 
je zapnutá rúra na pečenie. 

ní manželia obstarajú 250-litrovú 
mrazničku. Zvažujte pri nákupe 
primeraný obsah: pre bežnú do
mácnost sa odporúča úžitkový ob
sah mrazničky 50 až BO litrov na 
osobu. 

Izolácia chladničky nestačí OSVETLENIE 
a termostat zapína chladničku prí- VYPNÚŤ SVETLO VŽDY? 
liš často, aby táto zabezpečila po- Pre žiarovky platí pravidlo: ak 

Častým spôsobom vetrania je trva- trebný chladiaci výkon. Dôsledkom opúšt'ame miestnost' na dlhšie ako 
le pootvorené okno alebo vetracie je nadmerná spotreba energie. l O min., treba svetlo vypnút'. Pre 
okienko. To je nesprávne a zname- žiarivky a energeticky úsporné 
ná v pravom zmysle slova vyha- 5 STUPŇOV NAD NULOU ÚPLNE svietidlá je to 15 min. (ener. úspor-
dzovanie peňazí von oknom. Preto STAČÍ nejšie svietidlá majú 6x väčšiu ži-

ZÁCLONA NIE JE IBA DEKORÁCIA je správne vetra( krátko a dôklad- Vela chladničiek je nastavených na votnost' ako normálne žiarovky 
Záclona alebo záves až po zem ne. Energeticky úsporné je "náro- príliš nízku teplotu. Je to zbytočné a ich spotreba je 0 BO % 

b l zové" vetranie: vypneme kúrenie a a drahé. Pre normálnu prevádzku men"s.Ja). @) ráni šíreniu tep a. V porovnaní 
v závislosti od ročného úplne postaču,·e teplota + soc. 

s oknom úplne bez záclony je po-
b obdobia,resp. vonkajšej teploty, Zníženie vnútorne1"nteploly na + o 

tre a energie až o 40 % vyššia. @ 
Najvhodnejšia je záclona siahajú- vetráme v zime spra-~~ 3e°C znnameenrá zvyg'š~1 nieespotreby ~~lf!> . 

vidia dvakrát 
ca po parapetnú dosku, ktorá 
usmerňuje prúdenie tepla do miest- po 

5 ~(l' 0 15 % i _AJ P~l 

~=:~~:~;:::::s~_i• o•i 25 Í\ \\~@ \\ \} re @ OU HOSPO~~:~N:~;R~~ 
m i @ ~~ ~~ STRATA300% 

~
o minút @Í())\\ \) ~ viac. Zdká sa to neuveritehl'né, able je to 

každú miestno- ~ , DVERE OTVÁRAŤ IBA ta : na varenie v rnci ez po-
KRATKO krievky spotrebujete o 150 až 300 

kusmi ná- st'. Čím je chlad- %viac energie, ako ked' je pokriev-
neJ"šie, tým kratší Poriadok v chladničke prispieva k h k k b 

bytku má rovnako k kd d a na rnci! Po riev a totiž ráni · • · úspore energie. A ržíte vere 
nepriaznivý účinok ako 1e cas vetrania, úniku tepla potrebného na varenie. 

Pretože vy' mena vzduchu prebehne chladničky dlho otvorené, aby ste _ 
záclona po zem! 1 b Casté - zbytočné - na kú kanie do 

rýchlejšie. naš i to, čo potre ujete, nastane 
výmena chladného vzduchu z chla- hrncov prispieva k zvyšovaniu spo-

ZAIZOLUJTE VÝKLENKY 
RADIÁTOROV 
Radiátory sú obvykle uložené vo 
výklenkoch, o ktoré je hrúbka ob
vodovej steny tenšia. Najlepším 
riešením je hliníková fólia, ktorá 
odráža teplo spät' do miestnosti. 

ÚNIK TEPLA OKNAMI 
Nedostatočne utesnené škáry okien 
sa dajú s relatívne malými náklad
mi utesnit', čo môže v závislosti od 
rozsahu miestnosti priniest' úsporu 
6 až 10%. · 

NETESNENÉ VCHODOVÉ DVERE 
SÚ DRAHÉ 
Netesnené vchodové dvere môžu 
byt' slabým miestom vášho, inak 
dobre odizolovaného bytu alebo 
domu. Pomoc je jednoduchá: utes
nit' škáry vhodným tesnením, alebo 
použit hrubší záves, ktorým sa 
zlikviduje prievan, ktorý vám t'ahal 
peniaze z domu. 

SPRÁVNA REGULÁCIA ZNIŽUJE 
VÝDAVKY 

Zapamätajte si, že každý stupeň, 
o ktorý znížite teplotu v miestnosti, 
znamená úsporu 6 % nákladov na 
kúrenie. Ak odchádzate v zime na 
dbvolenku, stačí udržiavat' teplotu 
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PRÍPRAVA TEPLEJ VODY dničky za teplý vzduch z okolia. treby energie. 

Na prípravu teplej vody na kúre
nie, sprchovanie, umývanie rúk 
a podobne pripadá 30 % z celko
vej spotreby energie v domácnosti. 

Ten musí chladnička potom pracne 
ochladzovat'. Ďalším nepriaznivým 
efektom je vznik vzdušnej vlhkosti, 
ktorá sa zráža na výparníku 
a zväčšuje námrazu. Námraza po-

KVAPKAJÚCI KOHÚTIK VYPRÁZ· tom br.áni efektívnemu odovzdáva-

DŇUJE PEŇAžENKU ni u chladu z výparníka do priesto-
Kvapkajúci kohútik (l O kvapiek za ru chladničky. 
minútu) znamená stratu 170 l teplej 
vody za mesiac, čo je viac ako 
2000 litrov za rok. Ak sa tak deje v 
jednom milióne domácností, zna
mená to spotrebu približne 20 MW 
elektrickej energie!!! Utesnit' kohú
tik je určite lacnejšie. 

CHLADIŤ A MRAZIŤ 
SPRÁVNE 

- ALE 

21. august 1968 

SPOMIENKA 
Každý národ má množstvo pa

matných dní. Svetlých i smutných. 
Streda 2l.B.l96B patrí k tým dru
hým. 

Bolo mi smutno pred niekol'kými 
dňami objavil medzi zlacnenými 
knihami "Čo nebolo v novinách
august 196B" J.Čomaja a J.Vere-

NEZABÚDAJTE ODMRAZOVAŤ! 
Námraza na výparníku bráni 
ochladzovaniu vzduchu a núti 
chladničku na zvýšený výkon. 
Námraza hrúbky l cm zvyšuje ná
klady na elektrický prúd o 75 %!!! 

VEĽKOSŤ MRAZNIČKY 
Je zjavným mrhaním, ak si bezdet-

ša. Niet záujem spomínat'? Nie pre 
spomienky. Pre poučenie. 

Na špinavé charaktery schopné 
zrádza(, na vymývanie mozgov 
diktátom, cynizmus,vel'mocenské 
velikášstvo, tisíce zmanipulovaných 
osudov ... 
Spomeňme si bez nostalgie 

a zášte. Nech nám je spomienka 
pre výstrahu a poučenie 

pat 

MALIČKOSTI 
Vel'kost' dna hrnca má byt' rovnaká 
ako vel'kost' varnej platne elektric
kého sporáka. Ak je hrniec menší 
a rozdiel je iba 3 cm, je strata 
energie až 30 %. U plynového spo
ráka treba pri spôsob it' vel'kost' pla
meňa vel'kosti dna. 

ŠETRITE VODOU 
Používajte na varenie iba tol'ko vo

dy, kol'ko je nevyhnutné potrebné. 
To platí najmä pre elektrické spo
trebiče. Ak zohrievate jeden liter 
vody tam, kde stačí štvrt' litra, spo
trebujete naviac 25 % energie. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byly 
06 - Nehnutel'nosti 

• Kúpim detskú postiel'ku. 
Tel.: 776 194 

• Predám chovný pár akváriových 
rýb cichlazoma nigrofasciatum. 

lnf. tel.: 775 275 
• Predám dva detské bicykle do 
l 0-12 rokov, BMX 20 + pre die
vča. Cena dohodou.Tel.: 777 206 

• Prijmeme účtovníčku do všeobec
nej účtárne s nástupom l.B.l996. 
Požadované vzdelanie SEŠ (aj ab
solventka). 
Obchodnotechnické služby, s.r.o. 
Opletalova 65, DNY 

Tel.: 775 375 
* Hl'adám krajčírku s OVERLOC
KOM pre prácu doma. 

Tel.: 779 400 

* Kúpim 2-3-izb. byt (aj št.) v DNY. 
Prevod zabezpečím - platba v ho-
tovosti. Tel.: 243 039 večer. 

* Kúpim 1-1 ,5-izb. byt v DNY. 
Tel.: 814 902 

• Vymením 2-izb. byt v os. vl. no 
Hradištnej + garáž (al. doplatok) 
zo 3-izb. v DNY. Tel.: 777 277 

Miestny úrod Devínska Nová Ves 
ponúka na prenájom nebytové priestory 
na sídlisku Kostolné o rozlohe 44,86 m 2 

spolu s príslušenstvom. 

Žiadosti o prenájom je možné podať 
na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi 

do 16.8. 1996. 
Bližšie informácie podá Organizačno správne oddelenie miestneho úradu. 

l. t. 07/775 250, 07/177 250, 07/778 250 

• Prepisujem na počítači. 

Tel.: 770 140 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

• Vodoinštalačné a kúrenárske prá-

ce. Tel:: 776 888 

• TV servis Baláž- Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

AUTOŠKOLA 
~QlJ®ITrNH0~fM" 'W~ 

ponúka 

-VÝCVIK VODIČOV SK.B 
- KONDIČNÉ JAZDY 

- POVINNÉ ŠKOLENIE 
VODIČOV Z POVOLANIA 

Tel.: 777 548 

Kempingové súpravy 
a príslušenstvo 

l'ríd'te si vy!Jrat' 
Siali ROBINSIII\I 2 - 3.300,

CAMI'II3- 3.1112,
TOSCIINA - 11.2511,

leilálko ANTJE - 2111,
slnečník s podsl. - 11110,-

spací vak do -11l'C - 1.2115,
nalukovací čln -158,
plavec. olmliare - 34,

potápac. okuliare - 113,
rullávnikY pre pláv. - 32,-

pláv. l!olesá - 39,-
krém 1111 opaiÍIVI!IIie - 25, • 
Inzertná kancelária 

DEVEK, Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia 15.30-111.00, 
so 8.00-11.00 hod. 

r----------------------------, 
TATRA FATRA MATRA, s.r.o. 

spol. s r.o 
Štefana Králika 

predaj, servis a nastavovanie 
Tel.: fax: 240 8030 

L----------------------------J 
account 

VEľKOOBCHOD S KRMIVAMI 
A CHOVATHSKÝMI POTREBAMI 

ponúk= 
v novootvorenej maloobchodnej predajni: ISTRIJSKÁ 80 

• krmivá a konzervy pre psov a mačky a exotické vtáctvo 
• vitamínové prípravky 
• kímne zmesky pre sliepky, kurence, kačice, králiky 
• príslušenstvo- obojky, náhubky, šampóny ... 
• odborné poradenstvo 

Množstevné zlavy. pri väčších objednávkach 
dovoz dornov zadarmo. 

Po-pia: 14.00-18.00, sobota 9.00-12.00 
Tel.: vel'kosklad 07/819 955, ONV 775 023 

Tel./zázn. 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Inzercia: Cenník: l znak= 1 Sk, 1/8 str. =527 Sk, 1/4 str.= 1054 Sk, l/2 str. 21 08 Sk, l strana = 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Zl'ovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hlodám -50 %. Príplatky: l. strana + l OO%, posledná strana + 50 %. 

Tel.: 239 527, 220 005 Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvom (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00, So: 8.00- ll. OO 
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V piatok 5. 7. telefonicky oznámilo no sto ni· 
eu MsP Devínska Nová Ves z Delenej ulice ces· 
tou linky 159, že pred ich domom no ulici na· 
razilo motorové vozidlo Š· l OO do stromu. 
Vyrozumeli HO PZ SR v Devínskej Novej Vsi no 
miesto dopravnej nehody vyslalo hliadku. Po 
príchode bola priestupkyňa odovzdaná k dalšie· 
mu šetreniu. 

V stredu l 0.7.1996 bola stanica MsP 
v DNV telefonicky požiadaná občanom DNV 
o pomoc pri hl'adaní jeho motorového vozidlo 
PICK UP. Motorové vozidlo bolo nájdené hliod· 
kou stanice a MsP Devínska Nová Ves bol upo· 
vedomený majitel'. 

V ten istý deň telefonicky oznámil zástupca 
starostu, že no Opletalovej ul. vedl'a f.OTS 
spal'ujú rómski občania nejaký odpad. No mies· 
to udania bolo vyslaná hliadka MsP DNV. 
Zistilo, že ide o M.H, J.Z, V.H., M.H. o K.O, po
sledné tri osoby mladistvé. Hliadka vyriešila 

~ ~ 

K IZow A 
Vodorovne: A) Stred tajničky. - B) 
Zbabral, skazil - časti púšte 
Sahary bez rastlinstva. - C) 
Krúženie, vírenie- obrnený trans
portér- prístroj merajúci rozličné 
elektrické hodnoty. D) 
Predstavený kláštora - obar po čes
ky - mesto na Aljaške. - E) Mesto v 
Rusku (Korelofínska autonómna re
publika) - očuchal - španielska ex
královná. - F) Začiatok tajničky. -
G) Značka cukroviniek- madarská 
rieka - anglický šlachtický titul. - H) 
Otec po latinsky - podmienková 
spojka - nebdie, spí po česky. - l) 
Zbav návyku - tol'ko po rumunsky -
ruský režisér. - J) Cudzie mužské 
meno- ŠPZ Liptovského Mikuláša -
mládza. - K) Koniec tajničky. 
Zvisle: l) Les( podvod - slabo, 
skromne. - 2) Kopaním upraví -
pýtal, prosil. - 3) Lámaním poškodí 
- hanby. - 4) Prepi( po latinsky -
uzdravujem. - 5) Vz(ahujúca sa na 
chatu - peslovatelov trampingu. -
6) Mäkký kov- plietli, mýlili. - 7) 

Dňom 1.1.1996 boli u stanice MsP Devínska Nová Ves vykonané personálne zmeny na vedúcich 
postoch. Funkciou ve/ite/á stanice bol poverený JUDr. František Baňas, funkciou zástupcu ve/ite/á sta· 
nice bol poverený Ernest Kovank. Veríme, že ai ich zásluhou dôide k skvalitneniu plnenia úloh stani
cou MsP Devínska Nová Ves na úseku ochrany vereiného poriadku, ochrany maietku, zdravia a živo· 
to v občanov mestskei časti Devínska Nová Ves. 

priestupok pohovorom a osoby z uvedeného 
miesta vykázala. 

Dňa 12.7.1996 o 19,15 hod. telefonicky 
oznámil občan DNV, že z obytného domu na 
ul. lstrijskej č. 14, mladistvé osoby kradnú hli· 
níkové plechy zo strechy tohto domu. Hliadka 
stanice MsP DNV zistilo, že ide o l.l., V.H., 
o M.G., všetko osoby mladistvé. Svojím kona· 
ním so dopustili priestupku proti §·u 50 Zákono 
SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. V ďalšom 
šetrení pokračuje stanica MsP DNV. 

V piatok 12.7.1996 o 22,45 hod. hliadka 
stanice MsP Devínska Nová Ves asistovalo pri 
predvádzaní občano z Bratislavy B. C, ktorý v 
uvedenú nočnú dobu rozbijol sklenenú výplň 
vchodových dverí no obytnom dome no ul. J. 
Jonáša č. ll. Predvedenie k dolšiemu šetreniu 
vykonalo hliadka HO PZ SR z DNV. 

V pondelok 15.7.1996 o 15,15 hod. bolo 
no ~tonicu MsP DNV privezená pracovníkom 
miestneho úrodu občianka Ž.M., narodená r. 
1920, ktorá ležalo no ceste. šetrením bolo zis· 
tené, že menovaná má trvalé bydlisko no ul. 

Postav sa - typ domu Eskimákov. -
8) Nenormálnos(, neres(- mužské 
meno. - 9) Zemepisná oblas( vy
medzená čas( územia - príslušníci 
idealistickej filozofie 5. a 6. storo
čia pred n.l. - l O) Drevená doštič
ka na pokrývanie striech - mrak. -

2 3 4 5 
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Šumavskej č. 36 a v uvedený deň malo byť no 
návšteve u lekára. Po návšteve lekára nosodlo 
no autobus, ktorý išiel do Devínskej Novej Vsi, 
kde ju vodič autobusu vysadil. Pretože nemalo 
u seba žiaden doklad ani kl'úče od bytu a na 
nohách mala namiesto topánok omotaný igelit, 
bolo vykonané šetrenie no zistenie známych 
menovanej, čo sa aj pracovníkom stanice MsP 
DNV podarilo a po vyrozumení jej vzdialenejšie
ho známeho bolo menovaná odovzdaná do ďo· 
lšej opatery. 

Zo uplynulé obdobie riešili hliadky stanice 
MsP Devínska Nová Ves celkom 77 priestup· 
kov, z toho bolo porušení Všeobecne záväz· 
ných nariadení· 42, Vyhlášky FMV č. 99/89 
Zb. o pravidlách premávky no pozemných ko· 
munikáciách · 24, spáchania priestupku proti§· 
u 50· 3 prípady, proti §·u 4 9 · 2 prípady, §·u 
4 7 · l prípad o §·u 4 5 · 5 prípadov. Z hl'odisko 
spôsobu riešenia: pohovorom bolo vyriešených 
40 priestupkov, oznámením no miestny úrad 9 
priestupkov, 3 priestupky boli dané do objosňo· 
vonia o 25 priestupkov bolo riešených v bloka· 
vom konaní v celkovej sume 5.300 Sk. 

ll) Čas( Novej Guiney- obec pri 
Plešivci.- 12) Umývačka- básn. dí
vam.-
Pomôcky: l) Atit. - J) Radim. - 4) 
Epoto. - 9) Eleati. 

d 
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· Už si blahoželal Ferovi? Narodilo 
sa mu diela. 
-Áno? A čo má? 
-Vynikajúcu slivovicu. 

- Prečo chodí blázon po špičkách 
okolo lekárničky? 
• Aby nezobudil prášky na spanie. 

Koktavý ide na konkurz do televízie 
za moderátora. Stretne sa s pria
telom, a ten ho vysmeje. O týždeň sa 
stretli, a ten sa ho posmešne pýta: 
- Tak čo, zobrali (a? 

- Za-za-zahraničnú po-po-politiku 
som ne-nevedel na jednotku, vnú
vnútroštátnu na jednotku. Šport tie· 
tiež... a-ale nie som v žia-žiadúcej 
strane. 

Manžel prichytí manželku s milen· 
com. Milenec vyskočí, uteká do kú· 
pel'ne a prikryje sa uterákom. 
Manžel rozčúlene kričí: 
• Tým nie, ten je na tvár! 

Policajt zastaví cyklistu, ktorému ne
svieti svetlo. 
• Opravte si to láskavo! 
• Už som to skúšal, ale nešlo to! 
·Potom musíte ís( peši! 
- Aj to som skúšal, ale ani tak nesvie
ti. 

• Drahý, • šepká po svadobnej noci 
Vierka, • ty si istotne kúzelník! 
• To vieš, Vierka, robil som, čo som 
vedel... 
• No práve. Ešte včera som bola 
panna a dnes ráno som už v treťom 
mesiaci! 

Marcela, predstav si, včera už aj nám 
zaviedli tú káblovú televíziu! 

• Aké nosíš číslo topánok? 
·Osmičky. 

• Teda smrdia li ako deviatky. 

- Rada by som vedela, čo videli ženy 
na mužoch predtým. 
- Kedy predtým? 
- Keď ešte neboli vynájdené peniaze. 
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6.9.1996 Ročník: Vl. Číslo: 17 bezplatne 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Koniec, prázdnin, školy otvo

rili svo;e brány, dovolenky sa 

stávaiú spomienkami. Dva 

sviatočné dni · SNP a Deň 

ústavy sme skôr zaregistrovali, 

ako oslávili. 

Minulým číslom sme a; my 

zavŕšili päť rokov vydávania 

a vlastne týmto číslom odštar

tovali vari dalších . . . rokov. 

Toto malé ;ubileum by sme ra· 

di oslávili budúcim číslom . 

Radi priimeme vaše príspev· 

ky, názory na roky minulé i ra

dy pre budúce. Trochu si spolu 

zaspomíname, veď bez vás, 

čítate/ov, prispievate/ov, pod

porovatelov a sponzorov ... 

veď to poznáte. Každému, čo 

pri našom dvoitýždenníku stál, 

len slová vdaky vzdávame. 

Priimite ich úprimne, veď ži

vot ie ;eden z na;tažších. 

Na dá/šie stretnutie s čitatef'

mi sa teší 

Váš vydavatef' 

1-2 Televízia DNV zac1na, 
Z Pomoc podnikatel'om, i Zájazd, 
~ Olympiáda škôl, Q. Splav Moravy, 

Poupratujme si Devínsku, 
I Na Babe super, .S. KATALÓG na rok '97 

Podoby prázdnin 

Devínskonovoveská televízia 

začína vysielať 
Miestne zastupitel'stvo mestskej 

časti Devínska Nová Ves schválilo 
v decembri minulého roka zámer 
zriadenia vlastného televízneho štú· 
dia, vysielajúceho v televíznom káb· 
lovom rozvode v mestskej časti. 

Realizačnému tímu sa podarilo splniť 
všetky podmienky vyžadované Radou 
SR pre rozhlasové a televízne vysiela· 

nie a mestská čas( DNV je od 
25.6.1996 vlastníkom licenzie na te
levízne vysielanie v káblovom rozvo
de. 

Devínskonovoveská televízia sa 
prihovorí obyvatelom Devínskej 
Novej Vsi, ktorí majú zavedený tele· 
vízny káblový rozvod štyrmi pravidel· 
nými typmi programov. Základným 

Uzávierka dnešného čísla bola 29.8. 7 996. Uzávierka na
sledujúceho čísla bude J 2. 9. 7 996, číslo vyjde 20. 9. 7 996. 

Krátke správy 
Sedemdesiate 

výročie 

Obecné zastupiteľstvo 13.6. 
1925 sa rozhodlo vybudova( 
v Devínskej Novej Vsi novú obec
nú ludovú školu. 

Stavbu začali na Grbe v no
vembri 1926. Za priam nadl'ud
skej práce niekol'kých jednotliv
cov bola odovzdaná do užívania 
v septembri 1926. Neocenitel'né 
zásluhy o novú obecnú školu mal 
starosta Matej ENCINGER, ktorý 
bol dušou prípravných prác 
a keď sa škola stavala, bol jed
ným z najlepších a najvytrva
lejších pracovníkov. 

V piatok 20. septembra 
1996 Mestská čas( DNY zabez
pečuje slávnostné znovuodhale
nie zrek~štruovanej pamätnej 
tabule na budove Základnej ško
ly na Charkovskej ulici pri 
príležitosti 70. výročia otvorenia 
školy. 

programom bude polhodinové spra· 
vodajská relácia. Prinesie obrazové 
spravodajstvo z udalostí, ktoré sa 
odohrali v mestskej časti v priebehu 
posledných dvoch týždňov, ale bude 
divákov informova( aj o zaujímavos
tiach z iných mestských častí. 

Táto relácia sa objaví na televíz· 
nych obrazovkách v dvojtýždňovom 
cykle a bude niekol'kokrát reprízova-
ná. 

{Pokračovanie na 2 strane) 

• Tlmočím a prekladám -
nemčina. Tel./ fax: 770 140 



® robničky 
1l radnice 

Z uznesení Miestneho 

zaslupitelstva Mestskej časti 
Bratislava- Devínska Nová Ves 

zo dňa 27.8.1996 

Miestne zastupitelstvo mestskej 

časti Devínska Nová Ves: 

- vyslovilo nespokojnosť so sta
rostlivost'ou Magistrátu hl. m. SR 

Bratislavy o komunikácie l. a 2. 
triedy v MČ DNV (Eisnerova, 
lstrijská, Mlynská, J. Jonáša}, 

- vyjadrilo svoj nesúhlas so zá

merom železníc SR s uzavretím 

komunikácie spájajúcej DNV 

s Dúbravkou v súvislosti s opra

vou podjazdu po železnicou 
a požiadalo Magistrát hl. m. SR 
Bratislavy o začatie prípravy, 

stavby mimoúrovňového cest

ného prepojenia v predlžení 
Saratovskej ulice, 

- vyslovilo zásadný nesúhlas 

s dalším rozširovaním fažobného 

priestoru v lokalite Glavica 
v blízkosti sídliska Podhorské, 

najmä z dôvodu ochrany život

ného prostredia a zdravia obča
nov MČ DNV, 

• schválilo ceny, za ktoré sa bu

dú odpredáva( pozemky v spoji

tosti s odpredajom obecných by
tov nasledovne: 

- 600,- Sk/m' pod objektami 
do 5 podlaží, 

- 800,- Sk/m' pod objektami 

od 6 do 8 podlaží, 
- 1.000,- Sk/m' pod objektami 

viac ako 8 podlaží, 

· schválilo všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 

č. 6/96 o obmedzení predaja 
a požívania alkoholických nápo
jov, 

· schválilo Odporúčané ceny na 

odpredaj pozemkov v správe 
mestskej časti, 

• prerokovalo správu o činnosti 
Denovy a lstracentra za prvý 
polrok, 

• schválilo uvol'nenie príspevku 

do výšky 200.000,- Sk z fondu 
mládeže, vzdelávania a športu 

na realizáciu baseballového 
ihriska v areáli ZŠ l. Bukovčana 
l a požiadalo starostu MČ DNV 

o prerokovanie možnosti poskyt-
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nutia príspevku na realizáciu ba
seballového ihriska s velvyslan

com USA v SR a s baseballovým 
oddielom Good sports, 

· schválilo využitie lokality 

Podhorské - Št. Králika formou 

realizácie združenej investičnej 
výstavby, 

· schválilo plat starostovi MČ 
a miestnemu kontrolórovi na ob

dobie od l .l 0.1996 do 
31 .3.1997 v doterajšej výške, 

· schválilo odpredaj nehnutel'
nosti na lstrijskej ul. 7 4 a 76, 
• schválilo zámer prenájmu ne

hnutelnosti na Novoveskej ul. 13 
nadácií DAPHNE na dobu max. 

l O rokov za predpokladu inves· 

tícií nadácie do objektu, 

· schválilo odpočet Programu 

rozvoja MČ DNV a jeho doplne
nie. 

• schválilo využitie objektu 
lstrijská 68 pre funkciu 
a) chorvátske múzeum, 

b) obchod a služby cestovného 
ruchu, 

c) chorvátska reštaurácia s par
ketom, 

d) viacúčelová kultúrna záhrada, 

a požiadalo starostu mestskej 
časti prerokova( možnost' finan

covania tohto projektu s Mini

sterstvom kultúry SR a s primáto
rom hl. mesta SR Bratislavy, 

• prerokovalo stav príprav vysie
lania Devínskonovoveskej televí

zie (podrobnosti v samostatnom 
článku), 

· schválilo štatút Rady samosprá
vy mestskej časti pre verejnú in
formovanos( 

• schválilo odpojenie tých účast
níkov televízneho káblového roz

vodu v rodinnej zástavbe, ktorí 

do 6. 9.1996 nezaplatili požado
vaný príspevok, 

• schválilo možnost' platby prí
spevku za zavedenie televízneho 

káblového rozvodu pre budúcich 
užívatelov v splátkach, 

• schválilo kritériá na pridelova

nie príspevkov z Fondu pre pod
poru podnikatelských aktivít, 

· schválilo uvol'nenie príspevku 
vo výške 20,- Sk na diet'a z fon

du mládeže, vzdelávania a špor

tu pri príležitosti nástupu detí do 
l. ročníka ZŠ, 

· schválilo zvýšenie príspevku 

Denove z rezervného fondu MČ 
DNV o 330.000,- Sk. 

. p. 

začína vysielať 
(Dokončenie z l strany) 

Druhým programom bude dis
kusná relácia "Horúce kreslá". V nej 
uvidíte v priamom prenose zaujímavé 
osobnosti z Devínskej Novej Vsi, ale 
nielen z nej. Do besedy v televíznom 
štúdiu sa budú môd zapojiť oj diváci 
telefonickými otázkami. Už dnes má 
realizačný tím pripravených atraktív
nych hostí do tohto programu a da
lších bude pozývať oj no základe di
váckych námetov. Diskusná relácia 
bude mať dlžku takisto pol hodiny o 
objaví sa no televíznych obrazovkách 
raz mesačne s niekol'kými reprízami. 

Tretím typom programu by 
Devínskonovoveská televízia chcela 
osloviť hlavne školskú mládež. Pre ňu . 
je pripravený cyklus sútažných relácií 
pod dlhým názvom "Kto vyhrá - vy
hrá, kto nevyhrá - neprehrá". Aj táto 
súťaž bude polhodinová o bude sa 
vysielať priamym prenosom raz me
sačne. 

Posledným typom pravidelného 
programu bude uzavretá slučka tex
tových a grafických informácií v cel-

kovej dlžke tok isto pol hodiny, ktorá 
bude vysielaná okrem technologickej 
prestávky nepretržite. V tomto bloku 
so budú môcť diváci dozvedieť naj
dôležitejšie informácie z miestneho 
úrodu, z činnosti samosprávy, ale oj 
z dalších oblastí života v DNY. 

Jedným zo zdrojov finančných 
prostriedkov okrem príspevku mest
skej časti by pre DTV moli byť oj príj· 
my z reklamy a príspevky od sponzo
rov. Reklamu bude možné vysielať 
tok v textovom, oko i v obrazovom 
bloku. Záujemci o túto formu svojej 
propagácie o pomoci Devínskonovo
veskej televízii môžu bližšie podrob
nosti rokovať s prednostom miestneho 
úrodu. 

Nedojte si ujsť prvé vysielanie 
Devínskonovoveskej televízie. Televí
zie, ktorú robia ludia z devínskej 
Novej Vsi pre ludí z Devínskej Novej 
Vsi o ludoch z Devínskej Novej Vsi. 
Začíname 26.9.1996 spravodajskou 
reláciou o 18:30. 

Nezabudnite! 
. p· 

fP®Wl®iB me sts kej časti 
~®~oo ~~@)~{8W®Wl 

V máji tohto roku schválilo 
miestne zastupitelstvo nové Zásady 

tvorby a použitia Fondu pre tvorbu 
podnikatel'ských aktivít. Podstatnou 

zmenou oproti minulosti bolo to, že 
pre fond bol schválený pravidelný 
každoročný príjem vo výške l O % z 
celkového poplatku, ktorý získa 
miestna časí za predaj alkoholic

kých nápojov a tabakových výrob
kov v reštauráciách. Z každého pi

va o cene l 2,50 Sk vypitého v reš
taurácii pribudne preto do tohto 
fondu presne l O halierov. 

Príspevky môžu byť poskytnuté 
do výšky najviac 50 tisíc Sk, sú 
návratné maximálne do dvoch ro

kov a sú bezúročné. Pridelenie prí
spevkov schval'uje miestna rada na 
návrh komisie obchodu, služieb a 
podnikania, alebo starostu. 

Na minulom zasadnutí schváli
lo miestne zastupitel'stvo kritériá na 

poskytovanie uvedených príspev
kov. Splnenie jednotlivých kritérií 
ohodnotí komisia nasledovne: 

celkový podnikatelský zámer .................. . O až 70bodov 

O až 70 bodov 

O až 70 bodov 

O až 70 bodov 

O až 70 bodov 

O až 70 bodov 

O až 70 bodov 

začínajúci podni kate/' ............................ . 

nedostatkové druhy služieb .................... . 

počet vytvorených pracovných miest ....... . 

vplyv na životné prostredie .................... . 

doba návratnosti príspevku ................... . 

podiel na tvorbe fondu ......................... . 

Po posúdení žiadostí na zákla
de uvedených kritérií a určení po
radia na základe vyššieho počtu 
dosiahnutých bodov komisia odpo
ručí, alebo neodporučí miestnej ra
de príspevok schválií. 

Žiadosti je možné podávať na 
organizačno - správnom oddelení 

miestneho úradu. Žiadosti sa budú 
posudzovať okrem mimoriadnych 
prípadov dvakrát ročne. O žia
dostiach, ktoré budú doručené do 
31.1 O. 1996 sa bude rozhodovať 
najneskôr v decembri tohto roku. 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

Celkom príjemné bývanie 

v Devínskej občas čosi • ktosi 

strpčuje. 
Už dlhšiu dobu pozorujem 

z okien postupy výstavby rodin

ných domov pod záhradkárskou 

oblasťou. Dlho sa v obrovskom 

výkope nič nedialo. Potom nastú

pila Íažká mechanizácia a začali 
kopat' základy. Potom ustali a ja

my sa stali "detským ihriskom". 

Potom ... začali výkop za

vážať zeminou a kopať pove

dla!? Možno nás do toho nič. 
Nie sú to naše pozemky, naše 

peniaze, ani čas. Naše sú však 

uši a pl'úca, ktoré musia znášat' 

prach, výfukové splodiny ťažkých 
mechanizmov a rachot od sko

rého rána do neskorého popo

ludnia. Trápenie okolitých obyva

telov a našich detí je trestuhodné. 

Druhý problém nám robí hlu

čná klaksón pojazdnej predajne 

Family fresch. Nemám nič proti 

obchodu takýmto spôsobom, 

práve naopak, ale ten nepríjem

ný klaksón je velmi nepríjemný a 

budí deti aj cez zatvorené okno. 

Do tretice by ma zaujímalo 

{skôr moju kamarátku na sídlisku 

Stred), či existuje norma na hluč
nosť kosačiek. Tie, čo používa 

Denova, sa ešte ako-tak dajú 

zniesť, už aj preto, že kosia vo 

vyhovujúcom čase. Ale v škôlke 

® robničky 
?l radnice 

Uznesenie z rokovania miestnej 
rady MČ DNY zo dňa 13.8.1996 

Miestna rada sa dňa l 3.8.1996 
venovala hlavne príprave rokova
nia miestneho zastupitel'stva dňa 
27.8.1996. Okrem toho 

• schválila vypísanie užších sút'aží 
na akcie: 

a) kanalizácia lstrijská, Na 

Hriadkach, Želiarska, Na Mýte, 
b) plynofikácia lstrijská 68, 
c) odvlhčenie radnice, 

d) realizáciu baseballového ihris
ka, 

e) úpravy okolia kostola, 

• uložila prednostovi miestneho 
úradu vypracovať návrh všeobecne 

alebo v škole je strašne hrmotiaci 

stroj na kosenie určite presahujú

ci povolené decibely. 

Kto pomôže riešiť tieto neduhy? 

KS 

Tí ludia nemôžu byť normálni! 

Kúpili sme zámky, väčšina 
obyvatelov vchody zamyká, ale ... 

poniektorí nie. Sú komplicmi? 

Bytových krádeží pribúda 

ako húb po daždi. V ostatnom 

čase boli terčom zlodejov rodin

né domy v Devínskej. 

Za bieleho dňa, okolo obe

da, za bežnej premávky vystrieh

nu neprítomnosť majitela domu, 

či bytu a byt vyplienia ako kobylky. 

Nezamykanie vchodov nemožno 

potom charakterizovať inak ako 

napomáhanie zlodejom, či spo

lupáchatelstvo. 

jv 

Schodište 

Nie je územím nikoho? Iste 

prekvapím mnohých "tiežobyva

tel'ov" názorom, že spoločného 
schodišta sa týkajú aj nejaké po

vinnosti. 

Pred jedným vchodom okrem 

rohožky nenájdete nič. Pred dru· 

hým od množstva špinavých to

pánok, rárohov až po väčšie ku

sy nábytku. V jednom z vchodov, 

kde som zašla na návštevu, som 

záväzného nariadenia o požiarnej 

ochrane v obytných objektoch, 

· prerokovala informáciu starostu 
o krokoch podniknutých v záujme 
vymiestnenia prevádzky zberne 

druhotného odpadu na Bridlicovej 
ulici, 

• schválila nájomné zmluvy s ná
jomníkmi objektu na ul. Š. Králika l, 
• schválila návrh l. etapy riešenia 
skvalitnenia trhového predaja na 
terase na ul. M. Marečka, 

· schválila pridelenie návratného 
príspevku z Fondu pre podporu 
podnikatel'ských aktivít za účelom 
znovuotvorenia predajne potravín 
na lstrijskej ulici, 

• schválila výšku poplatku za vy
hradenie parkovacieho miesta na 
Eisnerovej 38-40 od l. 9.1996 do 
30.8.1997 vo výške: 

1.200,- Sk pre občanov, 
3.600,- Sk pre podnikatel'ské sub
jekty, 

našla všehochuí od hromady pa

pierov až po !'udské výkaly. Znie 

to neuveritelné, ale videla som to 

na vlastné oči. 
Mnohí sa vyhovárajú na deti. 

V našom vysokom dome býva 

vel'a l'udí. Vidiet súrodencov z 

piateho poschodia ísí domov, je 

zážitkom. Zámerne hovorím vi

dieť, lebo ich nepočuť {možno 

preto, lebo ich mama je učitel'· 
ka?). Iných dupot a rámus však 

nasvedčuje, že im nemá kto po

vedať, že v ostatných bytoch bý

vajú tiež l'udia, možno aj starší. 

O schodištiach by sa dali pí

sať romány. Škoda, že podaktorí 

mladší starnú príliš pomaly. 

ms 

Prospelo by ... 
S potešením a s uspokojením 

som si prečítal články v Devexe, 

spojené s vytvorením náučného 

chodníka "Nivou rieky Moravy". 

Kedže príprava a realizácia 

náučného chodníka sa robila aj 

s účasťou zahraničných organizá

cií, predpokladal som, že okrem 

osadenia informačných panelov 

sa bude venovať trocha viac po

zornosti aj vlastnému chodníku. 

Vel'mi neestetický, ale aj po 

stránke bezpečnosti, je súčasný 
stav lávky cez potok Stará mláka. 

Chápem, že určité prírodné da

nosti je treba zachovať, stálo by 

zato v niektorých úsekoch zostri· 

hať vegetáciu ktorá prerastá cez 

chodník a tiež odstrániť nánosy 

blata v jednom úseku, čo tiež at

raktivite chodníka a vynaložené· 

mu úsiliu nepridá. Prospelo by 

upraviť aj povrch chodníka v po

škodených úsekoch. 

Nechápte prosím môj príspe

vok ako kritiku práce, ktorá sa na 

Na dovolenku? 

Mastný chlieb s cibulou 

Vari pred 15-20 rokmi som 

chodieval na služobné cesty po 

Slovensku. Vodiči vedeli vopred 

informovať, kde sa dá dobre 

i lacno najesť. l neskôr som vy

užíval tieto poznatky a skúsenos· 

ti. Teraz cez dovolenku sme prešli 

40-50 km a nie a nie sa dopá

trať otvorenej reštaurácie. Z je

dálnych lístkov vymizli tzv. hoto

vé jedlá, zeleninové prívarky, 

lacnejšie jedlá. Našincovi nezo

stáva nič iné, iba hlodať, čakat', 

hlbšie do vačkov siahat', alebo 

chod it' na cesty s mastným chle

bom s cibulou. 

pat 

vytvorenie náučného chodníka vy

naložila, ale myslím si, že keď sa 

už zvyšuje informovanosť o na· 

ozaj krásnej prírodnej lokalite, 

bolo by nanajvýš vhodné, aby aj 

vlastné podmienky prispeli k dob

rému pocitu z návštevy pekného 

a zaujímavého prírodného pro
stredia. 

Ostávam s pozdravom 

E.S. 

DEVEX 3 



70 roční 
Jozefína STOPKOVÁ, 

štefan ŠIMKOVIČ, 
Mária SLEZÁKOVÁ, 

štefánia ADAMCOVÁ, 
Rozália RUŽOVIČOVÁ, 

75 roční 
Antónia GRÁFOVÁ, 

Jozef JURČÁK, 
Rozália KLASOVÁ, 

Blahoželáme 

Okrúhleho iubilea - SO rokov· 

sa v týchto dňoch d,9žil publicista 

Alexander Nagy- Sárollský. 
Do dal'ších rokov ve/a zdravia 

a tvorivých nápadov mu želaiú 

priatelia. 

Mária GROFOVA, 
Fridrich POKORNÝ, 

Ján BALÁŽ, 
Karol Máder, 

Ladislav HATAŠ 

na osobnosti nášho národa, 
ktoré počas svojho plodného života 
vytvárali hodnotné diela. Nesporne 
medzi nich patria bratia Zúbkovci, 
rodáci z Malaciek. (udo Zúbek -
spisovatel' (1904·1968) a Dr. 
Teodorik Zúbek - kňaz františkán, 
profesor teológie a spisovatel' 
(1914-1988). 

Literárno-historické dielo Ľuda 
Zúbka naša slovenská verejnosí 
pozná, celoživotné dielo Dr. 
Teodorika Zúbka však čaká na 
svojho autora. 

4 DEVEX 

centrum pre voľný čas1 lstrijská 2, 6 

15.9. "Ani ryba, ani rak, postavíme deti hrad ... " 
- detské predstavenie - hraná rozprávka v podaní divadielka Dunajka 
o 16,30 hod. 

16.-21.9. "Vyčistime Devínsku!"- projekt podujatí spojených s výstavou 
o prírode a životnom prostredí v Devínskej Novej Vsi zachytenom 
na dokumentácii skupiny mladých prírodovedcov lENS 

-súčasťou podujatí budú detské dopoludňajšie programy 

pod názvom "Svetová smeťošou" vo vel'kej sále IC, videoprojekcia 

V knižnici počas výpožičných hodín 
- program je pripravený v spolupráci oddelenia životného prostredia 
MU v ONV 
od 9,00 hod 

Miestny odbor Matice slovenskej v DNY poriada 

v dňoch 14.-15. septembra 1996 
zájazd: SKALICA (jarmok) -ZLATNÍCKA DOLINA (ubytovanie, 

večera, raňajky) - SENICA - MYJAVA - ČERVENÝ KAMEŇ 

Cena zájazdu: 300,- Sk. Prihlásiť sa možno do 10.9. '96 

na tel.: 778 358 (Grófová) alebo v DEVEXe- Novoveská 14 

po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8.00-11.00 

Na sviatok sv. Petra a Pavla, 

29. júna 1996, v deň 60. výročia 

vysviacky a 8. výročia smrti (USA) 

Dr. T. Zúbka si v Malackách uctili 

pamiatku týchto pamätných dní 

najbližšia rodina, priatelia i ostatní 

občania. 

Členovia cirkevného spevokolu 

Nádej z Devínskej Novej Vsi s diri
gentkou Júliou Zúbkovou si pamiat

ku na bratov Zúbkovcov v tento 

deň uctili uvedením klasických, sak

rálnych skladieb vo františkánskom 

kostole v Malackách, návštevou 

hrobu Ľ. Zúbka a rodného domu 

oboch bratov. 

Na záverečnom posedení za

spomínal aj bývalý organista a pe

dagóg žijúci dlhé roky v Kanade, 

priatel' Dr. Teodorika Zúbka, 

v súčasnosti občan Devínskej pán 

Teodor Pekarovič. V krátkosti zhod· 

notil jeho dielo ako vynikajúceho 

teológa, cirkevného historika a pe· 

dagóga. Spomenul jednu z jeho 

mnohých publikácií Umlčaná cirkev 

na Slovensku, vydanú krátko po 

príchode da Kanady, v ktorej oba· 

znamoval západný svet so smut

ným položením národa a cirkví. 

pt 

oo~~~~~~~~h 
menin1 v nasleaujúcie~ avoen 

t~žaňoch oslávia: 
6.9.- Alica, 7,9.- Marianna, 8.9. 

-Miriama, 9.9.- Morlina, 10.9.

Oleg, ll. 9. - Bystrík, 12.9. -

Mária, 13.9.- (tibor, 14.9.- (u

domil, l 5.9.- Johmo, 16.9.

(udmila, 17.9.- Olympia, 18. 9.

Eugéniu, 19.9. - Konštantín 

Blahoželáme 

Program 
kina 

@~wiTWJ 
Predstavenia o 19.4 5 hod. 

v sobotu a v nedel'u 
a26.-27.09.1996ajo 17.15hod. 

7.9.·8.9 12 opíc 
USA- MP -12 

11.9. ·12. 9 Posledný tanec 
USA· MN 15 

14. 9.·1 S. 9 Prvotný strach 
USA· MN· 15 

18.9.-l 

MICHA 

Konečné 
rozhodnutie 
USA- MP- 12 

USA- MN- 15 

Tel.: 

K 
Reštourócio U Michala Devínska Nová Ves a pivovar 
Stein Bratislava usporiadali 24.8.1996 ll. ročník 
súloží v pití pivo o držaní pohára 

VÝSLEDKY 
PITIE l LITRA PIVA NA čAS 

Čas: 
l.miesto-BoonTibor- 9,23sek. 
2. miesto- Zeman Jozef- 12,57 sek. 
3. miesto- Rosa Peter· 14,22 sek. 

DRŽANIE l-LITROVÉHO POHÁRA S PIVOM NA čAS 
Čo s: 
l. miesto- Tarčák tubomír- 3.56.62 min. 
2. miesto- Postorek Peter- 3.26.96 min. 
3. miesto- Zeman Jozef- 3.05.32 min. 

GJ. 

Športová olympiáda 
VÝSLEDKY V. ROČNÍKA ŠPORTOVEJ 

OLYMPIÁDY DETÍ ZŠ V D.N. V. KONANEJ 
V DŇOCH 20.-21.6.1996 

l. KATEGÚRIA 
Disciplíno: BEH NA 50 m 

CHLAPCI 
l. Sedláček Ľuboš B-1 8,22 s 

2. Kolivodo lukáš H 9, l O s 
3. Szabó Kristián B-3 9,20 s 

DIEVČATÁ 
l. Némethová Simona B-1 8,66 s 

2. štromblová Evo B-3 9,00 s 
3. lehocká Toťjono H 9, l O s 

Disciplíno: BEH NA 500 m 
CHlAPCI 

l. Berčók Andrej H l :45 s 
2. Okšo Michal 8-3 l :53 s 

3. Noskovič Filip B-1 l :55 s 
DIEVČATÁ 

l. Jurčíková Kataríno H l :55 s 
2. Hadová Mirko H 2:01 s 

3. šturdíková lucio H 2:02 s 

Disciplíno: HOD KRIKETKOU 
CHlAPCI 

l. Zajíček Michal B-1 36,5 m 
2. Johič Dany B-1 30,8 m 

3. Hrodek Tornáš H 27,3 m 
DIEVČATÁ 

l. Monczatová laura 8-3 21,9 m 
2. Zemková Denisa B-117,9 m 
3. Runáková lenko H 17,4 m 

ll. KATEGÓRIA 
Disciplíno: BEH NA 50 m 

CHlAPCI 
l. Ryšánek Marek H 7,82 s 

2. Tonáč Ľuboš B-1 7,86 s 
3. Slezák lukáš H 7,90 s 

DIEVČATÁ 
l. Balcová Alexandra B-3 8,32 s 
2. Medovičová Andrea H 8,59 s 
3. Bednórová Paulíno B-1 8,65 s 

Disciplíno: BEH NA 500 m 
CHlAPCI 

l. Tanáč Ľuboš B-1 l :34 s 
2. Adam tuboš H l :38 s 
3. Slezák lukáč H l :43 s 

DIEVČATÁ 
l. Švončinárová Kris!. B-1 l :45 s 

2. Hrbeková Veronika B-1 l :47 s 
3. ludvigová Andrea 8-3 l :48 s 

Disciplíno: HOD KRIKETKOU 
CHlAPCI 

l. Gašpárek Fero B-1 4 2,7 m 
2. Vitéz lucian H 42,2 m 

3.ludvig lukáš 8-1 35,9 m 
DIEVČATÁ 

l. Medovičová Andrea H 30,0 m 
2. Mužíková Alena H 28,2 m 

3. Dubravčíková Kris l. 8-1 2 8.7 m 

111. KATEGÚRIA 
Disciplíno: SKOK DO DIAĽKY 

CHlAPCI 
l. Belko Vlado B·l 401 ern 
2. letovonec Milan H 391 cm 

3. Čičillo Miro H 379 cm 
DIEVČATÁ 

l. Ružovičová Martino B-1 382 cm 
2. Krojčírová Alena B·l 364 cm 

3. Mortunovičová Pov. B-1 341 cm 

Disciplíno: HOD KRIKETKOU 
CHlAPCI 

l. Škorec Vojto B-1 48,8 m 
2. Šureček Richard B·3 48,4 m 

3. Tmčák Andrej H 45, l m 
DIEVČATÁ 

l. Ružovič~vá Martino B-1 41,4 m 
2. Fratričová Drahom. B·l 39, l m 

3. Jureková Paulo B·l 36,6 m 

Disciplíno: ŠTAFETA NA 4x250 m 
CHlAPCI 

l. BUKOVČANA 3 2:36 s 
2. HOROVA 2:42 

3. BUKOVČANA l 3:01 
DIEVČATÁ 

l. HOROVA 2:59 s 
2. BUKOVČANA l 3:17 
3. BUKOVČANA 3 3:20 

Disciplíno: BEH NA 750 m (CH) o 500 m (O) 
CHLAPCI 

l. Vola Juraj H 2:24 s 
2. Besúch Martin B-3 2:27 s 
3. Širočko Anton B-3 2:32 s 

v"- "- "- 1 rzt prv u poz te 1 u 
Hneď po podujatí pretekov automobilov do vr

chu, seriálu Majstrovstiev Európy, kde jazdci nie len jaz
dili, ole i organizačne pomáhali, vo štvrtok 
<01.08.1996) už Andrej STUDENIČ cestoval na 
okruh do Mostu no ďalšie medzinárodné preteky seriálu 
"OM '96 CHEMOPETROL". Na piatkových dvoch mera
ných tréningových jazdách po napínavom boji medzi26 
šlartujúcimi, spoločne skupiny N o A dojozdil Andrei no 
prvej pozícii na svojom vozidle VW Golf GTi 16V. Ako 
iediný slovák lo nemal jednoduché, no i napriek rozdie
lom v slatinách o tisícinách sekundy sobotňajšie prete
ky vyhral, čím potvrdil svoje kvality v jazdení a svoje 
víťazstvo po tréningoch si obhájil. Andrej so stol víťa
zom medzinárodných pretekov absolútne v skupine A 
o N spoločne. 

Zatial' čo Andrei vyhrával v Českej republike, da
lší členovia teamu Peter RUISL o ladislav HLUBÍK 
štartovali no podujatí pretekov automobilov do vrchu 
"OSTRA lÚKA" pri Zvolene. No týchto pretekoch, kloré 
sú súčasťou seriálu Majstrovstiev zóny strednej Európy 
(ME-z), Mojslrovstiev Plo samozrejme M-SR šlartovolo 

62 jazdcov (A, CZ, H, PD. Absolútnym víťazom medz. 
pretekov oko i ME-z so stol Jiff MIČÁNEK (CZ) s vozid· 
lom lucchini P·3-96M. Naším teamovým jazdcom so 
darilo: peter RUISL v absolútnom porodí medzinárod
ných pretekov skončil no S. mieste, v rámci ME-z na 
4. mieste o vo svojej skupine o triede skončil druhý na 
F Estónio 25LR. loislov HLUBÍK no vozidle Nissan 
Sunny GTi v triede N-2000 ccm dojozdil oko tretí o v 
seriáli SUNNY CUP si vybojoval 2. miesto. 

Slovenská hymna v Brne. 
Športový o napätý víkend 24 • 25.8.96 prežívali 

okruhoví jazdci na brnenskom Masarykovom okruhu v 
českej republike, kde prebiehalo ďalšie kolo medziná
rodných pretekov "CHEMOPETROl Open OM '96" 
a Majstrovstiev Českej republiky. Slovenskú republiku 
reprezentovali Andrej STUDENIČ, ladislav HLUBÍK, 
obaja jazdia zo MOTORSPORT Racing Team OMV STUAD. 

Po piatkových meraných tréningoch si vybojovali 
svoje postavenie no sobotňajšie preteky. V silne obsa
denej triede, skupine o divízii, v ktorej jazdia so silne 

DIEVČATÁ 
l. Frohlichová lenko H 1:39 s 
2. Slobodion Downe B-3 l :44 s 
3. Medovičová Zuzana H l :46 s 

Disciplíno: BEH NA 60 m 
CHlAPCI 

l. Širočka Anton B-3 8,63 s 
2. Volo Juraj H 8,72 s 

3. letovonec Milan H 9, 16 s 
DIEVČATÁ 

l. Scheuhouferová Kat. H 9,22 s 
2. Nekvopilová Barbora H 9,35 s 

3. Klemonová Mirko H 9,40 s 

Disciplíno. VYBíJANÁ 
l. BUKOVČANA l 6. roč. 

2. HOROVA 5. roč. 
3. HOROVA 6. roč. 

IV KATEGÚRIA 
Disciplíno: SKOK DO DIAĽKY 

CHLAPCI 
l. Miklovic Milo B-1 498 cm 
2. Verner Dušan B-1 492 cm 

3. Attila Ágh B-3 7 44 cm 
DIEVČATÁ 

l. Vozárová Renáto H 396 cm 
2. Vovríková O Igo H 3 77 cm 

3. Stroussová Mário 8-3 364 cm 

Disciplíno: BEH NA l 000 m (CH) o 750 m (O) 
CHlAPCI 

l. Širočka Michal 8-3 3:21 s 
2. Masár Marek H 3:22 s 

3. Holocsy ladislav 8-1 3:24 s 
DIEVČATÁ 

l. Vovríková Olgo H 2:36 s 

TENIS 
l. trieda • muži: 
Ekonóm - LOB Devínska Nová Ves 5:2 
Buštík- SOJÁK R. 6:0, 6:0 
Petrech· JURČÁK B. 6:0, 6:0 
Šereš- ŽOVIC 3:6, 6:3, 0:6 
Palčo • JACKANIN 6:2, 6:0 
Mo(ovský- JURČÁK S. 6: l, 6:0 
Buštík, Pa lčo- SOJÁK, ŽOVIC 4:6, 4:6 
Petrech, Šereš -JURČÁK B., JACKANIN 

6:2,6:3 
ll. trieda - starší žiaci 
LOB Devínska Nová Ves -
KŠU l. tenis klub 9:0 

bojovalo o umiestnenia, zmenami porodia vozidiel po 
určitých kolách. Po tomto silnom napätí cieľovú čioru 
oko prvý prešiel o preteky vyhral reprezentant SR 
Andrei STUDENIČ. 

V nedeľu 25.08. 96 no mokrej trati, za silného 
doždo pri druhom preteku medzinárodných maj
strovstiev Českej republiky zopakoval Andrei víťazstvo. 

2. Gogóľová Viktória B·3 2.37 s 
3. Biharyová Michaela B-3 2.44 s 

Disciplíno: HOD GRANÁTOM (CH) o KRIKETKOU 
(O) 

CHlAPCI 
l. Brida Tomáš H 66,7 m 

2. Miklovic Milo B-1 50,0 m 
3. Sčosný Róbert B-3 47,4 m 

DIEVČATÁ 
l. Michelová Michaela B-3 43, l m 
2. Tomonyová Kataríno B-3 38, l m 
3. Vokonitzová Ingrid 8-3 37, l m 

Disciplíno: BEH NA 60 m 
CHLAPCI 

l. Brida Tomáš H 8,06 s 
2. Srnec Dušan H 8,25 s 

3. Miklovic Milo B-1 8,37 s 
DIEVČATÁ 

l. Čukanová Petra H 9,22 s 
2. Ryšánková Zuzana B-1 9 ,OO s 

3. Holuzová Ľubica H 9, lO s 

Disciplíno: ŠAFETA NA 4x250 m 
CHlAPCI 

l. HOROVA 2:27 s 
2. BUKOVČANA 3 2:30 s 
3. BUKOVČANA l 2:34 s 

DIEVČATÁ 
l. HOROVA 2:48 s 

2. BUKOVČANA 3 2:51 s 
3. BUKOVČANA l 3:02 s 

Disciplíno: VYBÍJANÁ 
l. HOROVA 8. roč. 

2. BUKOVČANA 3 8. roč. 
3. BUKOVČANA l 8. roč. 

KRÍŽ- Kadrliak 6:2, 6: l 
POTOCKÝ- Laurinc 6:0, 6:0 
CHOVANOVÁ - Pápešová 6: l, 6:2 
FISTEROVÁ Z. - Máderová 6:4, 6:2 
PÁNIK - Trebatický 6:2, 6:0 
KURINA • lang 6:2, 6: l 
CHOVANOVÁ, FISTEROVÁ • Pápešová, 
Máderová 3:6, 6: l, 6:2 
PÁNIK, POTOCKÝ - Trebatický, Lang 
5:7, 6:3, 6:4 
KURINA, KRÍŽ - Kadrliak, laurinc 

6:0,6:0 

mj 

Vyhral v silne obsadenej lriede absolútne pred 
továrenským teamom ŠKODA a značkami Peugeot, 
Nissan, Ford, Opel a Toyolo. 

Vífozstvom si upevnili. miesto v hodnotení 
seriálu Majstrovstiev českej republiky pred poslednými 
pretekmi. 

DEVEX 5 



SPLAV VY 
VYSOKÁ PRI MORAVE - DEVÍN 

pre priatelov Matice slovenskej 

a pre rodičov s deími 

Cena: deti od 2 do 10 rokov 
l OO Sk, deti od ll do l OO rokov 
130 Sk, väčšie rodiny môžu ma( zlovu! 
(cena je 20-25 Sk/os/hod., ceny 
určuje majiteľ člnov TJ MORAVAN 
a TJ ALBATROS) 

V cene je započítaný dovoz 
a prenájomčlnov z príslušenstvom a 
čas( nákladov na propagáciu. 

Čo nás čaká? 
stretnutie s kamarátmi 

krásne prírodné prostredie 
napínavé dobrodružstvá 

v zákutiach Moravy 
táborák 

kúpanie (kto nechce) 
turistika na Devínskej Kobyle 

(kto chce) 
nedela 8. septembra 1996 

9.00 je zraz na železnič. stanici 
Devínska N. Ves. aut. 61, 63, 121. 

Odjazd vlaku 9.12. Ak výnimočne 
nepôjdete z DNY, vlak č. 2504 smer 
Breclav z N.M. 8.42. z Hl.st. 8.56. 
z Lamača 9.05. Stretneme sa v po
slednom vagóne. Prestupujeme 
v Zohore. Pozor! Odjazd sa môže 
l .Vl. posunúť o niekol'ko minút. 

Pred začiatkom splavu 
o l O. hod. sa dozvieme niečo 

o vodáckom umení od pána 
Bartoviča, ktorý nám urobí krátku inš
truktáž. Približne v strede splavu si 
urobíme dvojhodinovú prestávku s tá
borákom a hrami. 

Splav ukončíme pod Devínom 
okolo 17. hodiny, odkiaľ sa môžete 
odviez( autobusom do mesta, alebo 
kto chce, môže ís( s nami po náuč
nom chodníku na prechádzku 
Devínskou Kobylou. 

Poznámka: 
na jednu kanojku sa počíta 4 

osoby (výnim. 3), v každej kanojke 
bude minimálne jedna dospelá oso
ba, doporučujeme, aby bol jeden do-

Cielom kampane "Vyčistime 
svet" je zjednoti( obyvatelov z kaž
dého kúta Zeme v jednoduchem 
aktivite zameranej na vyčistenie ve
rejných priestranstiev, triedenie 

spelý na jedno malé diet'a, rozmiest
nenie sa dohodne vo Vysokej p.M. 
každý člen výpravy dostane vestu 
a veslo, pre menšie deti budú krátke 
veslá. Nováčikovia dostanú nepotopi
teľný dvojčln- "katamarán". 

Prineste si so sebou: 
mince do automatu na vlak 9 Sk 

(4.50 Sk), pršipláš(, rezervné obleče
nie v igelite, stravu a tekutiny na celý 
deň, niečo na opekanie k táboráku, 
štvornohých priatelov, nezabudnite si 
svetlú prikrývku na hlavu a dobrú 
náladu! "Neexistuje zlé počasie, je 
len zlá výstroj!" V prípade silného 
dažda sa splav odkladá. 

Prihlásiť sa môžete do 7.9. do 
20.00, info: OTO KRČMA 
tel. 778-269 ... ZÁZNAMNÍK 

ŠACH 
Majstrovstvá Slovenska 

v družstvách starších žiakov so uskutočili v Žiline. 
Družstvo ŠK Strelec Devínsko Nová Ves so v silnej 
konkurencii 3 7 družstiev umiestnilo no peknom 
9. mieste po týchto výsledkoch: 
ŠK STRELEC DNV- Poprad 4:0 
-Doprastav Bratislovo l :3 
ŠK STRELEC ONV- Čadca 4:0 
ŠK STRELEC DNV- Handlová 2:2 
ŠK STRELEC ONV- Žilina 3: l 
ŠK STRELEC DNV- Banská Bystrica 2:2 
ŠK STRELEC ONV- Prešov l :3 

O úspech so zaslúžili 
SYROVÝ Ivan 
HORVÁTH Karol 
ŠIMON lukáš 
HORVÁTHOVÁ Zuzana 

4,5 bodu 
4,5 
5 
3 

mj 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada Matica slovenská DNY 

8.9.- nedela: Splav rieky Moravy na kanoe 
Vysoká pri Morave - Devín 

22.9.- nedela: ONV- náučný chodník- Devín a späť. 
Informácie: Oto Krčma- tel.: 778 269. 

iných l'udí robí tie isté aktivity v ten 
istý čas na celom svete. 

V Devínskej Novej Vsi chceme 
danou aktivitou vzbudí( záujem na 
zvýšenie starostlivosti o svoju obec 

Tých, ktorým leží na srdci krás
ne okolie našej mestskej časti, po
zývame na kosenie okolia náuč
ného chodníka Nivou Moravy 
21.9.1996 o 9.00 h. (zraz pred 

Mestská čas( Devínska Nová 
Ves sa počas víkendu 20. - 22. 
septebra 1996 plánuje zúčastni( 
štvrtého ročníka celosvetového po

dujatia "Ciean Up the World vy
čistime svet", ktorého iniciátorom 
a celosvetovým koordinátorom je 
organizácia v Sydney - Clean Up 
Australia v spolupráci s UNEP 
(United Nations Environment 
Programme), Programom OSN pre 
životné prostredie, a zahŕňa komu
nálne prostredia. 

C/ean up the World - Vyčistime svet 

"Vyčistime svet" je projekt vy
tvorený s úmyslom obráti( medzi
národnú pozornos( na obrovské 
množstvo odpadov zamorujúcich 
našu planútu, ktoré sú vážnou 
hrozbou pre životné prostredie a 
vážne ohrozujú zdravie nás všetkých. 

6 DEVEX 

i redukovanie odpadov, či výsadbu 
zelene. Tieto akcie majú upriami( 
občanov na zvýšenie strostlivosti 
o sovju obec počas celého roka. 
"Vyčistime svet" presahuje všetky 
hranice a ideológie • ludia sú inšpi
rovaný myšlienkou, že mnoho 

nielen v tomto jesennom období, 
ale aj počas celého roka. 

Prispejte aj vy vlastným 
skrášlovacím programom k zlepše
niu životného prostredia v našej 
mestskej časti !úprava, výsadba) 
Tešíme sa na informácie o vašich 
aktivitách! 

radnicou), alebo kosenie lúky 
Podhorské (o 9.00 h. za ZŠ 
P. Horova - p. Polák František). 

Bližšie informácie: Katarína 
Zlochová, MÚ Dev. N. Ves, t. č. 
777 250. 

RNDr. Katarína Zlochová 

Ostatný júlový víkend patril 

na trati Pezinok-Baba vrcholové

mu motoristickému podujatiu 

Majstrovstvám Európy v prete

koch automobilov do vrchu Baba 

SLOVAKIA'96 - MATADOR 

Kvalitná traf, vynikajúci 

jazdci a perfektná organizácia 

dali tomuto sviatku motoristov 

o pät' pečat' SUPER. Tých naj ... 

bolo neúrekom, a tak nečudo, že 

sa hovorí o zaradení týchto pre

tekov do kategórie Majstrovstiev 

sveta. 

Preteky nepokazil ani dážď 

po prvom kole. 

Najlepší čas zajazdil Talian 

Fabio DANTI, druhé miesto ob-

sadil Nemec F. FAUSTMANN, 

tretie G. REGOSA z Talianska. 

Zo slovenských pretekárov 

najlepšie jazdil Andrej STUDE

NIČ z Motorsport racing team 

OMV STUAD na vozidle VW GTi 

l6V v prevedení pre skupinu 

A-2000. V (@j obsadil prvé mies

to. Na dalších miestach z tejto 

devínskonovoveskej liahne sa 

umiestnili M. REICHELT na tretej 

priečke, M. BIELIK na šiestej, 

L. HLÚBIK v triede N-2000 na 

siedmom mieste, P. RUISL v triede 

E-1600 na štvrtom. 

Ďalší pretekár z Devínskej 

Žarko ŠIMKOVIČ mal smolu 

s motorom na Škode Felícii 

a v triede A-1300 obsadil piate 

miesto. 

Preteky bolo treba vidieí 

a preži( Tie zážitky sa celkom 

nedajú opísat'. 

Okrem známych osobností 

politického (preteky odštartoval 

predseda NR SR l. Gašparovič), 
hospodárskeho, kultúrneho 

a športového života, sme videli 

na Babe hviezdu dosiek, ktoré 

znamenajú svet Chantal 

Poullain - Polívkovú s Andy 

Hricom a dalších a dalších. 

O rok na Babe dovidenia! 

Pikoška na záver: Pred tlačovkou 
po skončení pretekov sa ruky no

vinárov naíahovali za práve roz

množovanými výsledkovými listi

nami. Šarmantná dáma tlačo
vého strediska im však oznámila: 

"Páni, teraz môžem uspokoji( 

iba štyroch." Novinári zbystrili 

pozornos( "Výsledkovými listi

nami," dodala provokatívne die-

včina. 
pk 

DEVEX 7 

] 
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Základná škola, 
ul. l. Bukovčana č. 1, 

3. - 4. roč. v budove na ul. 
l. Bukovčana č. l 

4 triedy- roč. 3- 104 detí 
4 triedy - roč. 4 - 113 detí 

ZÁCHRANA PRE VAŠE OK 
v školskom roku 1996/97 

Základná škola v tomto školskom 
roku má 36 tried a 15 oddelení škol
ského klubu v štyroch budovách 
v Devínskej Novej Vsi a v Devíne. 

24 tried je na l. stupni 
12 tried je na ll. stupni v ZŠ 
v Devíne- roč. 5. - 8. 

l. STUPEŇ je v troch budovách 
v Devínskej Novej Vsi. 
l. -2. roč. v budove na Charkovskej 
ul. č. l 

4 triedy - roč. l - 86 detí 
4 triedy - roč. 2 - l 07 detí 

l. - 2. roč. v budove na lstrijskej ul. 
č. 22 

3 triedy - roč. l · 68 detí 
5 tried - roč. 2 - 128 detí 

ll. STUPEŇ · ZŠ DEVÍN, KREMEĽSKÁ 2, 
12 tried, 270 žiakov 

Naša základná škola okrem pl
nenia výchovno - vzdelávacích cielov 
je školou s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov, od 3. roč. nemecký 
jazyk a od 5. roč. anglický jazyk. 

Zároveň od l. roč. po 8. roč. sa 
zameriavame na environmentálnu vý
chovu detí, hlavne po citovej stránke 
s cielom nadobudnutia kladného 
vzŕahu k prostrediu, v ktorom vyras
tajú a rovnako ochrana prírody. 

Prajem našim žiakom úspešné 
zvládnutie všetkých školských povin
ností počas školského roka 1996/97. 

Ladislav JAŠKO 
riaditel' školy 

(;g:~Lf~[L@@ 
obchody a služby pre občanov DNV pre rok 1997 
Osvedčený KATALÓG - už jeho piate vydanie - pripravuje 

vydavatelstvo DEVEX. 
Uzávierka inzercie bude 30.10.1996. 

Katalóg vyjde v náklade 5400 kusov. Každá domácnos( v DNY 
a inzerenti dostanú po jednom výtlačku bezplatne v januári 1997. 

Už od 9.9.1996 prijíma inzerciu· DEVEX- inzertná kancelária, 
Novoveská 14 (z dvora) 

pondelok- piatok: 15.30-18.00, sobota: 8.00-11.00 
fax: 07/715 2.75. 

Poštou: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 
l strana: 1.240,- Sk; 1/2 strany: 625,· Sk; l/ 4 strany: 320,

Sk; 1/8 strany: 165,- Sk + DPH 23 %. 

::K 51® 00 ~&'-\~&'-\ rp~~ ~&'-\~~ ®~~51 ......... 
l 
l ponúka fi: R O l O T E R M 
l Cena tepelnej energie je už dnes dosŕ vysoká, stále rastie a bude rásŕ. S roletou 

Cena tepelnej energie je už dnes 
dosŕ vy~oká a stále rastie a bude rásŕ. 
S roletou ROLOTERM uštríte viac ako 
polovicu peňazí za teplo, ktoré by Vám 
utieklo cez okno. V lete sa zníži teplota 
vo vnútri až o 7 °C. (Vyrátané SEI) 

ROLOTERM je roleta, ktorá pre
púšŕa svetelná a odráža tepelné žiarenie. 
Pôsobí teda ako tepelné zrkadlo. To 
umožňuje tenká vrstvička kovu nan ese
ná technológiou vákuového naparova
nia na priehladnú polyetylénovú fóliu. 

Zima: 

Cez deň slnečné lúče prenikajú do 
miestnosti a pri
nášajú vítané svetlo 
a teplo, ktoré pozi
tívne vplýva na tepel
nú bilanciu. ROLO

TERM preto nechajte vytiahnutý. 

V noci cez vaše okno 
uniká najviac tepla. 
ROLOTERM v stiah
nutej polohe odráža 
unikajúce tepelné 

žiarenie späŕ do miestnosti, čo zvýši 
Vašu tepelnú polohu. 

Leto: 

Cez deň slnečné lúče prenikajú do 
miestnosti ako tepel
né a svetelné žiare· 
nie. ROLOTERM 
v stiahnutej polohe 
ich odráža späŕ do 

exteriéru, čo bráni nadmernému pre
hrievaniu miestnosti a pripieva k tepel
nej pohode. 

l 
1 RO LOTE RM ušetríte viac ako polovicu peňazí za teplo, ktoré by Vám utieklo cez nosti počas dňa 
l okno. V lete sa zníži teplota vo vnútri až o rc (vyrátané SEI). mohlo uniknúŕ do 

V noci treba umož
ni( aby teplo naaku
umulované v miest· 

• 1 811 02 Bratislava, Medená 5 exteriéru. ROLOTERM nechajte vytia h-

Účinok: 

znižuje tepelné straty trans

parentnej výplne zdvojeného 
okna až o 55% 

prispieva vytvoreniu tepelnej 

pohody a intimity, bráni nad
mernému prehrievaniu interié-

ru v lete, eliminuje účinok 
studeného sálania oblohy. 

chráni pred nadmerným 

oslnením. 

zlepšuje celkový estetický 

dojem 

montáž nenarúša prevádzku 

ani činnos( užívatelov, 
je jednoduchá, čistá a rýchla. 

údržba a servis nevyžaduje 

mimoriadnu starostlivos( 

rozmerová škála sleduje 

výrobné rozmery okien. 

návratnosť 2 až 4 roky-

podla typu vybratej fólie. 

V prípade záujmu informácie 
nájdete v rubrike inzercia. 

l tel.: 07/533 0158 fax: 07/533 2115 nutý. 

L----------------------------------------------------------------
Harris Slovakia a.s. 
Domáca ošetrovatel'ská starostlivost' 

Haanova 26, 851 04 Bratislava 
tel/fax: 845-607 

Doma je doma - týmto mottom 
chce osloviť spoločnos( Harris 
Slovakia a.s. obyvatelov bratisla
vy, ktorá v mesiaci septembri 
1996 zahajuje svoju činnosť 
v oblasti odbornej ošetrovatelskej 
starostlivosti v domácnosti. 

Harrisová služba odborného 
ošetrovania - ktorej modelom je 
Harris Home Health Services, má 

už skoro 60 · ročnú tradíciu v štá
te Texas USA Vdoka výbornej a 
spolahlivej činnosti dosiahli, že 
nemocničnú starostlivos( využí
vajú len tí pacienti, ktorí pre plá
nované zákroky, alebo ich závaž
ný klinický stav, vyžaduje lekársky 
dozor. Odbornú ošetrovatel'skú 
starostlivos( budeme poskytoval' 
na základe: 

žiadosti oštrujúceho lekára 
žiadosti pacienta cez oštrujúce
ho lekára 
žiadosti pacienta za priamu 
platbu. 

Ošetrovatel'ská starostlivosť 
zahfna: 

obväzy, preväzy, ošetrenie rán 
po operáciách 

- polohovanie pacienta 
meranie vitálnych hodnôt 
odbery biologického materiálu 
podávanie všetkých druhov 
injekcií 
podávanie klyzmy, cievkovanie 

prevencia a ošetrovanie deku
bitov 
starostlivos( o inkontinentného, 
imobilného pacienta 
starostlivos( o stomikov 
starostlivos( o diabetikov 
starostlivost' o ženu, matku, 
novorodenca 
iné podlo indikácie lekára 

Informácie vám poskytne 

Koordinačné centrum Harris -
Slovakia, a.s. Haanová č. 26 851 
04 Bratislava, telefón + fax 845 
607 

v pracovných dňoch od 
l 0,00- 15,00 hod., mimo uvede
ného času je zapnutý odkazovač. 

RTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

( <io2 ."PREDAJ ) 
• Predávame japonské šijacie, ob
nitkovacie a vyšívacie stroje zn. JANOME. 
Na objednávku. Tel.: 776 028 
• Predám dva dlhopisy 2 KPP. 

Tel.: 778 835 
• Predám zárubňu Ľ 90, biele dve
re P 80, filter do 800-litr. akvária. 

Tel.: 777 632 
• Predám 144-litr. mrazničku. 

Cena dohodou. Tel.: 777 268 
• Predám nový kuch. rozf. stôl -
4.000,- Sk, nový kožuch (zajac)-
3.000,- Sk. Tel.: 778 658 
• Predám detskú postiel'ku vo vý
robnom stave za 1.000,- Sk. 

Tel.: 779 853 
• Predám detskú postiel'ku väčších 
rozmerov ( 140x80 cm), cena 
2.000,- Sk. Š. Králika 4, 8. posch. 
vpravo, byt č. 30. 
• Predám koliečkové korčule dvoj
radové zn. HUDORA, rozŕahovacie 
do čísla 4. Cena 600,- Sk. 

Tel.: 778 872 
• Predám kolieskové korčule 
1.200,- Sk. Tel.: 778 658 

(;o3.- VOtN.É MIESTA ·) 
* Prijmem krajčírky na šitie mode-
lov. Tel.: 778 353 
* Práca s AVON kozmetikou. 
Tel.: 777 705 (od 18. do 21. hod.) 

SIBAMAC, a.s. oz Bratislava 

prijme 
väčší počet murárov a tesárov. 
Bližšie informácie vám poskytne 
PhDr. Ivan Šiška -

tel.: 07/502 3356,502 3282 

(·• ··o4 - SI.OŽBY ) 
* Prepisujem na PC. Tel.: 770 140 
* Expres angličtina. Na kaštieli 12. 
• Spracovanie podvoj. a jedn. úč
tovníctva, mzdy, DPH na PC aj v AJ 
- spolohlivo. Tel.: 779 072 
• AJ- preklady. Tel.: 778 265 
* NJ- preklady. Tel.: 770 094 

-·Alojz KOTEK--
po dlhšej praxi v zahraničí znova 

ponúka 
- špeciálne obkladačské práce 
-dlažby 
- drobné murárske práce 
- bytové jadrá 
- stierky - sadrokartón - silikóny 

Tel.: 777 150 

• 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, 220 005 

* Kúpim 1-izb. DB v DNV. 
Tel.: 770 089 

• Vym. 1-izb. DB za 2-izb. DB 
v DNV +dopi. Tel.: 775 835 
• Vymením 2-izb. byt za 1-izb. 
v DNV + 1-izb. Tel.: 776 962 

• Hlodám na doučovanie z AJ -
doma. Tel.: 770 849 

• Darujem staršiu stenovú skriňu 
a sedaciu súpravu. Tel.: 777 510 

MUDr Viola Bukovská 'pre deti; dorast a itlldujúcu mlád~ž 
~ • f.t li\ 00 lô) ~~ ~ li\~ /il~ li\ .Polikl.íniko no ul .. S. ch. Trnávského 6 (prize. mie") 

~\YJ~~@~OO~ thiPJbl!!J~~~~th Bratislava· Dúbfovko .. . 

POSKYTUJE SLUŽB'( PRE VŠETKÝCH POISTENÝCif I'ACIENTOV 

1. NEÍ'OISTENÝCH {priamo platba) 
pondelok:? .30i 12.00 štvrták: 13.00-17.30 

utorok: .l o:::J0-15.00 
streda: 7 ;30-12:00 

teL: 763 783, klapka 40. 

P R fS S K A M s.r.o., Vópenka č. 4, 841 07 Bratislava 

IJrijme 
· technológ (poslupór) 

vzdelonie: VŠ· slrojnicko 
odbor: 1vórnenie, lisovonie 
SPŠ· slrojnícko 
nóslup: ihneď 

· fakturantka 
vzdelonie: ÚSO 
ovlódonie próce s PC 
nóslup: ihneď 

. robotníkov do lisovne 
nóslup: ihneď 

Bližšie informóde 1.Č.: 07/787 206 

Od 7.8.96 otvorená nová predajňa Eisnerova 56/ A 
p o n ú k a 

denne čerstvé mäso a údeniny 
z vlastnej produkcie od firmy HAM l 

po-štv: 7.30-18.30 piatok: 7.30-19.00 sobota: 7.00-12.00 
tel.: 770 621 

Obchodná firma prijme do zamestnania: znovuotvorené 
l. asistentku alebo asistenta obchodného referenta 

Podmienky: SŠ alebo VŠ, pasívna znalos( ruštiny a l sv. 
jazyka, práca s PC, ovládanie strojopisu vítané. 

2. sekretárku riaditel'a 
Podmienky: SŠ alebo VŠ, aspoň pasívna znalost ruštiny 
a l sv. jazyka, práca s PC, ovládanie strojopisu, komunika
tívny typ. 

Tel.: 779540, 770540, 770254 

Podni ka-tella pozor! 
Od 26.9.1996 jé tu oj preVás 

DevJnskonovoveská televízia. 
Využite možnos( reklamy v. novej televízii. Vaša ponuka sa 
ocitne v 4.000 domácnostiach pripoiených v DNV na. káblový 

rozvod. Využite zavádzacie sadzby; platné iba do konco roko 

1996. 

POTRAVINY 
!bývalá Jednota) 

lstrijská 71 
pozýva a ponúka 

-široký sortiment potravín 
a výrobkov 

- mäsové a mrazené 
výrobky 

- šaláty a polotovary 
po-pia: 6.30-18.00 

sobota: 6.30-12.00 
tel.: 776 991 

no v 
ON-LINE ZBERŇA 

'~ZÄKAZKOVÉ ŠITIE 

KENO, MATEJ, ŠPORTKA, 
s zo 40 

v predajni TAO, 
E is ne rova 56/E 

po-pia: 14.00-18.30 
so: 8.00-12.00 

i~J.$.. *.:::ETR*O~·~:t:ci~~N lE 

i7iS"ÍSal6~~\i/ooor®~Uď,\, P.Horova 12 

;v: \óo~]2,00 a l4.00~18.00so: 8.00-12.00 

teL:779 4oo 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str.= 21 08 Sk, l strana = 4216 Sk. K cenóm treba pripočítal23 % DPH. 

Zlo vy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zames1nanie hlodóm ·50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, poslednú strana+ 50%. 

Inzercia tel./fax: 775 27 5, inzertnú kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 



Okienko 
[MJ@~~~lli®] 
polície 
Dňa 19.8. 1996 oznámil na stani

cu MsP DNV p.H.V., že na jeho záhra
de mu boli poškodené ovocné stromky, 
konkrétne višne, pričom mal podozre
nie no svojho susede, ktorý sa mu už 
v minulosti vyhrážal, že mu spôsobí 
škodu na záhrade. V priebehu šetre
nia došla k zmieru medzi susedmi, čím 
bal priestupok odložený v zmysle §-u 
600, ods. 3, pís.a, Zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. 

Dňa 20.8.1996 na základe po
žiadavky miestneho úradu bola vyko
naná kontrola rozkopávky na ul. 
Kremencovej, pričom bolo zistené, že 
platnost povolenia rozkopávky bola 
ukončená. Bolo vo jdené v styk so zást. 
stav. vedúceho, ktorý prisl'úbil zabez
pečenie predl'ženia platnosti rozhod
nutia starostu na rozkopávku cesty, čo 
aj v nasledujúci deň bolo vykonané. 

Dňa 20.8.1996 bolo na st. MsP 
DNV telefonicky oznámené, že sa na 

~~ÍŽOV~a 
Pri súde. - Neznášam taký život. 
Manžel so mnou zachádza ako so 
psom. 
-Bi ie vás? 
Odpoveď nájdete v tajničke 
krížovky. 

Vodorovne: A) Začiatok tajničky. -

B) Vokalizovaná predložka - slama 
po česky - ženské meno. - C) 
Usušená tráva - omotaj - cibri, 
zdokonal'uj . - D) Povala, strop -
drásalo, trhalo - staročeské osobné 
zámeno. - E) Značka pokrmového 

tuku - značka elektrospotrebičov -

ktosi básnicky. - F) ŠPZ Ostravy -
pokuta - European Patent Office. -
G) Zavý jalo posledný z 
Rožemberkov - mesto v USA (štát 
Utah). - H) Írska republikánska ar
máda- široká nádoba zo slamy so 

širokým dnom - 1995 rímskymi 
číslami . - l) Novi aty pieskový ná
syp - športový kód Lotyšska . - J) 
Koniec tajničky. -

Zvisle: l) Mačkovitý dravec, rys . -

streche bloku na ul. l. Bukovčana 20 
pohybujú nejaké maloleté osoby. Na 
miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá 
vykonala kontrolu uvedenj informácie, 
pričom zisti la, že všetky prístupy na 
strechu bloku sú uzamknuté. 

Dňa 21.8.1996 bolo volané na 
linku 159, že na ul. J. Jonáša došlo k 
výtržnosti, pričom muž vo výt'ahu bo
dol nožom ženu . páchatelom bol C.R. 
z DNV. Na miesto činu bola vyslaná 
hliadka MsP DNV, ktorá po príchode 
zabezpečovala miesto činu . Pobodaná 
žena bola po ošetrení prepustené do 
domáceho liečen ia. Šetrenie trestného 
činu vykonáva lo HO PZ spoločne s vy
šetrovatelom. 

Dňa 26.8.1996 telefonicky ozná
mila no stanicu MsP DNV p.S., bytom 
ul. bystrická, že jej muža naháňal jeho 
brat s nožom, pri čom bol pod vp ly
vom alkoholu . Na miesto bola vyslaná 
hliadka MsP DNV, pričom bolo ziste
né, že ide o S. P., ktorý napadol svojho 
brata. Situácia bola ukl'udnená, prí
pad prevzala PMJ vel. PZ SR hl. m. SR 
Bratislavy. 

V priebehu 35. týždňa bola hliad
kami stanice MsP DNV vykonaná kon
trola motorových vozidiel so zamera
ním na vozidlá bez ŠPZ (tzv. vraky) 
ako aj na vozidlá so ŠPZ dlhodobo 
stojace na jednom mieste, ktoré zabe
rajú verejné priestranstvo. Celkovo bo-

2) Ženské meno (22 .12) - predpíš 

dane, dávky. - 3) Čas( tela od pásu 
dole - talianske mesto. - 4) Túz -
zachraňoval. - 5) Ďobe zobákom -

trhala, ničila. - 6) Poskytujete- zne

tvoruj . - 7) Dievčenské meno 
(Emília} - súkate (zastar.} . - 8) 
Mačka po francúzsky - osemstopo-

2 3 4 

A 

B 

c 

o 

E 

F 

G 

H 

5 

lo zistených 16 motorových vozidiel 
bez ŠPZ (vraky) a 21 vozidiel dlhodo
bo stojacich na jednom ieste (s ŠPZ). 
Touto cestou chceme znovu upozorn it 
mojitel'ov uvedených vozidiel, že bude 
proti nim použité ustanovenie 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
č. 4/96, konkrétne §-u 6 (odtiahnutie 
vozidla ponechaného na chodníku) o 
§-u 7, v prípade, že neodstránia svoje 
vozidlá z priestoru, kde ich vozidlá 
parkujú. u motorových vozidiel so ŠPZ 
dlhodobo stojacich na jednom ieste 
môže miestny úrad prikroči( k vy
máhaniu poplatku za zabranie vere j
ného priestranstva. 

V priebehu 34. a 35. týždňa 
hliadky MsP stanica DNV venova la 
zvýšenú pozornos( dodržiavaniu VZN 
s dôrazom na čistotu a poriadok, chov 
zvierat a parkovanie motorových vozi 
diel. Celkovo bala riešených 52 prie
stupkov z toho 36 priestupkov za po
rušenie VZN m.č.DNV a 16 priestup
kov bolo vyriešených v blokovom ko
naní v celkovej sume 2.700. -Sk. l O x 

bola použité zariadenie na zabráne
nie odjazdu motorového vozidla (tzv. 
"papuča'l 

Vel i tel' stanice MsP - DNV 
JUDr. František Baňas 

vý verš antickej poézie. - 9) Značka 

rastlinného tuku - lehota. - l O) 
Patriace Eve- silná, odolná. - ll) 
Stred tajničky. -
Pomôcky: G) Orem. - l) Ainu . - 9) 
Cera.-

d 

6 7 8 9 10 ll 

-Mám vel'mi zlú ženu! 

- Ale nie je to na nej vidiet. 

- Na nej nie, ale pozrite sa na mňa! 

- Máte, prosím, oj inštruktážne 

príručky? 

- Máme. A čo by ste potrebovali? 

- Skrotenie zlej ženy. 

- Máte krásny kožuch, slečna. Iste 

musel by( drahý ... 

- neviem, čo stál. Ja som ho dostala 

od šéfa. 

- Zadarmo2 No, ale to ste musel i 

s ním niečo ... 

-Ale, ani nie, iba som musela trochu 

skráti( rukávy. 

Rozčul'uje sa jeden v preplnenom 

autobuse: 

·Človeče, vy ste tak spitý, že mi led

va stojíte na nohe! 

- Bude tretia svetová vo j na? 

- nebude. Ale bude taký boj o mier, 

že na zemi nezostane ani kameň na 

kameni. 

Policajt na cyklistických pretekoch: 

- No, chlapci, nebude to lacné! 

Päťdesiat bicyklov bez osvetlenia ... 

Paríž je nesm ierne kultúrne mesto. 

Ešte aj zametači tam hovoria po fran

cúzsky! 

- Chcel by som klobúk pre ženu. 

- Akú hlavu má milostivá? 

- Príšernú. 

- Moje žena má príšernú reumu, až 

celý deň kričí. 

- A ty proti tomu nič nerobíš2 

- Akože nie? Dávam si vatu do uší. 

• Moja svokra je anjel. 

- Ty sa máš. Moja ešte žije. 

- Babi, prečo máš také vel'ké oči2 

- Karkul'ka, už ani na záchode mi 

nedáš pokoj? 
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@ ... a teraz máš šancu! w Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Predovšetkým chcem poda

kovať všetkým gratulantom 
k dovŕšeniu piateho roku vydá

vania Devexu. Som rád, že 

sme to vydržali. Všetci spolu. 

Pät'ročnica ie krátky čas na 
dlhé spomínanie. 

Zmyslom života ie spokoino

st'. Každý iu hlodá inde, rozlič
nými spôsobmi. Po piatich ro

koch môžem vyslovit' spokoi· 
nost' s prácou a som rád, že 
žit' tie roky hodné bolo. 

Dovone mi podakovat', pri 
teito malei slávnostnei príleži

tosti, všetkým priatelom, pod

porovatelom, sponzorom, spo· 
lupracovníkom, prispievate/om 
i Vám, čítate/om. Bez Vás všet
kých by sme neboli mohli exis
tova( pokračova( 

Život ie skutočne krátky na 
to, aby sme mu splatili dlh za 

možnosti, ktoré nám ponúka. 
Snažím sa a rád dopraiem 
každému . Ai keď v našich 
nbvinách iba informáciami, 

radami, ponukami, priesto· 
rom ... 

Vážim si každého, čo si to len 
trochu zaslúži a želám dosiah

nut' vnútornú spokoinost'. 

Váš vydavatel' 

Z- Za krajšiu Devínsku, Stravovanie 

dôchodcov, l- DNV televízia začína 

2- Z histórie Devexu, Čo vzrušuje Emu? 

2- Grbarčieta, Požiarnici súťažili 

Starosta MČ DNV Ing. V. Mráz blahoželá vydavatelóvi Devexu. 

Vážený pán vydavatel', verejnej diskusie, pripomienok, krih'k a podnetných 
návrhov. 

dovarte mi, aby som Vám menom samosprávy 
mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves, oko i 
Vošich čitoterov, poo'okovol zo Vošu prácu počas 
uplynulých piatich rokov vychádzania Vášho 
Devexu. 

Tento i nformačný spravoda jco občanov našej 
mestskej časti počas jeho existencie zohral nemolú 
úlohu v zabezpečení informovanosti občanov o dianí 
so no vlastnom území· v regióne, pričom vytvoril 
priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi predstovi
termi mestskej časti o jej občanmi. 

Splnil svoj zámer riešiť problémy mestskej čosti, 
v ktorej žijeme, problémy, ktoré so nás bezprostred
ne dotýkajú o ktoré dennodenne pociťujeme, cestou 

Váš spravodajco počas uplynulých rokov prešiel 
cestou hrodonio vlastnej identity, cez počiatočné 
problémy ož do dnešnej podoby. Počas tejto cesty 
so nevyhol celému rodu krih'k, avšak i pochvalných 
uznaní. 

V dnešnej podobe je bezplatne dostupný ktoré
mukorvek občanovi našej mestskej časti, ktorý 
o informácie v ňom zverejňované má záujem. 

Vážený pón vydovoter, 
prajem Vóm vo Vašej zmysluplnej práci v o'olších 

rokoch vero úspechov. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MC Dev. Nová Ves 

Uzávierka dnešného čísla bola 11. 9. 7 996. Uzávierka na
sleduiúceho čísla bude 25. 9. 7 996, číslo vyide 3.1 O. 7 996. 

bezplatne 

Krátke správy 
Klub práce - lstrijská 6 začína od 
5 . septembra 1996 každý štvrtok 
od 9.00 do 12.00. Učebňa Istro
centra. 

o · o 

V piatok 11 . októbra 96 bude 
v DNV v stredisku VOTUM, lstrijská 

4 organizova( Sloven-ský Červený 
kríž odber krvi 8.00-12.00 hod. 

o o o 

Odvoz a likvidácia odpadu uskuto
ční zber triedeného odpadu v ro· 
dinnej zástavbe 5. októbra 1996. 

o o o 

Volkswagen Bratislava s.r.o. oslá
vil piate výročie založenia spoloč· 
nosti. Materiál z tlačovej konferencie 
a sprievodných akcií prinesieme 
v budúcom čísle. 

Mor ošípaných 
V katastri lesnej časti Sajby vo 

Vajnoroch sa vyskytla nákaza klasic
kého moru ošípaných u diviačej zveri. 

Prednosta okresného úrodu Bratisla
va Ili preto vydal mimoriadne veterinár· 
ne opatrenia na utlmenie o zabránenie 
šírenia tejto vermi nebezpečnej nákazy. 

Opatrenia sú povinní rešpektova( 
všetci občania o organizácie, ktorí s 
uvedeným problémom majú do či nenia. 

Nájdené a uhynuté zvieratá treba 
ihned' hlási( Státnej veterinárnej starost
livosti, všetky ošípané chované v družs
tvách a domácnostiach uzatvori( tok, 
aby nedošli do kontaktu s diviakmi. 

• Tlmočím o prekladám • 

nemčina. Tel./ fax: 770 140 



® robničky 
11 radnice 

Z rokovania miestnej rady dňa 
10.9.1996 

Miestna rada: 
·schválila vypísanie užšej sútaže na 
dodávku bezbariérových úprav 
komunikácií a výsadbu vzrastlej 
zelene, 
· ~chválila vypísanie užšej sútaže na 
realizáciu strešných nadstávb na ul. 
l. mája a na Novoveskej ulici, 
- schválila vypísanie užšej súťaže na 
realizáciu rekonštrukcie priestorov 
Denovy, 
- schválila vypísanie verejnej súťaže 
na realizáciu stavieb "kanalizácia 
Slovinec" a "Park na ul. P. Horovo" 
v roku 1997, 
- zrušila užšiu súťaž na realizáciu 
parkovacích plôch na sídliskách pre 
nedostatočný počet ponúk zo strany 
dodávatel'ov a rozhodla o výbere 
dadávotelo formou rokovacieho ko
nania, 
· schválila realizáciu prvého súboru 
prvkov drobnej architektúry na 

Eisnerovej ulici s realizáciou ešte 
v tomto roku , 
- schválila pridelenie vyhradených 
parkovacích miest na Eisnerovej 40, 
- odporučila prejednať v komisiách 
miestneho zastupitel'stva návrh 
zástupcu starostu na revitalizáciu 
rybníka , 
- schválila výšku zavádzacích sa
dzieb za reklamu v Devínskonovo
veskej televízi i, 
· schválila krátkodobý návratný 
príspevok z Fondu pre podporu 
podnikatel'ských aktivít vo výške 
25.000,- Sk s dobou návratnosti 
3 mesiace za účelom prezentácie 
l'udovo-umeleckých výrobkov {svie
čok) v zahraničí, 
· schválila uvol'nenie l 0.000,- Sk 
z Fondu pre mládež, šport a vzde
lávanie pre šachový klub Strelec na 
organizačno-technické zabezpeče· 

nie turnajov Open Devínska Nová 
Ves a majstrovstvá Bratislavy v kate
górii jednotlivcov, 
- schválila uvol'nenie 50.000,- Sk 
na zakúpenie hudobného nástroja 
pre lstracentrum a jeho zapožičanie 
pre súbor súrodencov Jendruchov
cov. 

-p-

Konferencia regionálneho združenia mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy 

Dňa 11. septembra l 996 sa 

uskutočnilo V. zasadnutie konferen

cie regionálneho združenia mest

ských častí hlavného mesta SR 

Brcilislavy. 

Mestskú čas( Devínska Nová Ves 

zastupoval na konferencii starosta 

Ing. Vladimír Mráz. 

Konferencia sa okrem zhodnote

nia činnosti združenia a jeho od

borných sekcií zaoberala hlavne 

dvoma okruhmi problémov. 

Jedným z nich bola príprava zá
kona o hlavnom meste SR 
Bratislave, v nadväznosti na prija· 

tie zákono NR SR o územnom 

a správnom členení . 
Starostovia sa dohodli na prí

prave znenia tohto zákona, podla 
ktorého by mestské časti hl. m. SR 

mali mo( postavenie obcí a vytvá· 

V poslednom čase možno niektorých 
ľudí v Devínskej Novej Vsi pobúrila výz· 

vo miestneho úradu, aby zaplati li po
platok za to, že majú na verejnom prie· 
stranstve pred svojím domom zloženú 
skládku stavebného materiálu alebo od
padu. Prečo taká výzva? Akým právom? 

2DEVEX 

roli by základný samosprávny stu· 

peň. Hlavné mesto SR Bratislava 

malo postavenie vyššieho regionál

neho samosprávneho stupňa . 
Po príprave znenia tohto zákona 

a prerokovaní tohto návrhu s hlav

ným mestom SR Bratislavou bude 

ako iniciatívny návrh predložený 

do výborov NR SR. 

Druhým okruhom problémov bo

lo prenesenie kompetencií štátnej 

správy na samosprávy. 

Združenie miest a obcí pripo

mienkovalo návrh na prenos týchto 

kompetencií, pričom starostovi 

a jednoznačne požadujú prenos 

kompetencií spolu s finančnými 
prostriedkami na ich zabezpeče
nie. 

Ing. Mráz 
starosta 

Poplatok za zaujatie verejného prie· 
stranstva je poplatok, ktorý obce vyru
bujú na základe zákona o miestnych 
poplatkoch a svojho nariadenia schvále
ného poslancami miestneho zastupitel'· 
stva . Zmyslom tohto poplatku nie je 
zdierať vlastných občanov, ani zbohat· 

Stravovanie dôchodcov 
Z iniciatívy sociálno-zdravotnej komisie pri miestnom zostupitel'stve zabez

pečil miestny úrad možnos( stravovania dôchodcov v reštaurácii 
U Michala s finančným príspevkom mestskej časti v závislosti od výšky dô
chodku. Príspevok na jeden obed je nasledovný: 

osamelý dôchodca dvojica 

výška dôchodku príspevok výška dôchodku príspevok 

do 2.500,- Sk 25,- Sk do5.000,- Sk 50,- Sk 

do 3.000,- Sk 20,- Sk do 6.000,- Sk 40,- Sk 

do 3.500,- Sk 15,- Sk do 7 .000,- Sk 30,- Sk 

do4.000,- Sk 10,- Sk do 8.000,- Sk 20,- Sk 

Záujemcovia zo strany dôchodcov, ktorí majú záujem o príspevok na stravo
vanie, sa môžu prihlásiť na miestnom úrade. 

Clean up the world 
Celoslovenské dni čistenia Zeme 

Poupratujme 
• Sl našu 

Ján Žotko 
prednosta miestneho úrodu 

Milí priatelia, nebudme lahostaj 

ní k svojmu okoliu a snažme sa ho 

skultúrni( aj vlastným pričinením -

zdvihnutím papiera, poliatím mla

dého stromčeka, vytrhnutím buriny, 

výsadbou okrasných kvetov a krí-

De.,ÍnSkU! kov- či už na vlas~nom balkóne 
alebo pred domom, c1 bytovkou . 

120.9.-22.9.199~ Uvedomme si, že to robíme v pr-
vom rade pre seba - pre vlastný 

Chcete sa zbavi( nepotrebných pocit uspokojenia . Poupratujme 

vecí, a pri tom neza(aži( Devínsku a skrášlime si našu Devínsku, aby 

další mi skládkami? V rámci celo- sme sa v nej všetci cítili ako doma! 

svetového čisten i a Zeme vám Tých, ktorým leží na srdci krásne 

O.l.O., a .s. dáva k dispozícii vel'- okolie našej mestskej časti, pozý-

kokapacitné kontajnery na vel'ko- varne na čistenie územia nivy 

rozmerný odpad. Kontajnery budú rieky Moravy od odpadkov a su-

pristavené dňa 20.9 .1995 pred chých drevín v sobotu 21.9.1996 

poštou na lstrijskej ul., v časti (zraz je pred budovou radnice 

Kolónia za hotelom Morava, na o 9.00 hod .) a na kosenie a čistP.-
síd lisku Kostolné- Eisnerova ul (pri nie lúky Podhorské (zraz 21.9.1996 

schodoch na terasu M. Marečka) o 9.00 za školou P. Horova). 

a na sídlisku Podhorské na ul. 

J. Smreka (pri materskej škôlke). 

nút' na ich úkor. Zmyslom tohto poplatku 
je dosiahnut', aby boli verejné priestran
stvá čo najmenej zapratané stavebným 
materiálom a ďalšími skládkami a aby 
sa stavebníci snažili čo najrýchlejšie ve
rejné priestranstvá dostat' do pôvodného 
stavu . 

Možno ste si všimli , že kopa piesku, 
ktorá trčala pred susedovým plotom, 
zrazu zmizla . Možno ste si všimli , že 

MÚ 

hromady tehál pred rozostavanou stav· 
bou oproti sa zrazu zmenšili. Možno ste 
si všimli , že ďalší sused presunul zrazu 
miešačku do dvora . Možno ste si všimli , 
že hŕba dreva na kra ji ulice sa zrazu 
presunula do záhrady. To všetko tá výz
va , ktorá niektorých tak pobúrila . .A.Ie 
pobúrila všetkých? 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

DEVEX (veď nikto to inak nevolá) 

čítame u nás od samého začiatku . 
Stal sa akosi súčas(ou našej rodiny. 

Ďakujeme Vám, že sa dozvieme 

vždy, čo sa u nás v Devínskej deje 

a želáme vel'a úspechov v da lšom 

vychádzaní. 

rodina m 

Radi čítame Vaše i naše noviny 

Devex. Ba sme hrdí, lebo okolité 

obce veru také noviny nemajú . pre

žili ste všeličo, ale nedajte sa, vy

držte . 

jh a mv 

Každé dva týždne nazbiera( tol'ko 

len o Devínskej dá asi vela roboty, 

preto sa Vám občas nepodarí za

chyti( všetko. Vda ka i všetkým, kto-

Devínskonovoveská televízia 
...,_ 

zac1na 
Už len niekol'ko dní nás delí od 

začiatku vysielania našej Devínsko

novoveskej televízie. Účastníci tele

vízneho káblového rozvodu, neza

budnite si naladí( 9 . televízny ka

nál a vo štvrtok 26. septembra 

o 18.30 sadnú( k televíznym obra

zovkám. Devínskonovoveská televí

zia začne svoje vysielanie polhodi

novým spravodajským blokom. 

Uvidíte v ňom, ako prebiehal za

čiatok školského roka v Devínskej 

Novej Vsi, budete svedkami sláv

nostného odhalenia zreštaurovanej 

pamätnej tabule na Základnej ško

le na Charkovskej ulici, dozviete 

sa, o čom rokovala miestna rodo 

v Devínskej Novej Vsi a mestská 

rada hl. m. SR Bratislavy, uvidíte 
rokovanie starostov mestských častí 
Bratislavy, dozviete sa, ako prebie

ha výstavba kanalizácie na Kolónii 

a ako je pripravená realizácia da

l šej etapy televízneho káblového 

rozvodu, ako je pripravený odpre

daj obecných bytov, od príslušní

kov mestskej po lície sa dozviete, 

ako riešia nedovolené parkovanie 

nákladných áut v obytnej zóne 

a odstraňovanie vrakov na naš ich 

ulic iach, stanete sa svedkami 

nevšednej púte vozíčkárov z Devín

skej Novej Vsi do Šaštína . 
Devínskonovoveská televíz ia vás 

bude informova( o kultúrnych po

du jatiach v Devínskej Novej Vs i, 

uvidíte priebeh celosvetovej ekolo-

rí Vám pomáhajú, tým naš im 

dopisovatelom. 

dm 

Všetky čísla Devexu od začiatku 
máme doma (niektoré, čo nám 

chýbali, sme si odxeroxovali) a je 

lo veru, aj po rokoch, zaujímavé 
v nich li slova( Veď to je kus histó

rie . A Vy ste sa podujali na ozaj 
zaujímavú robotu. Nach Vám to dl

ho vydrží, to Vám želajú Vaši čita
telia 

rodina Vv 

Redakcia: Ďakujeme za príspevky, 

z ktorých sme niekol'ko vybrali. 
Budeme sa snaží(. 

redakcia 

gickej akcie Clean up the World 

v našej mestskej časti, uvidíte zápo· 

lenie dobrovol'ných požiarnikov na 

súloži o pohár starostu a zápolenie 

pivárov v sút'aži Michalov duplák, 

uvidíte najzaujímavejšie zábery zo 

zápolenia našich futbalistov a bu

dete svedkami toho, ako budúce te

nisové hviezdy z Devínskej Novej 

Vsi prvýkrát udrú do tenisovej lop
tičky. 

Toto všetko a ešte vela, vela da

lších zaujímavostí uvidíte vo štvrtok 

26.9.1996 o 18.30 hod., alebo 

v repríze v piatok 27.9 .1996 o 

9.30 hod. a v pondelok 30.9.1996 

a utorok l .l 0.1996 o 18.30. 

V priebehu spravodajskej relácie 

budete môd telefonicky do štúdia 

odpoveda( na otázku a v závere 

relácie zo správnych odpovedí vy

žrebujeme ví(aza, ktorý dostane 

hodnotnú cenu. 

Ďalší štvrtok, teda 3.10.1996 

o 18.30 uvidíte v priamom prenose 

besedu s tvorcami Devínskonovo

veskej televízie. Dozviete sa od 

nich bližš ie podrobnosti o jej vysie

laní a o dalších zámeroch . Besedy 

sa budete môd priamo zúčastni( 
pretože jej účastníci budú odpove

da( aj na vaše telefonické otázky. 

Aj na záver tejto relácie bude vyž

rebovaný jeden z pýtajúcich sa 

a aj táto relácia bude trikrát reprí

zovaná v tých istých časoch ako 
spravodajstvo. 

Okrem týchto relácií sa budete 
môc( v takmer nepretrž ite opako

vanej slučke dozvedie( z textových 

informácií o dôležitých udalostiach 

v Devínskej Novej Vsi. V rámci 

Chýbajú 
Rozhodla som sa vám napísa(, 

pretože som si dôkladne prezrela 

peknú knihu, nazvanú : "Devínska 

Nová Ves"-

Všetka čes( zostavovatelom 

a redaktorom, ktorí sa o to za

slúžili . len by som sa chcela 

vyjadri( k stati na str. 260-67, kde 

sú uvedení významní obyvatelia 

našej obce. Prečítala som si ich aj 

trikrát . V poriadku. len mi chýba

lo pár l'udí, ktorí by tam rozhodne 

nemali chýba(. 

A to: krasokorčuliarka, bývalá 

majsterka Slovenska Eva Groža· 

jová, ktorá sa tu narodila, vyrást

la a aj jej rodičia, potom majster 

Slovenska - a neviem, či nie aj 

bývalej ČSSR - v zoskoku padá

kom Bohuš Havel, taktiež po obi

dvoch rodičoch z Devínskej, 

bývali Na kaštieli a nakoniec vý-

týchto informácií môže by( uverej

nený aj váš oznam alebo inzerát. 

Tvorcovia Devínskonovoveskej 

televízie sa tešia na spoluprácu 

s vami. Námety, ktoré by ste radi 
videli na televíznej obrazovke, 

pozvania televízneho štábu na ak

cie, ktoré poriadate, alebo dalšie 

znamný hudobný skladatel' zo 

Slovinca , taktiež rodom z oboch 

strán odtial'to Ján Ebringer, autor 

piesne M iluška moja a mnohých 

iných, je uvedený aj v Slovenskom 

biografickom slovníku. 

Nechcem týmto autorov tejto 

knihy kritizova(, ale v tejto stati, 

kde sa uvádzajú významní oby

vatelia DNY, títo traja rozhodne 

nemali chýba( a bol i by sa našli 

hádam aj niekol'kí iní, ešte žijúci . 

Ja osobne by som tam dala aj 

brata toho parašutistu, už zomre

lého Miroslava, pretože bol ako 

voj- pilot a zomrel v hodnosti 

pplk., čo tiež nebol hocikto. 

Inak za úsilie, vynaložené na 

zostavenie knihy, im patrí naše 

podakovanie, pretože sa zachová 

aj pre budúce pokolenia jej texto

vá a aj fotografická čas(, ako pa

miatka. 

M 

námety môžete adresova( písom

ne, telefonicky alebo osobne na 

prednostu miestneho úradu . 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

zodpovedný za vysielanie 

Devínskonovoveskej televízie 

Program vysielania 
Devínskonovoveskej televízie 

Stvrtok 26.9. 1996 od 18.30 do 19.00 · Spravodajstvo DTV (premiéra) 
(aktuálne sprovodo~tvo z Devínskej Novej Vsi o Brot~lovy zo posledné 2 týždne) . 

Piotok 27.9.1996 od 9.30 do 10.00 · Sprovodojstvo DlV (reprízo) 
Pondelok 30. 9. 1996 od l 8.30 do 19.00 · Sprovodojstvo DlV (reprízo) 
Utorok 1.1 O. 1996 od 18.30 do 19.00 · Sprovodojstvo DlV (replízo) 
Stvrtok 3.10. 1996 od 18.30 do 19.00 ·Horúce kreslá (plemiéro) 

(priomy prenos besedy s tvorco mi Devínskonovoveskej televízie o ich nojbližších zámeroch). 
Piotok 4.10. 1996 od 9.30 do 10.00 · Horúce kreslá (reprízo) 
Pondelok 7.1 O. 1996 od l 8.30 do 19.00 · Horúce kreslá (reprízo) 
Utorok 8.1 O. 1996 od l 8.30 do l 9.00 · Horúce kreslá (reprízo) 

Medzi jednotlivými vysieloniomi so okrem technologickej prestávky od 7.00 do 14.00 vysielo opokujúci so 
polhodinový blok textových informácií. 

-p· 

ľ!} ®~rtJn-[j}g}lh(i)[j}(i)ľ!}(i)ľ!J(iH~Ihcan ~ 

~~ij~ľ!Jn"~~~ !~ 

Využitie zavádzacie cena za reklamu a inzerciu v Devínsko
novoveskej televízii. Do konca tohto roku stojí U ~ta~l!IOO~&l 
vysielania točenej reklamy iba U®qQ ~~ a textová reklama (j)~ 

U®®qQ ~~ ~(j) 4l®®qQ ~~za celú obrazovku. 
Devínskonovoveskú televíziu má možnosť sledovať 4.000 

domácností. Oslovte 13.000 potenciálnych zákazníkov formou 
televíznej reklamy. Bližšie informácie na tel. č.: i)i){h t1~®. 

DEVEX 3 



(.____s_PO_LO_Č_E __ ~R_O_N I_KA____,) 
(~_N_a_ši~j_ub_i_la_nt_i ~) 

7)@ rokov 

štefan DAMAJKA, Ján FABIAN 
7)~ rokov 

Augustín HOŠÁK 
13® rokov 

Mária SN IDOl/Á 
'Y® rokov 

Anna KATTARINO 
blahoželáme 

Odišli z našich radov 
Koral J URIČKOVIČ 

Viktor HANY 
Ján MASLÁK 

• Pod'te s nam1 
na Devínsku Kobylu 

Klub KDH v Devínskej Novej Vsi po
zýva všetkých milovníkov prírody o hlav
ne deti na druhý ročník Stretnutia na 
Devínskej Kobyle . 

Dátum: 5.10.1996 
Trasa: Devínska Nová Ves-

hotel Hubert (nad Dúbravkou) 
Zraz: koniec ulice Pod Lipovým 

pod Sandberg0m o 9.00 
Začiatok programu pri hoteli Hubert: 11.00 

Na stretnutí budú mat deti možnost 
ukázať svoju zdatnosť a šikovnosť o vy
hrot množstvo cien v športových 
súÍožioch, čakó ich tam príjemné pre
kvapenie, trochu väčších poteší výborná 
hudobná skupina, budete sa môcť ne
formálne porozprávať s osobnosťami 
z porlomentu a bratislavskej samosprá
vy a na každého sa ujde gul'óš, ktorý 
KDH poskytuje zadarmo, napriek tomu, 
že neprebieha volebná kampaň. 
Hladnejší si ešte môžu opiect' slaninku, 
či safalátky na ohníku. Hudobné nástro
je sú vítané, dobrá nálada zaručená. 

Kam pôidete 5. 1 O. 1996? 

Predsa na Stretnutie 
na Devínskej Kobyle 

Aktuálna 
programová ponuka 
televízneho káblového rozvodu 

V súvislosti s niektorými zmena
mi v programovej ponuke TKR 
v MČ Bratislava DNV uvádzam 
pre informáciu účastníkov jeho 
aktuálnu ponuku . 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

22.9. 

27.9. 

28.9. 

"0 hlúpom gazdovi a gazdinej" bábkovo-činoherná komédia 
v podaní divadielka Zvonček 
16.30 

"Rozmarná žena" - celovečerní hra pre mládež a dospelých 
v podaní žiakov ZUŠ 

.. Di sko show FUN rádia" - veľkí sála 
19.00 

S novým školským rokom pokračujú pravidelné aktiviiV !stra Centra pre deti a mládež. 

Zápisy do jednotlivych klubov a krúžkov sa nachádzajú vo vývesných vitrínach 
pri hlavnom vchode do kultúrneho domu !stra Centrum, ako aj harmonogramy stretnutí 
a práce uvedených aktivít. 

tel.: 770 033 

ZDRUŽENIE YOTUM 
pozýva všetkých záujemcov o štúdium cudzích jazykov na 

z Á p l s 
do jazykových kurzov pre šk. r. 1996/97, ktorý bude v našich priestoroch no lshijskej 4: 

24.-26. septembra ad 17.00 do 18.00 hod. 
Vyliujeme: Anglický ~zyk·detiodospeli 

Nemecký ~zyk-deti o dospelí 
Taliansky ~zyk-dospelí 

Ruský jazyk· deH o dospelí 
Kurzy otvoríme v prípade dostatočného počtu záujemcov 

Bližšie informácie: VOTUM, lshijskó 4, tel.: 770 390, denne 9-12 hod. 

oznamuje všetkým mamičkám s malými deťmi, že od októbra sa znovu môžu slretóva( v našich priestoroch. 
Začíname: v stredu 2.1 O. od 9. do 12. hod. 

Riaditel'stvo Základnej školy l. Bukovčana 1 

v Devínskej Novej I/si 

Vás srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 
odhalenia pomätnej tabule 
k 70. výročiu otvorenia prvej obecnej ľudovej školy v Devínskej Novej Vsi. 
Podujatie sa uskutoční dňa 20.9.1996 (piatok! o 11.00 hod. 
pri budove Zóklodnej školy na Charkovskej ulici č. l. 

Tešíme sa na Vošu účos( 

Riaditel'stvo Základnej školy l. Bukovčana 1 
pod záštitou starostu Devínskej Novej Vsi 
Ing. Vladimíra Mráza 
Vós pozýva na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 
70. výročia otvoren io Obecnej l'udovej školy v Devínskej Novej Vsi, 
ktoró sa uskutočnídňa 21.9.1996 (sobota) o 17.30 hod. 
vo vel'kej sále lstracentra. 
V kultúrnom programe vystúpia žiaci základných škôl v Devínskej Novej Vsi 
o Základnej umeleckej školy E. Suchoňa. 

Kanál TV stanica Koná l TV stanico 23 k Novo 56 k VOX 
---------- ---------- 25k Cort. network/TNT 58 k Kabel l 
Rl STV l 40 k RTL 28 k SAT l 60 k CNN 
59 DTV 42 k PRO 7 30 k DSF 61 k Super RTL 
Sk ORF l 45 K RTL2 32 k Super Chanel 62 k TVS 
7k STV 2 46 k čT2 38 k Eurosport 63 k TV Polonia 
9k ORF 2 4B k VTV 

llk Markízo 52 k VIVA Záverom si dovol'ujem upozor-

21 k čT l 54 k VIVA 2 
niť účastníkov TKR, že TV stanica 

oo~~~~w~wu~ 
men in~ v nasle~ujúcicn ~vocn 

t~ž~nocn oslávia: 
21.9.- Matúš, 22.9.- Móric, 
23.9.- Zdenka, 24.9.- (uboš, 
(ubor, 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. 

Blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia: v STR, ŠTV, 

SO o NE o 19.45 hod. 

21.-22. 9. SKALA 
USA MN 15 
st 34,-
oj o 17.15 h. 

Kedysi bol Alcotroz postrachom zločin
cov o teraz má Amerika strach zo zločin
cov, ktorí ho ovládli. 

26.-27.9. MISSION: IMPOSSIBLE 
USA MP 12 
st 34,-

Stretnutie agentov CIA o KGB na 
Karlovom maste. 

28.-29.9. OPUS PÁNA HOLLANDA: 
USA MP 12 
st 30,

Hudobný životopisný fi lm. 

Mládežnícke predstavenia: 
v SO o NE o 17.15 had. 

(mimoriadne oj 26. o 27.9 .) 

7.-8.9. 12 OPÍC 
30,-

26.·27.9. MISSION: IMPOSSIBLE 
34,-

Tel. : 775 104 

DTV (Devínskonovoveská televí-
z ia) začne svoje vysielanie 
26.9.1996 o 18.30 DTV sa na-
chádza v základnej programovej 
TKR ponuke, a preto jej program 
môžu sledovať všetci účastníci 

TKR . 

Alojz Moravec 
MÚ DNY 

DEVfNSKONOVOVESKÉHO 
EXPRESU 

PRVÉ ČÍSLO - vyšlo 16. augusta 
1991 na 8 stranách v náklade 
700 kusov 
PRVÍ PRISPIEVATELIA - starosta 
MČ Ing. M. Jurčák, l. Grycz, 
prednosta MÚ Ing. V. Mráz, 
O . Balogh a další 
PRVÝ SPONZOR - Miestny úrad 
DNV 
PRVÍ INZERENTI - Istria, Priemysel 

Vlasto Paulík 
4320 SEKÚND V EMINOM RÚCHU 
4320 sekúnd je 72 minút. Presne taký 
čas strávi Ema ročne na pódiu kabare
tu odetá len v rukaviciach, lodičkách 
a šperkoch pred zrakmi približne 
l 0800 návštevníkov. 
Som presvedčený, že Emu ste už stretli 
no uliciach Devínskej. Vyznačuje sa 
tým, že je nápadne nenápadná. Je j 
dokonalú postavu, nenolíčenú peknú 
tvár a jednoducho upravené vlasy do
pi-ňo štýlové oblečenie . Štýlovo vraj 
odlišné, než v akom vystupuje v jej 
show. 
"Tanec je vel'mi jednoduchý, divákov 
zaujíma skôr moje telo a dokážu oce
niť akúsi iskru, ktorú vraj počas vystú-

ŠACH 
Ša<;hový klub STRELEC oznamu

jeme všetkým záujemcov o šach, 
že sezóna l 996-l 997 začína od 
18. septembra 1996. Schádzať sa 
budeme každú stredu a v piatok 
v priestoroch VOTUM-u na 
lstrijskej ulici č. 4 vždy o 16.30 
hod. 

Radi medzi sebou privítame 
všetkých záujemcov o šach, i tých, 
ktorí by sa chceli túto krásnu hru 
nauči( hraŕ. 

mj 

TENIS 
V dňoch 7.-9. septembra usporiadal 

tenisový klub LOB Devínske Novó Ves 
na svojich kurtoch celoštátny turnaj 
mužov a žien, ktorý reprezentovali svoje 
kluby: Matchbal Bratislava, LOB DNV, 
právnik Brotislova, Senica, Stupava, 
Matador Bratislave, Slovan Bratislava, 
Zohor, STU Brotislava o Hydrostav 
Bratislava. 

Katka, ABC produkt, BAZ, 
Cukráreň pri Trojici a další 
PRVÁ TLAČIAREŇ - Devex začal v 
tlačiarni Komprint; odvtedy v po
radí: Komprint, Elan, Perfect, 
Komprint, od 6.11.1992 Rowaco 

SÚČASNOSŤ 
periodicita: dvojtýždenník (od za
čiatku) 

počet strán : osem (výnimočne 

10,12,16) 
náklad: 3000 kusov (dostáva 
do schránok bezplatne každá do
mácnos( ktorá si ho objednala) 
sponzori: MČ DNY, Presskam, 
s.r.o., Volkswagen, s.r.o., 
Motorsport, tlačiareň Rowaco 
doručovatelia: od mája 1995: M. 
Tomanová, Z. Labašková, J. Po-

penia vyžarujem." 
"Reagovala som na inzerát, v ktorom 
istá firma hl'adala hostesky. Netuši la 
som, že sa ocitnem no pódiu. Čo sa 

dolský, J. Puškášová, P. Németh, 
l. Puchertová, S. Jurčák, P. Horník. 
V súčasnosti: M. Tomanová, 
Z. Labašková, S. Kovaríková, 
J. Vašek, K. Hanyová. 

Listujeme 

v prvých číslach DEVEX 1991 

Č. 1 - 16.8.1991 - príhovor sta
rostu Ing. M. Jurčáka, ponuka kul
túrneho leta. 
Č. 3- 15.9.1991 - Motorsport 
pozýva na medzinárodné auto
mobilové preteky Slovakia 91, 
rozhovor s predsedom polr10hos
podárskeho družstva Ing. 
A. Belešom o budúcnosti druž
stva, vystavovali chovatelia. 

niaze a exhibicionizmus - jedna k jed
nej 
"To neprezradím, ale z toho zhruba 
dvadsaťtisíc mesačn~ ma stojí udržia-

Č. 4- 29.9.1991 -po dvadsiatich 
rokoch birmovka v DNY, verejné 
zhromaždenia občanov k návr
hom koncepcie rozvoja DNY. 
Č. 5 - 12.10.1991 - prvé drob
ničky z radnice, o perspektívach 
BAZ-ky, pravidelne sa začínajú 
objavovať informácie z tenisu, 
šachu, motoristických športov, 

~tbalu. n"Y, 
C. 6 - 25. 10.1991 - valné zhro
maždenie účastníkov spoločnosti 
VW a BAZ - začína sa stodňový 
program činnosti VW Bratislava. 
Č. 9- december 1991 - slávnost
né otvorenie výroby ., VW 
Bratislava 21 .12 .1991, návrh 
rozpočtu MČ DNY, mapka DNY 
ako príloha . 

"Kabaret býva najviac nabitý v sobotu 
a nedel'u. Vtedy príde vyše sto hostí. 
Cez týždeň možno polovica." 
"Anglický jazyk neovládam, nemecký 

4320 SEKÚND V EMINOM RÚCHU 
týka mojich blízkych, sú uzrozumení 
s mojou profesiou." 
",stú takpovediac províziu mám z lo
ho, že s hosťom i, ktorými som pozva
ná, popíjam. Ale iné služby, viem, na 
čo narážaš, neposkytujem. Niektoré 
kolegyne, pokia!' viem, áno." 
"Pol na pol. Zo začiatku ma motivovali 
len peniaze. Teraz ma vzrušuje potlesk 
na konci môjho vystúpenia. Takže pe-

Z výsledkov vyberáme: 
Dvojhra muži: 

Soják (DNV) - Ozorovský (Právnik) 
6:2,6:1 

Pónik (DNV) - Záhorec (Matchball) 
3:6, 6: l' 5:7 

Jackanin (DNV) Chynoranský 
(Matchba111 6:2, 6:4 
Soják (DNV)- Roller (Matador) l :6, 3:6 
Jurčák S. (DNV)- Záhorec l :6, 0:6 
Jackanin - Pavlovič (Senica) 6: l, 6:2 
Jackanin -Cvengroš (Právnik) 3:6, 0:6 
Semifinále: 
Heribán (STU) - Majtón (Stupava) 

6:1,6:3 
Simon (Zohor) - Cvengroš 2:6, 6:3, 5:7 
Finále: Heribán - Cvengroš 6:2, 6:2 

Štvorhra muži: 
Soják, Jackan in - Simon, Horváth (slo
van) 4:6, 6:7 
Semifinále: 
Sýkora (Právnik), Heribán 
Chynoronský, Ozorovský 7:5, 6: l 
Bučko (Matchball), Roller - Simon, 
Horvóth l :6, 2:6 
Finále: 
Sýkora, Heribón - Simon, Horváth 

2:6, 6:4, 3:6 

Ženy - dvojhra: 
Jančulová (Hydrostav) - Jurčáková 

(DNV) 6: l , 6:0 

vanie kondície, kozmetika a kostýmy. 
Za niektoré som zaplatila pätsto ma
riek." 
"Éra tabuizovania sexu je za nami, ta
kže bez rozpakov. Som bisexuálka. 
Rada pozerám pornofilmy a vzrušuje 
ma perverzia. Nebudem konkrétna." 
"Rozhodne mu lo nevadí. Zoznámili 
sme sa totiž v kabarete, keď som mala 
vystúpenie." 

Fisterovó Z. (DNV) - Mockovó (Slovan) 
1:6,0:6 

Semifinále: 
Jončulová - Macková 
Chovanová !Stupava) 
(DN Vl 
Finále: 

3:6,3:6 
Galovičová 

2:6,2:6 

Macková- Galovičová 3:6, 6: l, 6:0 

mj 

DO KARPÁT 
Ten, kto chce spoznal Chránenú krajinnú oblo

sl Malé Karpaty s ich najvyšším vrcholom Záruby 
768 m n.m ., vidiel pohraničné strážne hrady 
Ostrý Kameň, Smolenice, Červený kameň, pozo
statky hradisko no vrchu Molpír z doby halštatt
skej (ktorá tvorí prechod doby bronzovej k dobe 
železnej z konco 6. storočia pr.n.l.l, alebo navští
vil jedinú sprístupnenú jaskyňu v Malých 
Karpatoch Driny, pokochať so pohľadom no vodnú 
nádrž Buková, čí navštíviť rodisko vynálezcu podó-

pre všetkých záujemcov poriada Matica 
slovenská ONV 

rlrl. 'Y. -nedeľa - ONV- Náučný chodník 

- Devín a spä(. 

dobre. V Nemecku sa mi aj dobre vy
stupuje. Najhoršie asi vo Švajčiarsku. 
Nevedia sa baviť a nie sú dosť vel'ko
rysí. Tu je to vcelku dobré." 
Emo absolvuje štyri vystúpenia za 
večer. Šesť dní v týždni . Tri mesiace 
nepretržite. Potom mesiac vol'na. 
Počas vystúpenia pózuje pät sekúnd 
nahá. Ak sa vám nechce ráta( vráťte 
sa k titulku. 

ko štefana Boničo, určíte prijme noše pozvanie 
no: 
XIII. ročník turistického podujatia 
S BEZKOU DO KARPÁT 
5.10.1996 
SMOLENICE-JAHODNÍK 
PEŠIE TRASY: 
ŠTART: Smolenice - športový areál 7.00-8.00 
trasa A 
7.00·9.00 trasy B, C 
7.00·12.00 trasa O 
CIH: Smolenice- športový areál do 17 .OO hod . 

CYKLISTICKÉ TRASY: 
ŠTART: Smolenice- športový oreál9.00 troso E 

PREZENTÁCIA: 
4.10.1996 od 16.00 do 2200 hod. 
Smolenice, Základná škola Komenského 3 
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE: 
Ing. Ján Spevák -vedúci akcie 

Suchohradská 4 
841 04 BroNslova 

Tel.: 0042 7 720070 

(b. U®. - nedeľa - ONV - Mariínka - ONV 

l nformácie: 

Oto Krčma - tel.: 7)7)1;3 tl(b'Y 

DEVEX 5 



Nevedela som sa dočka( 28 . 
júna. Nielen preto, že sme 
v škole v škole dostávali vy

svedčenie a prišli vytúžené prázd
niny, a le ... Hlavným dôvodom mo
jej nedočkavosti bol zájazd do 
Chorvátska s Detským Folklórnym 
Súborom " Grbarčieta ". Po prícho
de zo školy som zobrala tašku, kroj 
a poďho do sveta . Smer: 36 . 
Medzinárodný festival detí v Šibe
niku . 

Cesta autobusom bola vel'mi 
dlhá, ešte š(astie, že sme cestovali 
v noci, pri podriemkávaní nám 
rýchlejšie ubehla . Na druhý deň , 
pred obedom, náš autobus zmene
ný na jednu vel'kú spálňu dorazil 
do Šibenika. Ubytovali nás v hotel i 
Solaris-Ivan, najedli sme sa a po
tom už konečne hurá do mora . To 
vám bola paráda . Morská voda 
z nás zmyla všetku únavu z cesty, 
ako keby sme sa kúpali v živej vo
de z rozprávky. Ale do Šibenika 
sme sa nešli iba kúpať . Každý 
večer sme sa pripravovali na vy
túžené vystúpenie. Nika nás "péro
vala", ale stálo to za to. Vystúpenie 
malo obrovský úspech . O divákoch 
v Šibeniku sa vraví, že sú velíni kri-

tickí a my, deti zo Slovenska, sme 
ich dokázali zauja( Naše tance a 
prekrásne spevy ich tak nadchl i, že 
potlesk nemal konca-kraja . Okrem 

naše zážitky vyrozprávať aj 
v Slovenskom rozhlase. Prečo aj? 
Posledný júlový deň sme raňajko 
vali vo VTV. Viete si to predstaviť 

PRÁZDNINY s DETSKÝM FOLKLÓRNYM FANTASTI c KE .... 
SÚBOROM GRBARČIETA 

Šibenika sme boli hosťami v Splite 
a v hlavnom meste Chorvátska 
v Záhrebe. Po týždni sa nám ne
chcelo ísť domov. Tešilo nás len to, 
že sa do Šibenika o rok znova vrá
time. 

Po návrate z festi valu sme boli 

pred kamerami naživo rovno do 
telky? Nika a ujo Jožko rozprávali 
o súbore Grbarčieta a my sme 
spievali a tancoval i. Verte-neverte, 
vystupovať pred kamerou je také 
isté ako bez nej . Po odvysielaní 
sme zo štúdia televízie odchádzali 

ktorý im zaželal vel'a úspechov 
v sútažení. 

Piateho ročníka sa zúčastnilo 
6 požiarnych družstiev. Ako hostia 
sa zúčastnili požiarnici z rakúske
ho Leopoldsdorfu a Neudorfu. 
Cez prestávku mladí požiarnici 
z DNV predviedli požiarny útok s 
penotvornou prúdnicou a primieša
vačom od požiarneho vozidla . 

Požiarnici sút'aiili 

Po súťaži boli družstvá slávnost
ne vyhodnotené. Ako prvé skončilo 
družstvo zo Zlatých Klasov a od
nieslo si putovný pohár starostu 
m . č . DNV. Na druhom mieste sa 
umiestnili požiarnici z Podunaj
ských Biskupíc a na treťom mieste 
skončilo druhé družstvo z Devín
skej Novej Vsi. 

Dňa 31.8. l 996 sa uskutočnil už 
piaty ročník požiarnej súťaže o pu
tovný pohár starostu mestskej čas-

ti Devínska Nová Ves. Požiarne 
družstvá v úvode pozdravil starosta 
mestskej časti Ing . Vladimír Mráz, 

Na záver vyhodnotenia odo
vzdali medaily za Zásluhy, ktoré na 
návrh VDPZ udelil MV DPO veli-

usmiati a spokojní. Prázdniny sa 
chýlili ku koncu a náš súbor strávil 
posledný augustový týždeň v rekre
ačno-jazykovom tábore na Jahod
níku. Spolu s deťmi z Jaroviec 
a Chorvátskeho Grobu sme sa učili 
chorvátsky jazyk. Keby sme sa aj 
v škole uči l i tak ako v tábore, ani 
by nemuseli byť prázdniny. Bola to 
ozajstná škola hrou . Iba doobeda . 
Poobede sa nám venova la Nika 
spolu s ostatnými dospelákmi . 
Chodili sme na vychádzky, do lesa, 
navštívili sme jaskyňu Driny a naj
lepší bol táborák. Po návrate do
mov sme mali iba jeden deň , aby 
sme vyrozpráva li rodičom zážitky 
a zača l a sa škola . Našej vedúcej 
Nike, ujovi Jožkovi a všetkým, ktorí 
prispeli k tomu, že naše prázdniny 
v Detskom fo lklórnom súbore 
"Grbarčieta " boli také, ako boli, 
všetci vel'mi pekne doku jeme. 

A aké boli??? 
Jedným slovom FANTASTICKÉ!!! 

Pre všetkých či tatelov Devexu 
č l enka DFS Grbarčieta 

Soška Turanská 

telovi a vedúcemu mládeže z dru
žobného Leopoldsdorfu. Velitelovi 
VDPZ zároveň odovzdali medailu 
M. Schmidta o výcvik, ktorú mu 
odovzdal člen prezídia DPO pán 
Zsigó. 

Vo večerných hodinách sa 
v priestoroch lstracentra konala ta
nečná zábava pre všetkých obča
nov Devínskej Novej Vsi. 

Záverom by som chcel poďakt)· 
voť všetkým č lenom VDPZ a DPZ 
za ich aktívnu prácu pri príprave, 
ako i samotnej real izácii sútaže. 

Osobitne deku jem pp . Barano
vičovej , Glosíkovi a Rendekovi za 
ich sponzorské príspevky, kto rým i 
prispel i k úspešnému priebehu pia
teho ročníka požiarnej súťaže. 

Jozef Dzurilla 
vel i tel' VDPZ 

Všeobecne zá.,äzné nariadenie č. 5/1996 mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 

zo dna 27.8.1996 o ~re.,ode "lastníct"a byto" a nebyto.,ých ~riestoro" 
Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti 

Bratislava - Devínska Nová ves v zmysle 
zákona SNR č. 377 l 1990 Zb. o hlav
nom meste SR Bratislavy v znení nesko
rších zmien a doplnkov, zákona SNR 
č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znen í 
neskorších zmien a doplnkov, zákona 
NR SR č. 18211993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znen í 
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neskorších predp isov a na základe 
Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. 
SR Brati slavy č. 61 1995 zo dňa 
19. l O. 199 5 o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov sa uzn ieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

l . Cena a postup pri prevode bytov 
a nebytových priestorov, ktoré sú zvere
né do správy mestskej ča sti Bratislava -
Devínska Nová ves (dalej len mestská 
čas() , a to v súlade so Štatútom hlav
ného mesto SR Bratislavy, sa riadi 
Všeobecne záväzným nariadením hl. m. 
SR č . 61 1995 o prevode vlastníctva by
tov a nebytových priestorov. 

2. Určenie počtu bytov, ktoré zostanú 
v správe mestskej časti na zabezpečen ie 

bývania pre sociálne slabšie vrstvy oby
vatelov, je stanovené všeobecne záväz
ným nariadením mestskej čast i 
č . l l 1996 o určení podielu bytov no 
zabezpečenie bývania pre sociálne 
slabšie vrstvy svojich obyvatelov. 

{Pokračovanie v budúcom čísle) 

Prečo nefunguje miestny rozhlas? zrealizovať podstatný úsek novej 
kanalizácie alebo televízneho 
káblového rozvodu . Minie na to 
obecné peniaze, peniaze obyva

telov Devínskej Novej Vsi . A tí 
budú tŕpnuť, kedy zase nájdu 
drôty pred svojím domom od
strihnuté . 

Už niekol'kokrát sme mohli na 

stránkach Devexu čítať kritiku na 
nefungujúci rozhlas. rudom, ktorí 
sú na operatívne informácie 
z rozhlasu zvyknutí, velíni chýba . 
Dozvedeli sme sa , že nefunguje 

preto, lebo neznámi páchatelia 
poodstrihovali vedenie rozhlasu 

a demontovali reproduktory. 
Starosta mestskej časti podal na 
nich trestné oznámenie. 

Z neznámych sa stali známi. 

Príslušníkom policajného zboru 
SR sa podarilo páchatelov vypá
trať a usvedči( Zistili, že ide o 
15 - ročného Miroslava H. 
a 14-ročného Mareka G. z lstrij-

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02 - Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

(~_02_-_P_RE_DA_J ~) 
• Predám Š 100. Tel. : 376 052 
• Nový FTV SHARP 37 cm. 8.900,
Sk. J. Jonáša l 5/107. 
• Mám funkčný kotol na uhlie pre 
etáž. kúrenie za 5.000,- Na kaštie
li 12. 
• Predám chladničku CALEX l 75 l. 
R.v. l 985 (Cena 3.000,- Sk). 

Tel.: 779 987 
• Predám 50 l chladničku . 

Tel.: 777 431 

( 03- '/OtNÉ MIESTA ) 
• Práca s AVON kozmetikou! 

Tel.: 777 705 
od l 8.00 do 21 .OO 

(..___0_4_-_SL_UŽ_B_Y _) 
• Robím jednoduché účtovníctvo na 
PC. Tel. : 776 903 
• Spracovanie podvoj . a jedn. úč

tovníctva, mzdy, DPH na PC aj 
v AJ, spolahlivo. Tel. : 779 072 
• Angličtina. Na kaštieli l 2. 

• 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, 220 005 

skej 12 a ll . Dokázalo sa, že 
obaja menovaní od novembra 
1995 až do februára 1996 po
stupne poodstrihovali pomocou 
klieští vedenie z medeného drôtu 
z miestneho rozhlasu o držke 
5 km a 20 ks reproduktorov, kto

ré zhromaždovali najskôr v byte 
a postupne ich nosili na smetisko 
pri tehelni, kde ich pomocou 
ohňa čistili od obalu a medený 
drôt postupne odovzdávali do 

zberných surovín na Bridlicovej 
ulici. Zarobili možno pár stovák, 
ale mestskej časti, teda všetkŕ,m 

) 

obyvatel'om spôsobili ško<ľ za 
20 l .47 4,- Sk. 

• AJ - preklady. 
• NJ - preklady. 

Tel. : 778 265 
Tel. : 770 094 

(~_0_5_-_BY_TY __ ) 
• Kúpim garsónku alebo l -izbový 
byt. Tel. : 0817/83115 večer. 

( 06- NEHNUTHNOSTI) 
• Kúpim dom Na Grbe, ponúkam 
príp . výmenu - 3-izb. byt v centre 
BA. Tel. : 775 103 

DÁŽDNIKY 
I/AKY 

PLÁŠTE 
NOHAVICE Arkáda 

RYBÁRSKE STOLIČKY 
BIŽUTÉRIA náhrdelníKy 

a náramky 

Kazety SPIEVAME NOVÉ 
MODLITBIČKY 

po-pia: IS.30-18.00, sobota 8.00-11 .00 

v inz. kancelárii DEl/EX, 
Novoveská 14 

nové 
ON-LINE ZBERŇA 

KENO, MATES, ŠPORTKA, 
s zo 40 

v predajni TAO 
E is ne rova s6/E 
~ 9.00-12.00 

a 14.00-18.30 
so: 8 .00-12.00 

Aký je záver? Nakol'ko sa jed
ná o osoby, ktoré pre svoj vek 
nie sú trestne zodpovedné, trest
né stíhanie sa odložilo . A čo bu
de dolej? Miestny úrad vydá nie
kol'ko stotisíc korún na opravu 

miestneho rozhlasu . Minie na to 
peniaze, za ktoré by sa mohol 

MUDr Viola Bukovská pre deti, dorast a študujúcu mládei 
~ • Nl ~ li\ OO r.l nn n li\ Nl /il n li\ Poliklinika na ul. Sch. Trnavského 6 (prízemie) 

~I!J~~@fm~tJ,j JhiJIJ ~I!Ji!Jh~ \!')UJh Bratislava- Dúbravka 

POSKYTUJE SLUŽBY PRE VŠETKÝCH POISTENÝCH PACIENTOV 

l NE POISTENÝCH (priamo platba) 
pondelok: 7.30-12.00 štvrtok: 13.00-17.30 

utorok: l 0 .30-15.00 piatok: 7.30-11.30 
stredo: 7.30-12.00 

tel.: 763 783, klapka 40 

~~lľ~[h@® 
obchody a s lužb y pre o bča nov DNV pre rok 1997 

Osvedčený KATALóG - už jeho piate vydanie - pripravuje 
vydavatelstvo Devex 

Uzávierka inzercie bude 30.10. 1996. 
Katalóg vyjde v náklade 5400 kusov. Každá domácnos( v ONV 

a inzerenti dostanú po jednom výtlačku bezplatne v januári 1997. 

Už od 9.9. 1996 prijíma inze rc iu - DEVEX- inzertná kancelária, 
Novomeská 14 (z dvora) 

pondelok- piatok: 15.30-18.00, sobota: 8.00-11.00 

fax: 07 l 77S 27S. 
Poštou: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kolištnó 9 

Cenník: l strana: 1.240,- Sk; l 12 strany: 625,- Sk; l l 4 strany: 320,

Sk; l 18 strany: 165,- Sk+ DPH 23%. 

*ZÁKAZKOVÉ ŠITIE 
* METROVÝ TEXT l L 

* KOPÍROVAN lE 

Salón \'JijOOJ'®~ij~, P. Horova 12 

po-pia: 9.00-12.00 a 14.00-18.00 so: 8.00-12.00 

tel. : 779 400 

-p-

Inzercia: Cenník: 1 znok = 1 Sk, l / 8 str. = 527 Sk, l 14 str. = 1 054 Sk, l / 2 str. = 21 OB Sk, l strono = 4216 Sk. K cenám trebo pripočítoť 23 % DPH. 

Z lovy: pri troch uverejnenioch zo sebou 5 %, pri 5 o viocnásobnom uverejnení l O %, celo ročné uve rej ňovon ie 23 %. Ponuko detských vecí · bezplotnij. 
Zomestnonie hrodám · 50 %. Príplatky: l. strono + l OO %, posledná strono + 50 %. 

lnzercio tel./fox: 775 275, inzertná koncelário: Novoveská 14 z dvoro (nod poštou). Po-pio: 15. 30 · 18.00, So: 8.00 · l 1.00 

DEVEX 7 



Okienko 
[ij)@~~~~@] 
polície 

Dňa 1.9 .1996 o 23 .30 hod . bola 
hliadka stanice MsP Devínska Nová 
Ves požiadané o pomoc pri pátraní 
po páchateloch prepadnutia muža, 
ktorý bol neznýmymi páchateľm i 
zbitý. Muž bol prevezený rýchlou 
zdravotnou pomocou na ošetrenie 
na Kramáre. Po tomto hliadka stani
ce MsP Devínska Nová Ves spoločne 
s hliadkou PMJ a hliadkou stanice 
MsP Dúbravka prepátrali okolie, 
pričom na zastávke MHD pri pohos
tinstve Besiedka v Dúbravke vypátra
li štyroch pravdepodobných pácha
telov prepadnutia . 

Dňa 5. 9 .1996 v popoludňajších ho
dinách prišli na stanicu MsP 
v Devínskej Novej Vsi štyria chlapci 
z ul. J . Poničana, ktorí priniesli rôz
ne znaky motorových vozidiel, ktoré 

~~ÍŽO V~ a 
Kto chce dačo urobiť, nájde spô
sob, a ten .. . dokončenie v tajničke . 

Vodorovne: A/ Rečová správa, in
formácia. - B/ Okolo (básn.) -ve
rejne rozhlasuje- odoberaj . - C/ 

Sekám - skr. jednoprechodového 
tranzistora - usušená tráva . - D/ 
Čidlo zraku - čmudím - druh teni
sového úderu . - E/ Meno rímskeho 
básnika Ovídia - pulz - trením 

očisti.- F/ European Patent Office 
(skr.) - hlavné mesto Peru - pichla

vá brva rastlín. - G/ Mesto v 
Malawi - rmut - mesto i rieka v 
Rusku. - H/ Francúzska skratka 

Výboru pre hospodársky rozvoj pri 
OSN - umelecký tanec - arabské 
mužské meno . - 1/ Jedna po ne

mecky - pohyb vzduchom - okúňa
vo konaj . - J/ Koniec tajničky. -

Zvisle: l/ Začiatok tajničky. - 2/ 
Konská železnica - počudovanie. -
3/ Prvá čas( zložených slov 
s významom olej - ochucovaný 

odmontovali další traja "výtečníci". 
MsP zavola la otca týchto chlapcov. 
Bol upozornený na škodlivos( počí
nania svojich synov. 

Dňom 13.7.1996 bol pozdfž rieky 
Moravy od Devína až po obec 
Vysoká pri Morave otvorený prírod
ný náučný slovník. Vstup do týchto 
priestorov je výlučne povolená len 
chodcom a cyklistom. K tomu boli 
osadené aj dopravné značky, ktoré 
si ale nejaký vandal zamenil za 
niečo iné. Konkrétne za poľ . druž
stvom v Devínskej Novej Vsi pri od
bočení z cesty na Devínske Jazero k 
rieke Morave bola umiestnená do
pravná značka C 9 "Cestička pre 
chodcov a cyklistov", ktorú si nejaký 
vandal pravdepodobne zobral do 
svojej "zbierky" dopravných 
značiek . 

Dňa 10.9 .1996 v čase o 20.45 hod . 
vykonávala hliadka MsP DNY kon
trolu rajónu na sídlisku Kostolné. Pri 
kontrole parkoviska na ul. J. Po
ničana spozorovala dve podozrivé 
osoby. Po zaregistrovaní hliadky sa 
dali na útek smerom na ul. l. Bukov
čana . Pri ich úteku hliadka zbadala, 
že majú u seba puklice z motora-

soiOu. - 4/ Citoslovce uvažovania 
pohyb v kruhu . - 5/ Rieka v Hon
durase - vydávalo zvuk hodín. - 6/ 
Tretia čas( tajničky - skratka 

madarskej leteckej spoločnosti . -
7/ Zais(uje - krátky voľný ženský 

pláš( - 8/ Planá nubijská bavlna -
kontrolné zariadenie pri rozhlaso
vom vysielači . - 9/ Mužské meno 

2 3 4 s 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

vého vozidla. Po prenasledovaní 
hliadkou boli osoby chytené vo 
vchode bloku na ul. l. Bukovčana č. 
20. šlo o P. S. a Š.M., obaja obyva
telia DNY. Aj s odcudzenými pukli 
cami boli odovzdaní operačnej služ
be na HO PZ v Devínskej Novej Vsi . 

Dňa 12.9 .1996 vykonávala hliadka 
st. MsP kontrolu rajónu na 
Kosatcovej , pričom ich oslovila 
občianka, že jej o 20.15 hod. ne
známy páchateľ odcudzil z bytu 
mikrovlnnú trúbu. Po pátraní, spolo
čne s hliadkou HO PZ v DNY, bol 
zistení v čajovni na ul. J . Poničana . 

Išlo o V. K. obyvatela DNY. Za spolu
práce hliadky MsP v DNY ho pred
viedli na HO PZ k dalšiemu šetreniu. 

Celkovo bolo v priebehu týchto 
dvoch týždňov riešených 79 prie
stupkov, z toho 30 priestupkov za 
porušenie Všeobecne záväzných na
riadení mestskej časti Devínska 
Nová Ves. Pohovorom bolo rieše
ných 46 priestupkov a 26 priestup
kov v blokovom konaní v celkovej 
sume 5.900,- Sk. 27-krát bolo po
užité zariadenia na zabránenie od
jazdu motorového vozidla, ktoré sto
jí na zakázanom mieste. 

(biblický syn Adama) - pseudonym 
českého básnika Berná ško . - l O/ 
Vysoký mužský hlas - francúzske 
mesto. - ll/ Druhá čas( tajničky. -

Pomôcky: C/ UJT. - G/ Cholo. -
H/ CDE. - 5/ Ulua.- 9/ Toman K. 
- l 0/ Salau. -

6 7 8 9 10 11 

- Nazdar, Feri, čo teraz robíš? 
- Pracujem pre vládu. 
- Hádam nerobíš tajného? 
- Nie, platím dane. 

- Podala som si do novín inzerát, že 
hládám manžela. 
• A dostala si ve/á odpovedí? 
• Stavlcy. Ale všetky rovnaké. 
Môžete si zobra( toho môjho? 

- Babka, dedko mal pravdu, keď mi 
hovoril, že nemám chodi( do baru na 
striptíz, lebo tam uvidím, čo vidie( ne
mám. 
- A čo si tam uvidel? 
-Ducha . 

• Pán doktor, žena mi je neverná 
a mne nerastú parohy. 
- Tie vám nenarastú, to sa iba talc 
hovorí. 
- Ďakujem, ja som sa už obával, že 
mám nedostatok vápnika. 

- Čo robíš, keď dostaneš chrípku? 
- (ohnem do postele, otvorím si fľašu 
a o chvíľu je po nej. 
- Po chrípke? 
- Nie, po Fľaši . 

-Vieš, čo je to apatia? 
- Neviem, a ani ma to nezaujíma. 

- Aký je rozdiel medzi komunizmom 
a kapitalizmom? 
- V kapitalizme človek vykoris(uje 
človeka . V komunizme je to naopak. 

Dvaja politici vidia vel'lcý rad pred 
obchodom 
- Nemáme dos( mäsa, chleba? 
• My máme dost: oni nemajú. 

- Pán doktor, čo mám robi(? Prídem 
domov a moja žena je s cudzím chla
pom. Chcem spravi( škandál, keď ma 
ona pošle do kuchyne, aby som si dal 
kávu a upokojil sa. A takto to ide deň 
čo deň . 
- A čo vlastne chcete odo mňa poču(? 
- Či mi neuškodí toľko kávy? 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
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Vážení 
čitatelia 
V dnešnej uponáhlé:mej dobe 

i rozporov plnej spoločnosti sa 

akosi pred/ii/a cesta človeka 
k človeku, mnohokrát sa stráca 
úcta k druhému, k jeho osob
nosti i osobitosti, výsledkom 
jeho práce ... meradlom pričas

to všetkých hodnôt sa stávajú 
iba peniaze. 

Áno, cintoríny sú plné nena
hraditelných lúdí a na pamät

né tabule sa peniaze aj tak vo
lakedy nájdu. Nuž, vari preto 

nezaškodí občas, aj keď sa to 

podaktorý m nevidí, pripome
nú!'. 

Ale čo s malými? Presvedče

nými o svojej vef'kosti, úžas

nosti, neomylnosti ... 
Spomeňme si na tých, čo ich 

obdivujeme v histórii. Prečo? 
Kof'ko ich vlastností nám môžu 

prisúdit' iní? 
Predovšetkým, vedia vef'kosti 

- skromnost'. Nuž, dôverujme 

a verme tým schopným. Čo 
dokážu pozna( rozozna( 

vidiet' v pravých /údských 
súvislostiach. 

Tým ktorí nepochopia sa 

ospravedlňujem . Tiež zbytoč
ne. 

Váš vydavatef' 

Ako oslávil Volkswagen Bratislava piate výročie čítajte na 6 strane 

Krátke správy 

oo ~a~®~ m ~ 
Vari predzves(ou zriadenia 

rady riaditelov podnikov pôso
biacich na území mestskej časti 
DNY bolo stretnutie podporo
vatelov a sponzorov Devínsko
nonoveského Expresu pri príle
žitosti zavŕšenia piatich rokov 
od začiatku vydávania. 

Okrem otázok týkajúcich 
sa Devexu, od spomienok po 
perspektívy, bolo stretnutie uži
točné svojou spoločenskou 
funkciou. Ukázalo možnosti 
spolupráce jednotlivých subjek
tov pre rozvoj mestskej časti 
v mnohých oblastiach. 

pk 

Devínskonovoveská televízia začala 26.9. 1996 na 98. kanály prvé vysielanie 

Uzávierka dnešného čísla bola 26. 9. 1996. Uzávierka na
sledujúceho čísla bude 10.1 O. 1996, číslo vyjde 18.1 O. 1996. 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina . Tel./ fax: 770 140 
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Miestna rada 

- schválila podmienky verej
ných sMaží na realizáciu kana
lizácie na Slovinci a parku na 
ul. P. Horova, 
- schválila prenájom nebylo-

vých priestorov na ul. J. Po
ničana 3 pre firmu TFM s.r.o. 
za účelom predaja bicyklov 
a športových potrieb, 
- nesúhlasila s návrhom VZN 
hl. mesta SR Bratislavy o pod
robnom vymedzení územia 
mestských častí, vzhladom na 
jeho nepresnosí a popisnos(, 
- prerokovala výsledky užších 
sMaží na realizáciu investič

ných akcií- z nich bola úspeš
ná iba sMaž na realizáciu ka
nalizácie na ul. Na mýte -
k realizácii dôjde ešte v tomto 
roku. ? 

PROGRAM VYSIELANA 
DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE 

10.10. 18.30- 19.00- Spravodajstvo 
17.10. 18.30- 19.00- "Kto vyhrá, vyhrá- kto nevyhrá, 

neprehrá" - súťažná relácia medzi 
žiakmi 4. ročníkov Základných škôl 
v Devínskej Novej Vsi? 

Mor ošípaných 
V katastri lesnej časti Šajby vo 

Vajnoroch sa vyskytla nákaza kla
sického moru ošípaných u diviačej 
zveri. Prednosta okresného úradu 
Bratislava 111. preto vydal mimo
riadne veterinárne opatrenia na 

utlmenie a zabránenie šírenia tejto 
vel'mi nebezpečnej nákazy. 
Chovatelom ošípaných: Do l. och
ranného pásma o polomere 15 km 
patria katastre mestských častí 
okresu BA l, BA ll, BA IV a 
z Bratislava V k.ú. Petržalka, k.ú. 
obci z okresu Senica. 

Všetky ošípané v chovoch uza-

Popri Devexe vznikol v na-šej 
mestskej časti další zdroj 
informácií určený občanom -
Devínskonovoveská televízia. 

Slávnostný začiatok odštarto
val zriadovatel' mestská časí 
DNY vo štvrtok 26.9.1996 
o 17.30 hod. 

Každý začiatok býva (ažký 
a zložitý. Najlepšie by o lom ve
deli hovori( tvorcovia prvého 
polhodinového programu. 

Dôležité v dalšom období 
bude získať (spracovať a ponúk-

tvorií v ustajňovacích priestoroch 
tak, aby nedošlo ku kontaktu s di
viakmi. Sprísniť aktívnu ochranu 
chovov ošípaných. Zabezpeči(, 
aby sa žiadne časti diviakov {usmr
teného, uloveného alebo uhynu
tého) nedostali do chovu ošípa
ných. Vyšetril všetky ošípané choré 
alebo uhynuté so zameraním na 

nuť občanom) dostatok aktuál
nych podnetov, informácií, vedieť 
včas o pripravovaných poduja
tiach, ponúknu( priestor obča
nom pri riešení miestnych otázok 
a problémov. 

Uzávierka točených (obrazo
vých ) aktivít je v dvojtýždňových 
intervaloch, vždy v nedel'u pred 
vysielaním. Uzávierka bloku tex
tových informácií je každý pon
delok o 9.00 hod. 

Tel: 777 250,776 250 

KMO. Premiestnenie ošípancýh na 
jatočné účely alebo na další chov 
sa môže uskutočni( za 7 dní od vý
skytu nákazy (po 9. septembri t.r.) 
a len so súhlasom okresného štát
neho veterinárneho lekára. Presuny 
ostatných zvierat nie sú obmedze
né. 

Všeobecné záväzné nariadenie č. S/1996 mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 

zo dna 27.8.1996 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
(Pokračovanie z predchádza;úceho čísla) 

3. Spôsob nakladania s výnosmi z predajo bytov 
o nebytových priestorov upravujú Zásady pre tvorbu 
o použitie Fondu rozvoja bývania mestskej časti 
Brotislovo · Devínska Nová Ves. Výnosom sa rozu· 
mie cena znížená o nevyhnutné primerané náklady 
spojené s prevodom vlastníctva. 

§2 
Cena pozemkov 

2DEVEX 

l. Cena pozemku zastavaného domom a priľahlého 
pozemku sa určuje podľa § 15 ods. l vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, 
trvalých trávnatých porastov, úhradách za zriadenie 
právo osobného užívania pozemkov o náhradách zo 
dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších 
predpisov. Mestská časť určuje cenu pozemkov no 
ktorých ie postavený dom o cenu priľahlých pozem· 
kov takto: 
a) pozemky pod objektami do poť podlaží ..... 

600; Sk/m', 

b) pozemky pod objektami šesť až osem podlažný· 
mi..... BOD; Sk/m', 
c) pozemky pod objektami viac ako osem podlažný-
mi... 1000; Sk/m'. 
2. Cena pozemku nesmie klesnúť pod náklady spo
jené s prevodom vrátane dane z prevodu. 
3. Pre účely tohoto nariadenia zastavaným pozem· 
kom so rozumie pozemok, na ktorom je dom posto· 
vený, vrátane okopových chodníkov. Prilohlým po· 
zemkom je pozemok, ktorý patrí a výlučne slúži 
príslušnému domu, napr. dvor, záhrada a podobne. 

V sporných prípadoch rozhoduje starosta mestskej 
časti. 

§3 
Toto Všeobecne závozné nariadenie nadobúda účin· 
nosťdňom 5.9.1996. 

Ing. Vladimír Mróz 
starosta mestskej časti 

V 18. čísle Vášho časopisu 
nás zaujal článok "Chceme 
krajšiu Devínsku?" od pána 
Jána Žatka, prednostu miestne
ho úradu, v ktorom uvádza, že 
Miestny úrad vyrúbil poplatky 
niektorým občanom za to, že 
mali na verejných priestran
stvách zložené skládky piesku, 
tehál, dreva a podobne. Po tej

to výzve, prípadne zaplatení 
pokuty tieto skládky zmizli. 
Vel'mi schval'ujeme túto akciu, 
ide skutočne o skrášlovanie 
našej obce. 

Tento článok navodzuje 

viac otázok. 15 a 14 - roční 
zlodeji sú vraj neviniatka, lebo 

nie sú plnoletí. Ale mali dost' 

rozumu na všetku činnost' oko

lo krádeže drôtu. Ja myslím, 

že dobre vedeli čo robia. Ak 

už nemôžu byt' zodpovední 
a potrestaní, sú tu predsa ro

dičia, ktorí ich vychovali. Mali 

by teda prevziat' zodpovedno

st' za nich. Čiže, mali by splá

cat' tých 20 l .47 4,- Sk spôso

benej škody. Keby boli k tomu 

sto pác 
Po niekol'kých úspešných té

maticko-spoločenských zájazdov 
znova MO Matice slovenskej 
v DNY usporiadal v dňoch 14.-
15. septembra l 996 Zájazd tra
sou takmer celým Záhorím. 

Z Devínskej Novej Vsi sme 
odchádzali o 7.00 hod. ráno 
v zachmúrenom počasí, ale 
s dobrým pocitom, že zájazd sa 
vydarí, čo bolo prianím každého 
a odchádzajúc z miesta pred 
lstracentrom nám bolo veselšie, 
keď sme sa lúčili s devínskonovo
veským kameramanom. Naša 
cesta viedla trasou DNY - do ob
ce Hlboké, kde sme navštívili 
miestny cintorín s pamätníkom 
a s odkazom nášho národovca 

Len sa pýtame, či sa táto 
akcia netýka aj tých občanov, 
ktorí majú už dva roky na ve

rejnom chodníku pred svojím 
domom odstavený vrak nepo

jazdného auta (a nielen jeden) 
a to ešte na vel'mi úzkej ulici, 
kde tieto vraky špatia vzhlad, 
ale aj ohrozujú l'udí, ktorí tade 
denne prechádzajú a nemajú 
sa kde vyhnú(, keď ide v proti
smere iné auto. 

Za odpoveď na túto situá
ciu vopred dakujú 

obyvatelia Záhradnej ulice 

odsúdení iste by potom doká

zali presvedči( svoje nevinné 

dietky, že kradnút' sa nevyplá

ca. Ďalšia otázka: zamestnan

ca zberných surovín predsa 

muselo napadnú( že medené 

drôty, prinesené nedospelými 

chalanmi nemohli byt' nado

budnuté poctivo. Prečo neupo

zornil políciu? Pravdaže sa 

krádeže množia, keď ostanú 

bez trestu. Vysvetlí mi to nie
kto? 

ar dnej 
kultúry 

M 

J. M. Hurbana. Ďalším zastave
ním bolo mesto Senica, ktorá 
práve oslavovala 600. výročie 
jeho založenia a v dobrom slneč
nom predpoludní sme dorazili do 
mesta Skalica. Práve toto mesto 
sa v týchto dňoch vyznačovalo s 
vel'kým jarmokom. Tu sme strávili 
celé poobede v jarmočnej nála
de, ktorá sa šírila celým okolím. 

Najviac nás okrem jarmoč
ných nákupov upútali vystúpenia 
ludových súborov. Najväčším 
zážitkom bolo vystúpenie nášho 
profesionálneho súboru SWK. 
Akože ináč, ako na jarmoku ne
ochutnať známy skalický trdelník 

l 
V piatok 20. 9. 7 996 sa zišli 

pri budove Základnej školy na 
Charkovskej ulici organizátori -
riaditelstvo ZŠ Bukovčana 7, 
starosta MČ ONV, občania, 
súčasní a bývalí pedagógovia, 
žiaci súčasní i tí prví, ktorí 
v septembri 7 926 prekročili 
prah novootvorenej školy. 

Históriu jej sedemdesiatich 
rokov priblížili v príhovoroch 
riaditel' školy L. Jaško, starosta 
MČ ONV Ing. V Mráz, archív-

K dôstojnej spomienkovej sláv
nosti, ktorá sa konala dňa 
20.9.1996 pri príležitosti odhale
nia zrekonštruovanej tabule na ZŠ 
Charkovská ul. a 70 výročia otvo
renia prvej obecnej l'udovej školy v 
DNY vyslovujem touto cestou vda
ku za osobné pozvanie na túto 

ne materiály, fotovýstava i spo
mienky bývalých žiakov a pre
dagógov. Vzdali hold iniciáto
rom myšlienky i realizácie 
výstavby, vtedajšiemu starostovi 
Matejovi Encingerovi, odhalili 
obnovenú pamätnú tabulu 
a slávnostnou akadémiou v so
botu 21. 9. 1996 odovzdali 
občanom pochodeň vzdelanos
ti v Devínskej Novej Vsi. 

Pk 

udalosť p. Ing. Vladimírovi 
Mrázovi, starostovi MČ DNY, p. 
Ladislavovi Jaškovi - riaditelovi ZŠ 
J. Bukovčana l, ktorí si spolu s or
ganizačným výborom ocenili záslu
hu o vybudovanie Obecnej l'udovej 
školy vtedajším starostom Matejom 
Encingerom. 

vnučka 

Prví žiaci na návšteve školy po rokoch 

a neodvrátiť podlad na skalický nie, vyznacu1uc sa národnou 
rubín. Skalica si pripomenula v pútou spojenou slávnostnými bo-
týchto dňoch nedožité 95. naro- hoslužbami. Trasou sme po-
deniny ich rodáka Janka Blahu. kračovali cez mesto Brezovú pod 

Pri tejto príležitosti bola výsta- Bradlom a samozrejme sme ne-
va jeho životopisu v ktorú účast- zobuli navštíviť národný pamät-
níci navšívili a stretli sa s ne- ník M. R. Štefánika na Bradle. 
obyčajnou všestrannosíou tejto Ďalšie mesto bol Trstín, kde je 
slovenskej osobnosti. Navečer pochovaný další národovec 
sme sa ubytovali v zaujímavej re- J. Fándly. Zastávkou cez kotlinu 
kreačnej oblasti "Zlatnícka dali- bola obec 
na", kde po výdatnej večeri sme Dobrá Voda, kde sme navšívi-
všetci účastníci strávili príjemné li miestny cintorín v ktorom na 
posedenie pri záhoráckych večnom odpočinku je národovec 
piesňach, ktoré sa v tomto pro- Ján Hollý. Prekrásnym Plaveckým 
stredí niesli v nádherných tóni- podhradím sme sa blížili k našej 
nách. V nedel'u, akože inak, po- MČ DNY, kde sme aj šťastne do-
časie nám nebolo velmi naklone- razili a s rozlúčkou hovorili o rok 
né, ale túžba poznať dalšie mies- dovidenia. 
ta nás neodradila. št'astím bolo 
naše dalšie v tú nedelu zostave- D.H. 

DEVEX 3 



'fl® rokov 
Ján FABIÁN 

l}$ rokov 
Margita KOŽNÁROVÁ 
Marta POLGÁROVÁ 

1;3$ rokov 
Rozália KUHNELOVÁ 

~® rokov 

Martina MARTANOVIČOI/Á 

blahoželáme 

Matej 1/ALKOI/IČ 
Pavlína BRESTOI/ANSKÁ 

VYUŽITE 
MOŽNOSŤ 

Rubriky spoločenskej kro

niky už oddávna, a nielen 

v našom dvojtýždenníku, 

slúžia občanom: pripomínajú 

jubileá, spločenské udalosti, 

výročia, odchody i príchody, 

spomienky ... 

Je zložité v dnešných ča

soch listovat' v zoznamoch, 

hladat', nie vždy mat' možno

st' overiť si (ospravedlňujeme 

sa za niekol'ko nepresností za 

tých päť rokov), mnoho úda

jov alebo udalostí sa nám ne

podarí zistiť. Mnohí sú potom 

rozladení, akoby sme zabudli 

schválne. 

Ponúkame preto občanom 

využiť naše služby v spolo

čenskej kronike. Napíšte 

(a odneste do inzertnej kan

celárie Devexu - Novoveská 

14 (z dvora) po-pia: 15.30 -
18.00 so: 8.00- 11.00) za

telefonujte 775 275 alebo 

odošlite faxom, nadiktujte na 

odkazovač. 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

6.10. - "Snehulienka a sedem trpaslíkov" rozprávková hra 
pre deti v podaní divadielka Svetlonos ol6,30 

8.10.-

13.10. 
17.10. 

"Svetová sme(ošou" repríza výchovno - zábav 
ného programu pre deti ZŠ a MŠ - 9,00 a 10,30 
"Folklórna scéna- FS Ekonóm" o 18,00 
"0 básničkách a pesničkách" výchovný koncert pre žiakov 
ZŠ o 9,30 o 10,30 

20.10. -
26.10. -
27.10.-

"Čertík prešporský" detské divadelné predstavenie o 16,00 
RMC Rádio diskoshow o 19 ,OO 
"Mesiac úcty k starším" slávnostný program pre starších 
obyvotelov Devínskej Novej Vsi. Program je zostavený zo 
starších dávnych tanečných melódií s umeleckým slovom 
Evy Márie Uhríkovej o 15,00 

28.10. - "Žabí princ" hudobný výchovný koncert pre materské školy 
9,00 a 10,30 

tel:770033 

Pod'akovanie 
Ďakujeme všetkým obyva

telom Devínskej Novej Vsi, 

ktorí v rámci celosvetovej 

akcie "Ciean Up the World" 

-Vyčistime Devínsku prispeli 

vlastnou aktivitou k ozdra

veniu životného prostredia 

našej mestskej časti. Poda

kovanie patrí aj hlavným 

sponzorom kampane - firme 

O.l.O. a.s. a GREEN PlAST 
s.r.o. Osobitná vdaka patrí 

pedagógom a deťom ma

terských škôlok a základ-

Pozvánka 
Vokálno-inštrumentálny 

súbor súrodencov 

Jendruchovcov 

Vás pozýva na koncert 

spojený s krstom 

ich prvej kazety 

vo štvrtok 

24. old6bra '1996 
o 18.00 hod. 

vo veľkej sále 

Domu lwltúry Ružinov. 

ných škôl v Devínskej Novej 

Vsi a Devíne za ich aktívny 

prístup k podujatiu, výsled

kom ktorého je nápaditá 

výzdoba tried a vestibulov, 

divadelné aktivity, výsadba 

zelene i čistenie verejných 

priestranstiev. Pracovníci 

Istro - Centra tiež podporili 

danú akciu peknými podu

jatiami, ktoré pripravili pre 

devínskonovoveské deti De

vínskej v rámci projektu 

"Vyčistime Devínsku". 

RNDr. Katarína Zlochová 

MÚ 

oo~~~~~~oo~h 
men in~ v nasle~ujúcicn ~vocn 

t~ždňoc~ oslávia: 
5.1 O - Viero, 6.1 O - No tália, 
7.1 O. - Eliška, 8.1 O - Brigitu, 

9.10-Dionýz, 10.10.
Siuvomíra, 11.1 O. - Valentína, 
12.10.- Maximilián, 13.10.

Koloman, 14.1 O. - Boris, 15.1 O. -
Terézia, 16.1 O. - Vladimíra, 

17.1 O. - Hedviga, 18.1 O. - Lukáš 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwrr~ 
Celovečerné predstavenia: v STR, ŠTV, 

SO, NE o 19,45 hod. 

5.-6.10. DUNSTON: 
SÁM V HOTELI 
USA MP st 30,-
0okonalá rodinná komédia. 

9.·1 0.1 O.INTÍMNE DETAILY 
USA MP12 st 30,-
Robert Redford o Michelle 
Pfeiffer v l'úbostnom príbehu. 

12.-13.10. 
GOOFY 
USA MP st 30,-
Pes Goo~ vo vlastno kresle
nom filme z dielne Walta 
Disneyho. 

16.-17.10. 
POSm PLNÁ RUŽÍ 
USA MP12 st 28,
[úbostný príbeh. 

Predstavenia pre deti o mládež: 
v SO a v NE o 17,15 hod. 

5.-6.1 O. DUN STON: 
SÁM V HOTELI 

12.-13.10. 
GOOFY 

(predstavenia o 15,15; 17,15o 19,15h.) 

Tel.: 775 104 

V piatok l 1. októbra 7 996 
bude v DNV v stredisku 

VOTUM, lstrijská 4 organi
zovat' Slovenský Červený 

kríž odber krvi 
8.00- 12.00 hod. 

MOTORSPORT racing team ÔMV STUAD Slovakia Bratislava 
----------------------------------Andrej Studenič - 19 ročný absolútny vítaz automobilo
vých pretekov do vrchu a pred dvomi poduiatiami 

ui Maister Slovenskei 
Majstrovstvá SR v automobilo

vých pretekoch do vrchu sa chýlia 
k záveru. Podujatie, ktorého uspo· 
riadatelom bol AMK Motorsport 
Slovakia Brezno, bolo vel'mi zaují
mavé. Počas dňa striedavo pršalo 
a svietilo slnko, tým bolo na jazd
coch a teamoch, kto aké pneuma· 
tiky "obuje" a ako sa vysporiada 
s nástrahami suchej i mokrej tra· 
te. Po sobotňajších tréningových 
jazdách na suchej trati bol naj
rýchlejší Peter RUISL na Formule 
25LR pred Rastislavom ASCH· 
MANNOM na BMW M3 a Jaro
slavom KRAJČÍM na Formule E 
25 1,6. 

V nedel'u po prvej jazde bol 
najrýchlejší Rastislav ASCH
MANN na BMW M3 a poradie s 
Petrom RUISLOM si vymenili. Pred 
druhou jazdou sa spustil krátky 
dážď, čo bolo pre jazdcov vel'ká 
zmena v adhézii ako i psychike. 
Najlepšie sa s nástrahami vyrov· 
nal pevné nervy, techniku na vode 

republiky 
preukázal iba 19-ročný reprezen· 
tant SR Andrej STUDENIČ s tová
renským vozidlom VW Gol Gti 
16Y. Zvíťazil v absolútnom poradí 
nad ovela silnejšími vozidlami 
bez rozdielu tried a skupín. Tým si 
zabezpečil na rok 1996 titul 
Majstra SR a zároveň i reprezen· 
tačný dres na rok 1997. Andrej 
ešte štartuje v dvoch pretekoch 
automobilov na okruhu v Brne, 
kde sa predstaví s vozidlom AUDI 
4x4 Evolution v triede superturiz· 
mo, ktoré mu zapožičal továren· 
ský team AUDI Sport lnglstadt. 
Ako štátny reprezentant SR sa po· 
kú si v druhom preteku v Brne zís
ka( titul medzinárodného majstra 
Českej republiky na okruhoch. 
V hodnotení pred posledným po· 
dujatím vedie majstrovstvá Česká 
repubika. 

v Brezne 14.-15.9.1996 

IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 

* PlAVÁREŇ '-" l?M.lWLll[fi[~ro * PLAVÁREŇ '-" l?M.lWl!\lli~ro 
otvorená pre vere;nos( 

Pondelok 21.00 · 22.00 hod. 
Utorok 7.00 · 8.00 hod 20.00 · 22.00 hod. 
Streda 7.00 · 8.00 hod 21.00 • 22.00 hod 
štvrtok 7.00 · 8.00 hod 21.00 · 22.00 hod 
Piatok 7.00 • 8.00 hod 20.00 • 22.00 hod 
Sobom 8.00 · 9 .OO hod l 0.00 · 12.00 hod 13.00 · 15.00 hod 18.00 · 20.00 hod 
Nedel'a 8.00 ·l 0.00 hod 13.00 · 16.00 hod 18.00 • 20.00 hod 

Zvýhodnené vstupné vo forme permonen!ielc 
Permanentka- prenosná (návšteva plavárne 4x) 80,- Sk 
Permanentka- mesačná (v určený deň a hodinu) 80,- Sk 
Permanentka- štvrťročná (v určený deň) 200,- Sk 
Individuálne- jednorazové (vstupné na l hodinu) 30,- Sk 
Deti do 15 rokov, dôchodcovia a telesne postihnutý majú 50% zl'avu 

Klnka rozdávala radosť 
Detský folklórny súbor KLNKA, pracujúci pri Dorne 

kultúry Dúbravka, srne predstavili no stránkach Devexu 
v jednom z minuloročných letných čísel. Teraz so k bilancii 
jeho uplynulej sezóny radi vrátime, veď nemalú časť 
súboru tvoria práve dievcotá a thlopci 
z Devínskej Novej Vsi, takisto ich ambiciózno vedú
co Ingrid Soňková so svojím neodlučiteľným pomocní· 
kom, monogerom o manželom Petrom Soňkom. Tento 
sympatický súbor má zo sebou optiť úspešnú sezónu s 
množstvom vystúpení no domácich pódiách, ole i zo hra· 
nicomi. Z domóchich pripomenieme aspoň niektoré: no 
Orade vlodý, no podujatí organizovanom Nadáciou 
B. Bjornsono Zem detí, samostatné, vzácne vystúpenie s 
Lúčnicou, vianočné o novoročné koncerty, vystúpenia pre 

kluby dôchodcov či spoločné s priateľmi z Poľsko, det· 
ským folklórnym súborom Morokosy, s ktorým nielen ton· 
covoli, ole so oj o malých folkloristov v jednotlivých rodf 
nách vzorne storo li. Zo zahraničných návštev to boli pre
dovšetkým festivaly v Macedónii, Turecku a 
Nemecku. Ako prvé so uskutočnilo v októbri minulého 
roku "víťazné ťaženie" no súťažnom medzinárodnom les· 
tivole detských folklórnych súborov v hlavnom meste 
Macedónie, v Skopje. No festivale v Skopje so zúčastni· 
li predovšetkým detské súbory zo strednej, južnej o vý· 
chodnej Európy, so skutočne kvalitným o náročným prog· 
ramom. O to viac hreje prekrásne l. miesto nášho sú
boru. Veľmi zaujímavé, svojrázne prostredie so spontánne 
reagujúcim publikom, vytvárajúcim niekedy ož atmosféru 

TENIS 
Muži • l. trieda: 

TK Solus - LOB DNY 3:4 
Baranec - SOJÁK R. 

6:3, 2:6, 5:7 
Vykukel -SOJÁK l. 6:3, 6:4 
Uher- JURČÁK B. 6:3, 6:2 
Polenčár- ŽOVIC 6:7, 3:6 
Kohút- JACKANIN 4:6, 2:6 
Stano, Palenčár - SOJÁK 1., ŽOVIC 

1:6,4:6 
Vykukel, Uher- JURČÁK B., JAC
KANIN 6:0, 6:4 

Starší žiaci - ll. trieda: 
Lokomotívo - LOB ONV 6:3 
Holdoš - KRÍŽ 6:0, 6: l 
levský - POTOCKÝ 

6:7, 6:2, 7:5 
Valentovičová - CHOVANOVÁ 
3:6,2:6 
Kováčová - FISTEROVÁ Z. 

Nižňanský - PÁNIK 
Lukeš - KURINA 

6:0,6:1 
6:3,6:0 
2:6, 1:6 

Valentovičová, Kováčová -
CHOVANOVÁ, FISTEROVÁ 

6:1,6:2 
Nižňanský, Lukeš- KRÍŽ, 
POTOCKÝ 6:2, 6:2 

ŠACH 
Budú nás reprezentova( V 4. 

lige Slovenskej republiky v šachu 
bude ŠK STRELEC Devínska 
Nová Ves nastupova( v tejto zá
kladnej zostave: 

Ing. Marián JURČÁK, 48-roč
ný, obchodný riaditel' a.s. 
Strojárne Malacky; Andrej 
LOBODÁŠ, 18, študent Strednej 
polygrofickej školy v Bratislave; 
Ján ANTALA, 41, daňový porad
ca, Devínska Nová Ves; Ivan 
SYROVÝ, 15, študent Gymnázia 
na Bilíkovej ulici; Róbert VER
NER, 17, študent Strednej prie
myselnej školy elektrotechnickej 
v Bratislave; Karol HORVÁTH, 
14, študent Gymnázia na 
Bilíkovej ulici; Jozef ZLOCHA, 
20, študent Lekárskej fakulty 
v Bratislave; Stanislav JURČÁK, 
15, študent Gymnázia na 
Bilíkovej ulici. Družstvo si vytýčilo 
najvyšší ciel'- postup do 3. ligy. 

Držme mu palce. 

mr 

pre samoobslúžnú jedáleň 

HtADÁME 
"'pomocné sily do kuchyne 
"'pracovnikov na upratovanie 
* umývačov(ky) riadu 
~.·predavačov(ky) 

"' pracovnika(čku) do pokladne 

teL: 25S 828 (p.Siódeček} 

pre všetkých záujemcov poriada Matice slovenská ONV 

~~ll®~ - nedel'a - DNV - Mariánka - DNV 

tl®~ll®~ - nedeľa: DNV - Záhorská Bystrica - lamač - DNV 

lnf'ormácie: Oto Krčma, tel.: 778 269 

veľkých futbalových zápasov, utkvelo šťastným Klnkárom 
natrvalo v pamätí. 

Turecký folklórny festival, veľkolepo o precízne orgo· 
nizovoné podujatie, prebiehajúce dva posledné oprnové 
týždne, bolo počtom účinkujúcich o množstvom zúčastne
ných krajín· 49 z celého sveto· tým najmohutnejším, 
ktorého so KlNKA zučostnilo. Ani mimoriadne nepriaznivé 
počasie, keď počas vystúpení zočolo dokonca oj snežiť, 
hoci už bol pomo ly koniec oprno, neubralo nič z motto 
festivalu, "tanec o hudba spája národy" o keď so deti 
týchto národov spoja cez úctu k tradíciám o nadviažu me· 
dzi sebou priateľské kontakty, oni nepomyslia no to, oby 
niekedy zdvihli voď sebe zbraň. Ai takto ich učíme žiť v 
mieri ... Ce~ festival bol v centre záujmu tureckej televízie 
o vyvrcholil 23. oprno maratónskym galaprogramom no 
počesť otca Turkov· Atoliirko, Mustafu Kemolo, pod kto· 
rého vedením demokratické sily v Turecku zvrhli sultána 

o vyhlásili republiku.Hiboké dojmy si odniesli detí z neutf 
chojúcej odozvy no jednotlivých vystúpeniach, no ktorých 
slovenské ľudové umenie interpretované ce~m súborom s 
veľkým nasadením o radosťou vzbudzovalo vždy zaslúže
nú pozornosť o oplouz. Koniec mójo potril9. Medziná· 
rodné-mu stretnutiu detských folklórnych skupín v nemec· 
kom Colbe pri Morburgu. Tento komornejšie ladený lesti· 
vol bol typickou ukážkou nemeckej precíznosti. Klnári 
upútali oj tu. Svojím temperamentom o iskrivým preja· 
vom rozihrali žilky nielen početnému, vďačnému publiku, 
ole oj deťom z ostatných súborov. Nálodo o radosť z vy· 
stúpení bolo všade rovnaká · či v skanzene v Hessenskom 
parku, v Športovej hole v Morburgu alebo no ekumenickej 
bohoslužbe v Cälbe. A my veríme, že s rovnako silným 
zážitkom budú odchádzať oj priaznivci folklóru v Devín· 
skej Novej Vsi, kde so KLNKA iste časom predstaví so svo· 
jím bohatým repertoárom. /pu/ 

DEVEX 5 



Tak možno charakterizova( 
nielen štvrtok 19.9.1996, deň 
osláv piatych narodením 
Volkswagenu Bratislava, ale 
i podnik, každého zamestnan
ca, výrobný program, filozofiu 
i výsledky. Nie náhodou sa 
bratislavská automobilka kon
cernu VW medzi 6 výrobnými 
závodmi zaradila do elitnej 
skupiny výrobcov, kde iba sto
tina bodu ju delí od prvého 
miesta. Pritom prezident Zdru
ženia automobilového priemys
lu SR a člen vedenia VW 
Bratislava Ing. Jozef Uhrík po
važuje rok 1996 iba za stabili
začný. Zámerom je zafixovat' 
kvalitu, výrobné náklady a pri
pravit' rozvojový program na 
nasledujúce tri roky. Hrdosí 
príslušnosti k firme, značke, tak 
ako sme o nej vedeli z počutia, 
sa niesla na každom kroku 
slávnostného dňa. Od návštevy 
výrobných hál v Bratislave -
Devínskej Novej Vsi, kde každý 
kúsok žiaril čistotou, každý 
pracovník, napriek desiatkom 
hostí, si ako hodinky plnil svoju 
funkciu, prezentáciu jednotli
vých krokov výroby automobi
lov (denná produkcia 130 vo
zidiel) a prevodoviek {denne 
cca ll OO kusov) až po záver 
dňa, ktorí absolvovali zamest
nanci i hostia návštevou opery 
SND a predstavením Predanej 
nevesty. Do rámca osláv za
padlo i odovzdanie pä(desiat
tisíceho vozidla a štyristotisícej 
prevodovky. Prvý Volkswagen 

Z +IISTÓRif 
Prvé čísla Devínskonovo

veského Expresu predávali 
kolportéri v uliciach Devín
skej Novej Vsí v roku 1991. 
Žiaci základných škôl roz
predali 30-50 kusov každý 
druhý piatok i v sobotu. 

6DEVEX 

Passat zmontovali v Bratislave -
Devínskej Novej Vsi 
21.12.1992. V súčasnosti je 
dominantou typ Golf - Syn
chro, ktorý vyrába Bratislava 
ako jediná dielňa koncernu 
VW. Kde hladaí príčiny úspe
chov? Volkswagen Bratislava 
prešiel od svojho vzniku obrov
skou expanziou. Základnou fi
lozofiou firmy je tímová spolu
práca. Budovanie tímov, tímo
vá dynamika, sociológia, ko
munikácia, motivácia sú 
najčastejším obsahom vzdelá
vania manažérov všetkých 
úrovní. Príznačným mottom je 
"Nepracuj dnes tak, ako si 
pracoval včera". 

Vyhliadkovú plavbu ladou 

po Dunaji sme využili na roz
hovor s Ing. Jozefom UHRÍ
KOM - obchodno ekonomic
kým riaditelom VW Bratislava. 
* Volkswagen Bratislava pôso
bí na území mestskej časti 
Devínska Nová Ves. Vztáhy 
a spolupráca? 

- Tým, že žijeme na jednom te
ritóriu aj vzíahy sú bezpro
stredné. Nielen ludské ale spo
jené aj ekonomickými väzba
mi. Ako úspešná spoločnost' 
s dobrými ekonomickými vý
sledkami prispevame do roz
počtu mestskej časti a podporu
jeme infraštruktúru. V ostatnom 
období sme nadviazali dobré 
kontakty s inštitúciami v Devín
skej, kde sa snažíme riešiÍ celú 
radu problémov súvisiacich 
s našim životom. Neskrývame 
ani možnost' hlbšie zviazat' 

naše kontakty s DNY pre další 
rozvoj. Naša spoločnost' dnes 
zamestnáva viac ako 2000 lu
dí, a tento vývoj bude pokračo
va(, to znamená že už len 
problémy dopravy a bývania 
bude treba riešií osobitnými 
opatreniami, iste najvýhodne-

Devínskonovoveského fxpresu 
Najusilovnejší však zvlá

dli i 120 kusov (V. Židek). 
Prví predplatitelia mali mož
nost dostáva( Devex do 
schránok hneď od začiatku. 
V roku 1992 ich bolo 87. 
Doručovanie zabezpečova

la pani Mária Tomc::mová 
(dokonca pät čísel nosila aj 

do Bratislavy a Petržalky) 
a stojí vlastne od kolísky 
Devexu až po dnes. V 
súčasnosti roznesie takmer 
500 kusov na Eisnerovú 
a P. Horova. Prvý rok sa 
prezentovali na stránkach 
Devexu stretnutia spolužia
kov, pätdesiatnikov, sedem-

jšie v spolupráci s mestskou ča
síou Devínska Nová Ves. 
* Prvé dve vozidlá vyrobené 
v Bratislave DNV boli určené 
na humanitné účely ... 
- Boli a doposia!' aj slúžia. 
Snažíme sa pomáhaí perma
nentne. Celá rada našich vozi
diel je požičaná charitatívnym 
organizáciám a dalším inštitú
ciám podobného zamerania. 
Požiadaviek je prirodzene 
vel'a. Musíme zvažovaí mož
nosti. V každom prípade bude
me pokračovaí v pomoci tam, 
kde to bude nevyhnutné. 
* Päť rokov pôsobí na území 
DNV okrem Volkswagenu aj 
Devínskonovoveský Expres. 
- Firma Volkswagen rozvíja 
spoluprácu so všetkými média
mi vrátane Devexu. Káždá spo
lupráca je zaujímavá. Práve v 
tomto období dobudovávame 
public relation a chceme pri
pravit' organizovanie kontaktov 
s médiami, ktoré bezprostred
ne s našou fabrikou súvisia. 
A Devínskonovoveský Expres, 
ktorý reprezentuje mestskú časí 
kde žijeme, kde žije naša fab
rika, tu predpokladáme že tie 
vzíahy sa budú len a len zle
pšovaí. 

P. Krug {snímky autor) 

desiatročných ... Vari tradí
cie vpadli do zabudnutia? V 
roku 1992 sa zrodil nápad 
vyda( Katalóg obchodov a 
služieb pre obyvatelov DNY. 

V týchto dňoch pripravu
jeme už jeho priate vydanie 
na rok 1997. Z pôvodných 
42 strán sa rozšíril v roku 
1996 na 64 strán. 

r 

E 8 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám Š l OO. Tel: 376 052 

• Predám 50 l demižóny. 
Tel: 777 431 

• Mám 300 pohárov 7dd po 3,-Sk. 

Na kaštieli 12. 
• Predám detský fusak, oteplovač
ky, čižmičky - na 2 ročné die(a - za 

symbolické ceny. Tel: 779 471 
• Predám zahraničnú detskú 

ohrádku - používanu l mesiac. 
Cena 500,-Sk a kotníkové topánky 
č. 36-37 original, dovoz 

z Anglicka. Výhodne. Tel: 775 577 

INVER HOUSE 
Catto' s - l 2 ročná 

AnCnoc - 1 2 ročná. 
Najkvalitnejší výrobok 

spoločnosti lnver House 

Heather Cream -
likér, vyrobený zo škót

skej smotany a "malt" 

whisky. Je to výnimočný 
škótsky výrobok, uznáva

ný na celom svete, ktorý 

bol ohodnotený cenou 

anglickej královnej. 

Coldstream Gin 
-výborný jemný gin. 

Kulovvodka 
- jemná vodka a iné 

Pre vel'ko i maloodbera

telov možnos( objedna( 

v inzertnej kancelárii 

Devex, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30-
18.00, so: 8.00-11.00. 

tel/fax: 775 275. 

• Predám detské topánky - červené, 
s kožušinkou, č.l6, čižmy čierne s 

bielou kožušinou č.l6, botasky ko
žené biele č.15- pár á 150,- Sk. 

Tel: 775 347 
* Predám palivové drevo - našpal-

kované. Tel: 779 265 

• Práca s AVON kozmetikou. 
Tel: 777 705 

od 18.00 do 21.00 hod 

* AnJ komplet. Tel: 778 835 

Tel: 778 265 

Tel: 770 094 

• AJ, preklady. 

• NJ, preklady. 

• Elektroinšalácie, bleskozvody 

-montáž, oprava. Tel.: 770 078 

* Vodoinštalačné a kúrenárske prá

ce. Tel:: 776 888 

• N servis Baláž - Oprava televí

zorov Na Grbe 43. 
Tel./zázn. 776 963 

• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.: 239 527,220 005 

PLÁŠTE 
NO HAV lC E Arkáda 

RYBÁRSKE STOliČKY 
BIŽUTÉRIA náhrdelníky 

a náramky 

Kazety SPIEVAME NOVÉ 
MODLITBIČKY 

po-pia: 15.30-18.00, sobota 8.00-11.00 

v in z. kancelárii O EVEX, 
Novoveská 14 

nové 
ON-UNE ZBERŇA 

KENO, MATES, ŠPORTKA, 
5 zo 40 

v predajni TAO 
E isnerova 56/E 

po-pia: 9.00-12.00 
a 14.00-18.30 
so: 8.00-12.00 

* Vymením 3-izb. ŠB s balkónom a 
telefónom za podobný menší. 

Tel: 777 403 
*Kúpim 1-2 izb. DB. 

Tel: 5220 406, 777 548 

*Kúpim stav. pozemok v DNY cca 
4á. Tel: 776 894 
• Kúpim starší RD. Tel: 775 694 

* Vezmem do prenájmu garáž. 

Tel: 778 678 

~~lf~[!..@® 
obchody a služby pre občanov DNV pre rok 1997 

Osvedčený KATALóG · už jeho piate vydanie - pripravu1e 

vydavatelstvo Devex 

Uzávierka inzercie bude 30.10. 1996. 
Katalóg vyjde v náklade 5400 kusov. Každá domácnost' v DNY 

a inzerenti dostanú po jednom výtlačku bezplatne v januári 1997. 
Už od 9.9. 1996 prijíma inzerciu- DEVEX- inzertná kancelária, 

Novomeská 14 (z dvora) 

pondelok- piatok: 15.30-18.00, sobota: 8.00· 11.00 

fax: 07/775 275. 
Poštou: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 

Cenník: 1 strana: 1.240,- Sk; 1/2 strany: 625,· Sk; 1/4 strany: 320,

Sk; l /8 strany: 165,- Sk+ DPH 23%. 

l • c ík 1 ok l Sk l/8str "27Sk l/4str=1054Sk l/2str=2108Sk,lstrona=4216Sk.Kcenámtrebopripočítoi23%DPH. nzema:enm:zn=, ·-', · '· 

Zl'avy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri S a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hľadám · SO%. Príplatky: l. strano + l OO%, posledná strana + SO %. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novaveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Dňa 17.9.1996 v rámci plnenia úloh 

vykonávala hliadka stanice MsP 

kontrolu rajónu, pričom na ul. 

Charkovskej zistila, že pri zberných 

surovinách v priestore unimobuniek 

sa nachádza skupina mladistvých 

občanov, ktorí sa správali hlučne, 
čím sa dopustili priestupku podla §-u 

47, ods.1, pís. b., Zákona SNR č. 
372-90 Zb. o priestupkoch. Hliadka 

mladistvých vyriešila pohovorom a 

vykázala ich z uvedeného priestoru. 

Dňa 7 9. 9. 7 996 o 2 7,30 hod. bola 
hliadka stanice MsP vyslaná na spo
ločný zákrok s hliadkou HO PZ na 
ul. J. Jonáša č. 7 9, kde malo dôis( k 
manželskei hádke a napadnutí ma

nželky manželom. Hliadka zabráni
la ďalšiemu napadaniu zo strany 

a 
Vodorovne: a) Dom na letovanie - štvr
tá časť tajničky. b) Beží- odvodňovací 
kanál.- c) Dievčenské meno - dvojspev -
časti viet. · d) Ruská rieka - kvapka (čes
ky) - prístroj. - e) Ľudový súhlas - zabá
vajú - odťatý hrubý kmeň stromu zbave
ný konárov - ŠPZ Karlove Vary. - f) 
Natiahol - v genetike dedičný základ 
znaku- prikry orbou. - g) Mravný zálad 
- čierny vták - pevné vlnené tkanivo. - h) 
Nápoj (kniž.)- staroindický vládca -po
hlodnice (hovor.) - ŠPZ Nitry. - i) Ustúpi 
- kráčajú - máj (nem.)- j) Uzavretá sku
pina l'udí - trýznil - podnikatel'. - k) 
Podveď (expr.)- džavot.- l) Venovali
tretia časí tajničky. 

Zvisle: l. Prvá časť tajničky - sociálna 
demokratická strana v Nemecku. - 2. 
Nízky múr nad hlavnou rímsou - naša -
rieka v Austrálii. - 3. Príbuzná - páper 
z toboliek tropických rastlín - anglická 
objemová jednotka. - 4. Slovko, ktorým 
sa vyjadruje úcta v Strednej Ázii -
švajčiarske mesto - piata časť tajničky. 
- 5. Popevok - zbavoval ostria -
švajčiarske mesto - rozpúštal kov. - 6. 
Druh palmy - platený potlesk - druhá 
časí tajničky. - 7. Domácke meno 

manžela a priestupok bol vyriešený 
pohovorom. Poškodená manželka 
odmietla poda( na svoiho manžela 
trestné oznámenie. 

Dňa 20.9.1996 telefonicky oznámil 

občan z ul. J. Poničana 3, že vo 

vchode uvedeného bloku sa v nočnej 
dobe zdržiavajú na schodišti skupi

na mladistvých, ktorí ničia spoločný 
majetok vypalovaním svetelných vy

pínačov, zvončekov do bytov a písa

ním na steny chodby. Z uvedeného 

dôvodu bola hliadka vyslaná do 

uvedeného vchodu bloku pričom bo

lo zistené, že osoby sa tam nena

chádzajú, ale oznámené poškodenie 

sa zakladá na pravde. Vzhladom k 

tomu, že neznámy páchate!' spáchal 

priestupok podl'a §-u 50, Zákona 

SNR č. 372-90 Zb. o priestupkoch 

bolo rozhodnuté vykonáva( ob

jasňovanie v uvedenej veci. 

Dňa 26. 9. 7 996 na základe ano
nymného telefonického oznamu bola 
hliadka stanice MsP ONV vyslaná na 
ul. Eisnerovú, mali sa fam nachá
dza( dve osoby, muž a žena, ktoré 
boli ziavne pod vplyvom alkoholu, 
nasadli do motorového vozidla OL-

Kataríny- ženské meno -časí náhrdel
níka. 8. České chlapčenské meno- od
počívala - klesať - čínsky literát. - 9. 
Dievčenské meno - bol nahnevaný - za
bávaj. - l O. Portugalské mesto- domác
ke meno dievčaťa - drobný škodlivý 
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CIT, s ktorým sa snažili odM Po prí
chode hliadky bolo zistené, že vo
zidlom uvedenei značky a farby 
(červenei) iazdí po Eisnerovei, vodič 
iednoznačne pod vplyvom alkoholu. 
Po svoivoiÍJOm zastavení motorového 
vozidla uprostred cesty boli iazdec a 
ieho spoluiazdec vyzvaní hliadkou 
k preukázaniu totožnosti, čo odmiet
li. Nakof'ko ani na opakovanú výzvu 
nereagovali boli v spolupráci 
s hliadkou HO PZ ONV predvedení 
na operačnú službu HO PZ ONV 
k dálšiumu šetreniu. Paradoxné na 
lom ie, že uvedeným podnapitým 
vodičom bola žena. 

Za obdobie 38. a 39. týždňa stani

ca MsP DNY riešila celkom 58 prie

stupkov, z toho porušením Všeobec

no záväzných nariadení hl. m. SR 

Bratislavy a mestskej časti DNY 43 

a za porušenie Vyhlášky FMV 

č. 99/89 Zv. - 13. Pohovorm bolo 

vyriešených 42 priestupkov, 12 prie

stupkov bolo riešených v blokovom 

konaní o celkovej sume 3700,- Sk, 

4 priestupky boli dané do objasňo
vania. 

Velitel' stanice MsP DNY 

JUDr. František Baňas 

hmyz. - ll. Medzinárodný olympijský 
výbor- jedovaté rastliny - zakonzervuje 
solou. - 12. Oznámi - kto používa nási
lie. 
Pomôcky: j) Boss. - 2. Era. - 8. Li. 
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- Ber si príklad so zvierat. Také 
zviera pije len keď má smäd. 
- Ako ja - súhlasí manžel - ja mám 
smäd stále. Ale prečo si neberieš 
z nich príklad ty? Tie vôbec neroz
právajú. 

Vojde Frida do električky a vidí ako 
sa všetci držia tyče. Čuduje sa 
a hovorí: 

- No čo, l'udia, nejde odtrhnút'? 

- Kto vynašiel bicykel? 
- Rusi. U Nemcov na povale. 

- Príď dnes večer ku mne. Bude psi
na. Zdochol mi Dunčo. 

- Čo si dostal od ženy po desiatich 
rokoch manželstva? 
- Žalúdočný vred. 

- Vieš, čo je to chevrolet? 
- Jasné! To je predsa vedúci odde-
lenia, kde predávajú rolety. 

- Počula si, vraj Arabky nevidia 
toho svojho až clo sobáša! 
- Je tam toho. Ja som môjho nevi
dela od sobáša. 

V autobuse hovorí starší pán: 

- Pani povedzte svojmu synovi, 
nech ma prestane napodobňovať. 
- Maroško, nerob zo seba debila! 

- Prečo v kúpelni tak kričíš? 
- Vyvolávam film. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
siaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
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Cl el i 
Vyčítajú mi občas, akým prá

vom si dovolím vo svojich prího

voroch mentoroval. 

Nuž ... Nie je mojím úmyslom 

mentorovat' ani vykonáva!' ná

tlak no l'udí, aby sa polepšili. 

Jednoducho stretnem sa s otáz

kou, problémom a vyslovím svoj 

názor. 

Ľudia, aspoň si myslím, sme

rujú k št'astiu. Cesty sú rôzne, vý

sledky tiež. Mnohí nevedia ale

bo i nechcú, či nemôžu v tomto 

zložitom svete nájst' tú pravú, 

ktorá by ich k onomu št'astiu pri

viedlo. Iste je vel'a prorokov, vela 

učení, vela návodov. 

Vo svojich príhovoroch nenú

tim, iba ponúkam slová na za

myslenie, pozývam hl'adat' oné 

cesty. 

Inšpirujú ma tí, ktorí št'astie 

našli vo vlastnej duševnej vyrov

nanosti, tí, ktorí dokážu rešpek

tova!' názory iných l'udí, tí, ktorí 

vedia rozdával.. 

Pozrite sa na spoločnost' 

dnes u nás i vo svete. Aká je? 

Prečo2 Netreba hl'adat'? Nie 

v jednej knihe, nie v jednej pub

likácii, nie v jedných novinách ... 

V širokom spektre názorov po

rovnáva( a až potom dôverova!' 

aj vlastnému úsudku. 

Takže, preto. 
Váš vydavatel' 

je v súčasnosti najväčším 
evinskonovovesli:.ého Expresu 

r s 

inforrnačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

spol. s r. o., 

t2 DTV - začiatok, program ~ Oprava 

dáždnikov v DNV ~ Mariánska púť 

(0 Slovenská sporitel'ňa 

- Vaša banka ponúka 

Kvapky šťastia 
V piatok 11.10.1996 bol v priesto

roch Vatu mu další z výjazdových odbe
rov krvi. Niekol'ko minút po deviatej sme 
sa predral i pomedzi 40 vojakov Útvaru 
vojsk hraničnej polície prezídia policaj
ného zboru so sídlom v DNV. To už po 
štvrtýkrát, so svojimi šéfmi pplk. A 
Kaščákom, vedúcim útvaru a pplk. K. 
Faiglom, vedúcim organizačného odde
lenia, sa zúčastňujú tejto vysokohumán
nej akcie v Devínskej Novej Vsi. 

Odber krvi navštívili aj deti z Veselej 
škôlky (Votum), aby sa ako priami účast
níci zoznámili, čo vlastne darcovstvo 

znamená, ako je dôležité pre život 
ostatných. Darovať možn~ priatel'ovi 
hračku, knihu, peniaze, úsmev. Aj krv je 
jedna z foriem darovania. 

Vzácne chvíle osobitne prežívala pri 
odber vo Volume primárka odd. hema
tológie a transfuziológie NSP Ružinov 
MUDr. Daniela Babincová, rodená 
Hlaváčová. 

-Moji rodičia tu pred mnohými rok
mi pôsobili ako učitelia, otecko bol ria-

Uzávierka dnešného čísla bola 10.10. 1996. Uzávierka nasle

dujúceho čísla bude 24.10. 1996, číslo vyjde 1.11. 1996. 

rátke sp 

Ak máte záujem a nedostávate 

Devínskonovoveský EXPRES do 

schránky bezplatne, ešte stále máte 

možnos( Tí, čo si objednali 

a občas nedostanú (ktosi vyberie, 

je zamknutý vchod ... ), vda ka tomu, 

že tlačiareň nám vždy vyrobí nie

kol'ko desiatok kusov navyše, je 

možné získot' Devex v stánkoch 

PNS, v obchodoch (Potraviny na ul. 

M. Marečka, Na grbe, MPK ... ). Ak 

nedostávate pravidelne - treba tiež 

reklamoval. V redakcii tel.: 

775 275, v inz. kancelárii -

Novoveská 14. Tí, ktorí nemajú ob

jednané, ešte stále majú možnost' 

OBJEDNAŤ a budú dostáva!' 

DEVEX do schránky. 

red. 

Klub práce- lstrijská 6 
Každý štvrtok od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

(Učebňa !STRA CENTRA) 

ditel'om školy. V mojich šiestich rokoch 
sme sa z Devínskej odsťahovali a odvte
dy som tu nikdy nebola, nikdy to nevyš
lo. Keď som počula od pani Rajchlovej, 
že výjazdový odber bude v Devínskej, 
povedala som si: konečne budem mať 
možnosť. Už pri kostole som sa zorien
tovala. Vedl'a hostinca bola vol'akedy 
stará škola, naše bydlisko. A naše auto, 
na prekvapenie, zastavilo práve pred 
školou. To bol pre mňa šok. V týchto 
miestach som prežila prvé roky svojho 
života. 

pk 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina. Tel./ fax: 770 140 



bničky 

dnu;e 
z rokovania miestnej rady 

MČDNV 
dňa 8.10.1996 

Miestna rada 

- odporúča starostovi MČ pred

ložiť do MZ materiál o aktívnej 

finančnej stratégii MČ DNV 

- odporúča MZ schváliť návrh 

VZN o poskytnutí dotácií z roz

počtu MČ DNV 

odporúča MZ ponechať mini

málne sadzby nájomného za ne

bytové priestory a pozemky na 
úrovni r. l 996 
- odporúča MZ upraviť zvýšenie 

kap. 42 kultúra ISTRACENTRA o 
30 000,- Sk 

- nesúhlasí s umiestňovaním 

vel'koplošnej reklamy na expono

vaných miestach zastavanej časti 
mestskej častí 

- odporúča schváliť odpredaj 

pozemkov parc. č. 935, 936, 
937,938,941,942,946,947, 
856, 857, odpredaj časti parc. 
č. 1266/1 

- ukladá prednostovi pozvat na 

komisiu ochrany verejného 

poriadku rodičov detí, ktorí spô

sobili škodu MČ DNV na majet
ku - miestnom rozhlase 

odporúča schváli( v MZ návrh 

na pomenovanie námestia R. 

Slobodu križovatku ulíc Slovinec, 

Primoravská, Podhorská 

- odporúča zapracovanie fina

nčných nákladov na dotvorenie 

námestia v tejto lokalite do roz

počtu mestskej časti na rok 1997 
- odporúča riešenie priestoru ná

mestia sadovými úpravami a sa

motné výtvarné riešenie diela 

formou verejnej sútaže 

- stanovuje termín odhalenia 

busty R. Slobodu k výročiu jeho 
nedožitých 60. narodenín 

schvaľuje bezplatný prenájom 

priestorov lstracentra miestnym 

aktivitám Chorvátskeho spolku 

a Matice slovenskej v DNV 

schval'uje navrhované riešenie 

využitia objektu kotolne Hradiš

tná pre funkciu lstracentra -
klubovne 

súhlasí so zámerom vytvorenia 
rekreačnej oblasti "Rybník" 

- ukladá prednostovi zapracovať 
zámer do rozpočtu na rok l 997 
a zabezpečiť prípravu realizácie 
zámeru 

VYSIELANIE DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE (DTV) 

ZAČALO VEĽKOLEPÝM PRIVÍTANÍ M .•. 
Osemnásťtisícová Devínska 

Nová Ves je prvou mestskou ča

stou v štvrtom bratislavskom 

okrese, kde začala nedávno vy

sielať miestna televízna stanica. 

Po Petržalke, Ružinove a Novom 

Meste je to už štvrtá mestská časť 

Bratislavy s vlastným televíznym 

štúdiom, zameraným na lokálnu 

problematiku. 

Banketom s účasťou hostí 

z STV a VTV oslávili 26. septem

bra obyvatelia Devínskej Novej 

Vsi v Kultúrnom dome lstracen

trum začiatok vysielania miestnej 

televíznej stanice DTV. V úvo

de podujatia sa prítomným ho

sťom prihovoril starosta Devínskej 

Novej Vsi Vladimír Mráz. Poprial 

novej televízii mnoho úspechov 

a divákov. Na konci príhovoru 

symbolickým prípitkom o 18.30 
hodine ohlásil prvý program 

2 DEVEX 

Devínsko-novoveskej televízie -

polhodinové spravodajstvo s di

váckou súložou. 

Spravodajstvo DTV mohli sle

dovať hostia v hlavnej sále novo

veského lstracentra na troch tele

víznych o:orazovkách, priprave

ných špeciálne pre tento účel. 

Ako povedal v závere podu

jatia jeden z iniciátorov miestne

ho televízneho vysielania - zá

stupca starostu mestskej časti 

Devínska Nová Ves - Ján Žatko: 

DTV chce prilákať diváka kom

plexným regionálnym spravodaj

stvom, besedami v štúdiu na ak

tuálne témy a detským vysiela

ním, ktoré bude pripravované 

v spolupráci so žiakmi základ

ných škôl v Devínskej Novej Vsi. 

- GVMH-

Devínskonovoveský Expres od pr· 
vého čísla 16.8.1991 si v hlavných 
rysoch zachováva svoju formálnu 
i obsahovú tvár. Bez zmien vydržali 
príhovor vydavatel'a na prvej strane, 
druhá strana venovaná informáciám 
z radnice, štvrtá venovaná spoločen
skej kronike, siedma inzercii, ôsma 
krížovke a humoru pod hlavičkou 
Korenie života. 

Medzi najvytrvalejších prispieva
te/av patrí od r. 1992 autor krížoviek 
pán Augustín Dvorský. Sme radi, že 
nevystrihujeme z iných novín, môže
me ponúknuť pôvodnú. 

Hlavičku sme menili dvakrát. 

Prvýkrát znak nadobudol dnešnú po
dobu v súlade s normou 21.2.1992, 
potom 5.5.1995 názov Devínsky 
v súlade s jazykovou nadobudol dne
šnú podobu Devínsko·novoveský. 
Zaužívaný je však od počiatku tak, 
ako bolo zámerom, DEVEX. 

Piata strana bola pôvodne určená 
športu a kultúre. V športovej časti je 
najproduktívnejším prispievate/om 
Ing. Marián Jurčák z oblasti tenisu 
a šachu. Vel'mi zriedka dajú o sebe 
vedieť basketbalisti, celkom sa od
mlčali futbalisti 

Kto si pamätá pôvodný text tohoto pútačo, ktorý bol na Hradištnej r. 1990. 

Využitie zavádzacie cena za reklamu a inzerciu v Devíosko
no\loveskejtelevízii. Do konca tohto roku stojí U ~!!)~f!lill~~ 
vysielaňia točenej reklamy iba U®QQ ~~a textová reklama (U~ 
U®®Q~ ~~ ~® ~®®Q~ ~~ za celú obrazovku. 

Devfnskonovoveskú televíziu má možnosť sledovať4.000 
d.omá!lností. Oslovte 13.000 potenciálnych zákazníkov formo~ 
televíznej reklarny. Bližšie informácie na tel. č.: (}(}(}; ~~®. 

Program "Ysielania 
Devínskonovoveskej televízie 

24.1 O. -Štvrtok: Spravodajstvo DTV (premiéra} - 19.00 hod 

25.1 O. -piatok: 9.30-10.00- Spravodajstvo 

28.1 O. - pondelok: 18.30-19.00- Spravodajstvo 

29.1 O. - utorok: 18.30-19.00 - Spravodajstvo 

31.1 O. - Štvrtok: 18.30-19.00 - Horúce kreslo (premiéra} 

-p-
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To, že sa v novinách objavuje hromádka inzerátov: chceš zaro
biť týždenne 7-8 tisíc, príď ... (za: nie Herbalife), prepisovanie na 
doma: za: 800 denne ... atď nás presviedča, že nezamestnano
sť nemôže existovať, ponuky lukratívnych pracovných príležito
stí je neúrekom, len my sme lenivý po nich siahnuť. "Vrcholom" 
majstrovstva je však výhra na Vaše meno. Áno, určite, rýchlo 
otvorte ... odkial' majú Vašu adresu? Neviem však čím nazvať 
oslovenie svokra, aby si určite prišiel pre výhru ... keď je už tri 
roky nebohý. Hanba. 

nd 

Čítala som, že tam a tam zabudli, dieťa, že tam a tam, vo svete 
hl'adali dieťa aj tri dni .... U nás deti rodičom nechýbajú. Alebo? 
Pozerám ako sa dokážu vyšplhať na prístrešok MHD, alebo 
ako lozia po kontajneroch na odpadky celkom pod oknami ro
dičov (Š. Králika). Kol'ko ich stretám potulovať sa (nie tých čo 
akože venčia psov) tesne pred polnocou a často aj po. 
Rodičom nechýbajú. Ba či ich poobjavuje tá naša nová DTV. 

tš 

ajedzte sa doma 
Minule som narýchlo musel ísť do mesta. Tam mi začali cigáni 
húsť, reku, niekde sa rýchlo najem. Plnená paprika= 35,- Sk. 
Pýtam sa predávajúcej: Ak si dám dve papriky a dva knedlíky, 
čo to bude stáť?- 78,- Sk. Nuž veru skoro som padol na ... a 
odišiel som hladný. A tak soro z domu nenajedený veru nepôj
dem. 

R.M. 

Aj takéto nezvyčajné stretnutia možno zažiť v uliciach Devínskej 

~~~ DÁŽD/\{_,~ 
O~ Ak máte opravitelný dáždnik, O~ 

nezahadzujte ho. Techno/en plus s.r.o. 
zriadil v Devínskej Novej Vsi zberňu na opravy 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

Novoveská 14 (z dvora), ~ 15.30- 18.00, so: 8.00- ll .OO 

PRESSKAM, s.r.o., 
Vápenka č. 4, 841 07 Bratislava -Devínska Nová Ves 

prijme 

-zváračov CO, - technológ (postupár) 
Vzdelanie: VŠ · strojnícka - výhodné platobné podmienky 
odbor: tvárnenie, lisovanie 

- mechanik nastavovač 
Vzdelanie: SOU -stroj., maturita 
po ZVS 

- technický kontrolór 
Vzdelanie: SPŠ · stroj. 
SOU - stroj., maturita 

- prevádzkový elektrikár 
Vzdelanie: SOU· elektr. 

- robotník v lisovni 
Vzdelanie: základné 

- obrábač kovov 
Vzdelanie: SOU -stroj. 

- autoklampiar 
Vzdelanie: SOU 
po ZVS 

- upratovačky 

odbor: elektromech. pre stroje o zor. Bližšie informácie: tel. č. 7 8 7 2 O 6 

l nver Hou se 
lnver House má 260 ročnú tradíciu vo výrobe najkvalitnejších 

jemných whisky blendovaných i čistých, ktoré si obl'úbili labuž

níci na celom svete. Anglická královná Elizabeth ocenila spoloč

nosť a značku lnver House v roku 1992 udelením "The Queen' s 

A ward For Export Achievement". 

MacArthur's, Dougherty's- 3 ročné 

Hankey Bannister - 4 ročná whisky 

lnver House Green Plaid - s typickou korenistou chut'ou, 6 ročná 

Catto's - 6 ročná 

Glenn Drumond, Blairmhor - 8 ročné 

Speyburn - l O ročná 

Pinwinie - l 2 ročná 

lnver House - l 2 ročná 

Catto's 12 ročná 

AnCnoc- 12 ročná. Najkvalitnejší výrobok spoločnosti 
lnver House. 

Heather Cream - likér, vyrobený zo škótskej smotany a "malt" 

whisky. Je to výnimočný škótsky výrobok, uznávaný na celom 

svete, ktorý bol ohodnotený cenou anglickej královnej. 

Coldstream Gin -výborný jemný gin. 

Kulov vodka - jemná voda 

Pre vel'ko i maloodberatel'ov možnosť objednat' v inzertnej 

kancelárii Devex, Novoveská 14 (z dvora) 

Po- pia: 15.30- 18.00 So: 8.00- ll .OO 

Tel./fax: 775 275 

DEVEX 3 



(~_N_a_ši_::j_u b_i_l a_nt_i_) 
70 rokov 

Peter DOBOŠ 

90 rokov 

Hedviga BELEŠOVÁ 

98 rokov 

• NAJSTARŠIA OBČIANKA MČ 
Františka BESEDOVÁ 

blahoželáme 

šli z našich radov 

Alžbeta HRABOVSKÁ 

Anna MATOUŠKOVÁ 

po ienka 
23. 7 O. 7 996 uplynie 7 O rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
drahomilovaná manželka, mama 
a babička 

Otília BESEDOVÁ 

rod. Šubínová 

S úctou spomíname. 

Manžel a dcéry s rodinami 

ozvánka 
Vokálno-inštrumentálny 

súbor súrodencov 

Jendruchovcov 
Vás pozýva na koncert spojený 

s krstom ich prvej kazety 

vo štvrtok 

24. október 1996 

o 18.00 hod. 
vo vel'kej sále 

Domu kultúry Ružinov. 

Mariánska púť 
V poslednú septembrovú sobotu 

sa zúčastnili členovia cirkevného 
spevokolu Nádej z Devínskej ma
riánskej púte v Novej Vsi nad Žita
vou. 

Pri tejto príležitosti navštívili 
a pozdravili svojho rodáka, kňaza, 
dekana Vincenta Madera, ktorý 
svoju pastoračnú činnost začal 

a doteraz vykonáva v tejto nitrian
skej diecéze. 

4 DEVEX 

l 

centrum pre voľný čas, lstrijská 21 6 

20.1 O. · "ČERTÍK PREŠPORSKÝ" detské divadelné predsta
venie 1 O,- Sk, o 16.00 

26. 'll O. - RMC Rádio diskoshow 35,- Sk, o 19.00 

27.1 O. · "MESIAC ÚCTY K STARŠÍM" slávnostný program 

pre starších obyvatelov Devínskej Novej Vsi. Program 

je zostavený zo starších dávnych tanečných melódií 
s umeleckým slovom Evy Márie Uhríkovej, o 15.00 

28.1 O. · "ŽABÍ PRINC" hudobný výchovný koncert pre 
materské školy, 9.00 a 10.30 

Tel.: 770 033 

Program Dňa duchovnej obnovy v Devínskej Novej Vsi 20.10.1996 

Témy: 

Byt' sám sebou a byť v komunikácii; poslušnos!, tradície, samostatno sí, 
individualita, novosí Nového zákona 

PAVOl ŽIDEK, rím. - kat. farár, Vysočany 

15.00 hod. Objekt združenia VOTUM, lstrijská 4 

Svätá omša 
18.00 hod. Kostol Ducha svätého 

V októbri sa stretli pätdesiatnici - spolužiaci zo Základnej školy 

Cirkevný spevokol Nádej navštívi l rodáka 
Spevokol Nádej spoluúčinko

val pri svätej omši, kde uviedol 
klasické, sakrálne i staroslovien
ske skladby. 

- Prekvapili ste ma svojim vý

konom a blahoželám, vyslovil 
pán dekan hostom uznanie. 

Členovia cirkevného zboru 
zasa vyslovili obdiv nad čistotou, 
peknou úpravou celého pútnic

kého areálu, osobitne vkusným 

~@U~~~oo~h 
men in~ v nasleaujúcicn dvoch 

tyžanocn oslávia: 
19.1 O.· Kristián, 20.1 O.· 

Vendelín, 21.1 O.· Uršula, 22.1 O.· 
Sergej, 23.1 O. • Alojzia, 24.1 O. • 

Kvetoslava, 25.1 O.· Aurel, 26.1 O. 
·Demeter, 27.1 O.· Sabína, 28.1 O. 
·Dobromila, 29.1 O.· Klára, 30.1 O. 
·Šimon, Simona, 31.1 O.· Aurélia, 

1.11. · Denisa, Denis, Sviatok 
všetkých svätých 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: 
V STR, ŠTV, SO, NE 

o 19.45 hod. 

19.· 20. DIABOLSKÁ PASCA 

USA 
MP 12 st 28,-

23.· 24. SUZANNE 

Slov- český 

MN 15 28,-

26.· 27. SMRTONOSNÝ 

ŠPIÓN 
USA 
MP 12 st 34,-

30.· 31 . DOMOV 
NA SVIATKY 

USA 
MP 12 čt 30,-

Predstavenia pre deti 

a mládež: v SO a v NE 
o 17.15 hod. 

19.· 20. DIABOLSKÁ PASCA 

26.· 27. SMRTONOSNÝ 
ŠPIÓN 

tel.: 775 104 

architektonickým stvárnením 
krížovej cesty, starostlivému 
budovatelovi pánovi dekanovi 

V. Maderovi, jeho pomocníkom 
a farníkom. 

Vrelý vzfah k rodnému domovu 
prejavil nielen srdečným privíta
ním, ale aj pohostením a novým 
pozvaním. Naplnení a posilnení 
jeho požehnaním sme sa štastne 
vrátili do svojich domovov. 

Júlia Zúbková 

l 

Posledný prázdninový týždeň 

strávilo 46 žiakov zo ZŠ Bukovčana 
1 -druhý stupeň, v Krahuliach pri 
Kremnici. Tu, v srdci Európy, si deti 

spríjemnili posledné dni prázdnin. 
Tento letný detský tábor pod vede
ním pedagógov p. uč. Mišorovej, 
Hánovej, Čunderlíkovej a Kravári-

EKRE ČNÉH 

ŠPORTU 

OD JO. 

kovej bol zameraný na matematiku, 
nemecký jazyk a environmentálnu 
výchovu. Touto činnostou sa deti 
súÍaživou formou zaoberali len do
obeda. Bola to ozajstná škola hrou. 
Sústavným pobytom v prírode sa 
oboznamovali s krásou Kremnic
kých vrchov, získavali poznatky 
o zbere liečivých rastlín a húb. 
Návšteva salaša bola spojená 
s ochutnávaním žinčice a ovčieho 

syru. Pešia túra do Kremnice bola 
odmenené návštevou festivalu 
Slovenské gagy a prehliadkou 
Múzea mincí. Získané vedomosti si 

oznamuje 

záujemcom o rytmickú gymnasti· 
ku, džezgymnastiku, pohybovú 
výchovu, zdravotnú telesnú výchovu, 
rekreačný šport, cvičenie rodičia 
a deti, že môžu navštíviť telo· 
cvič ňu 

1996 

NA ZŠ BUKOVČANA 1 

16.15 - l 

16.30 - 18.00 RYTMJCkÁGY . - POH. VÝCH. 
- mladšie 6 stcirši$ žibctvo 

19.30- 21.00 ZDRAVOTNÁTV, i~HABIUTAČNÉ CVIKY 

sOBOTA 

16.30 - 18.00 ZÁKL. W., LÓFfOVÉ HRY- mládež 

deti mohli overit v orientačných pre
tekoch a v rôznych kvízoch. Okrem 
turistických vychádzok sa venovali 
aj rôznej športovej činnosti. Večerné 
hodiny im spríjemňoval nimi pripra
vený spoločenský program, posede
nie pri táboráku a na záver pobytu 

a li sa 
medzi nami dobrí l'udia? 

Áno, dokazuje lo táto skutočnosť. 

Vl oni nadviazal DFS Grborčieto družbu s tambu
rášskym orchestrom Poj o Koloric z Osijeko, kde so po 
prvýkrát predstavil so svojim programom no Dňoch 
mládeže v Jorovcioch. 

Náš DFS Grborčieto hosťoval v Osijeku so svojim 
programom v novembri 1995. 

Teraz sme moli možnosť so opäť stretnúť pri 
príležitosti Dní mládeže (Don mladine), ktorý so 
uskutočnil od 27.9.- 29.9. v Jorovciocb. Po celý čas 
so našim kamarátom z Osijeko venovali o sprevá
dzali ich pán františek Mitendorfer z Joroviec spolu s 
pánom Jozefom Krajčírom. 

Vdako patrí pánovi riaditeľovi l. Joškovi zo mof 

l 
Starší žiaci: 

TK LOB DNV - Danubius 
Kríž- Reguli 0:6, 

4:5 
l :6 

Potocký - Hollý l :6, 0:6 
Chovanová- Prelovskó 6: l, 6:2 
Pánik- Hergot 6:0, 6:0 
Kurina- Filipko 5:7, 2:6 
Pánik, Kurina - Hergot, Filipko 

Kríž, Potocký- Reguli, Hollý 

TK LOB DNV - Matador 
Kríž Váhovský 
Potocký - Košec 
Chovanová Žihlavníková 

6:7,3:6 

2:6,0:6 
7:2 

6:0, 6:0 
6:0, 6:0 

3:6, 6:4, 2:6 
Fisterová Z.- Húdziková 6:0, 6:0 
Pánik- Mišík 6: l, 6: l 
Kurina- Hrobský 7:5, 7:6 
Chovanová, Fisterová - Žihlavníková, 
Húdziková 6:0, 6:0 
Pánik, Kurina- Váhovský, Košec 

6:0,6:0 
Kríž, Potocký Mišík, Hrobský 

4:6,0:6 

mj 

Š CH 
Družstvo ŠK STRELEC Devínska Nová 
Ves "B" bude štartovať v 5. slovenskej 

karneval. Niet divu, že detom sa 
z tohto krásneho prostredia ani ne
chcelo odchádzať. Príjemne si tu 
oddýchli, nabrali nové sily, a tak sa 
pripravili na nový školský rok. 

Kr. 

nosť stravovania našich chorvátskych priotelov v 
školskej jedálni ZŠ l. Bukoviono l. 

Velmi chutný nedeľný obed+ balíčky no cestu im 
pripravil ochotný personál kuchyne ZŠ l. Bukov iona 
l pod vede nim poni vedúcej školskej jedálne Gitky 
Ebringerovej. 

Zo možnosť pobytu u nás môžeme vďačiť ochot· 
ným rodičom členov DFS Grborčieto, zo finančný prí
spevok ni Zväzu Chorvátov no Slovensku, ktorého 
predsedom je pán Juraj Cvečka o hlavne sponzorom: 

Zelenina- Ovocie- Potraviny obchod Boronovičová 

Potraviny Bele 

Textil pani Jecková 

Všetkým, ktorí vytvorili príjemnú u priotelskú atmos
féru počas pobytu našich priateľov z Osijeko, pot.ri 
vďaka. Vedúca DFS 

GRBARČIETA 
Nikoleto Krajčírová 

llige. Družstvo tvoria najmladšie nádeje, 
ktoré v tejto súťaži chcú získavať cenné 
skúsenosti medzi dospelými. 

Zákládná zostava družstva: 
Kristián URBAN, 12-ročný, žiak ZŠ 
Batkova 
Branislav JURČÁK, 19, študent VŠDL vo 
Zvolene 
Lukáš ŠIMON, 12, študent, Gymnázium 
Bílikova 
Nikoleta JURČÁKOVÁ, 18, študentka 
obchodnej akadémie v DNV 
Miroslav JURČÁK, ll, žiak ZŠ 
Bukovčana l 
Barbora ZLOCHOVÁ, 15, študentka, 
Gymnázium Bílikava 
Zuzka HORVÁTHOVÁ, 12, študentkg, 
Gymnázium Bílikova 
Metód GLATZ, ll, žiak ZŠ Batkova 

mj. 

Hrajú? Slovka nepovedia. 

pre všetkých záujemcov poriada Matica slovenská DNY 

20.1 O. - nedela: DNV - Záhorská Bystrica - Lamač - DNV 

Informácie: Oto Krčma tel.: 778 269 

DEVEX 5 



Slovenská sporitel'ňa, 
a.s. Mestská pobočka 

Bratislava, poskytuje 

kompletné peňažné služ

by obyvatelom Bratislavy 
prostredníctvom 24 filiá

lok a 3 pracovísk. 

Medzi klasické produk

ty korunovej oblasti s dl

horočnou tradíciou patria 

vklady na vkladné kniž

ky. Po zvážení, aká 

vkladná knižka je pre vás 

z hladiska úročenia a po

treby výberu peňazí naj

výhodnejšia, ponúkame 

vkladné knižky bez výpo

vednej lehoty, výherné 

vkladné knižky alebo ter

mínované vkladné knižky 

s 3, 6, 12 a 24-mesač

nou výpovednou lehotou. 

Termínované vkladné 

knižky sú samozrejme 

výhodnejšie úročené. Pre 

vaše deti môžete založiť 
Vkladnú knižku pre deti 

a mládež. Má výhodnejší 

úrok ako vkladná knižka 

bez výpovednej lehoty 

a okrem toho je každoro

čne Žrebovaná pn 

príležitosti MDD. Deti 

môžu vyhrať hodnotné 

vecné ceny. Všetky druhy 

vkladných knižiek môže

te, samozrejme, chrániť 
heslom. 

Pre rodinné hospodá
renie je určený časovo 

úsporný, mobilný, na slu
žby bohatý produkt -

sporožírový účet. Posky

tuje služby klientom nie

len na príjem mzdy od 

zamestnávatel'a, ale naj-

6 DEVEX 

mä v oblasti bezhotovost

ného styku. Formou trva

lých príkazov môžete 

platiť inkaso, nájomné za 

byty a garáže, telefón, 

poistné, stravné pre vaše 

deti, PNS, splátky úverov 

i platby pre Prvú staveb

nú sporitel'ňu. K sporoží

rovému účtu môžete do

stať šeky, ktoré rozširujú 

možnosti disponovania 

s vkladom na účte nielen 

majitelovi účtu, ale aj 

osobám oprávneným dis

ponovať s vkladom na 
účte. 

Pre podnikatelov- fy
zické a právnické osoby

máme k dispozícii bežný 

účet, ktorý je určený na 

ukladanie peňažných 
prostriedkov, na realizá

ciu platobného bezhoto

vostného styku na Slo

vensku aj v zahraničí. 

Neocenitel'nou službou 

majitelom bežných účtov 
a sporožírových účtov je 

prijímanie a spracovanie 

príkazov na úhradu den

ne v rámci pokladničných 
hodín. 

V poslednom období je 
najmodernejšou formou 

disponovania s vkladom 

s 
ITE[ 
~"a 

na sporožírovom účte vý

ber hotovosti bankoma
tovou kartou na území 

celého Slovenska v ban

komatoch Slovenskej spo
ritelne, a.s. 

Novinkou v kartovom 

produkte k sporožírové

mu účtu je karta Domes

tic Card, prostredníctvom 

ktorej môže jej držitel' 

platiť aj účty v hoteloch, 

na čerpacích staniciach 

a vo vybranej sieti ob

chodov na území Sloven

ska. 

Slovenská sporitel'ňa, 

a.s. ako člen medziná

rodnej asociácie VISA 

Vám umožní bez problé

mu hradiť platby za to

var a služby na vašich 

cestách do zahraničia i 

na Slovensku prostredníc

tvom platobných kariet 
VISA. 

Osobitnou ponukou je 
študentský sporožírový 
účet pre študentov vo 

veku od l 5 do 26 rokov 
a k nemu vydávaná štu

dentská karta a karta 
EUR0<26, alebo sporo

žírový účet EUR0<26 
a k nemu vydávaná kar

ta EUR0<26 pre mla

dých l'udí, nielen študen

tov, od l 8 do 26 rokov. 

Dlhoročnú tradíciu má 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

v poskytovaní úverov 

obyvatel'om a v súčas

nosti je jedinou bankou 

poskytujúcou občanom 
rôzne druhy úverov - na 

bytové účely, nehnutelný 
majetok, nákup tovaru, 
nákup nových i ojazde
ných áut, hotovostné 
úvery, úvery na nákup 

cenných papierov. Každý 

druh úveru sa poskytuje 

za určitú úrokovú sadzbu 

a má danú maximálnu 

dlžku splatnosti. 

Samozrejme, poskytu

jeme svoje služby aj v de

vízovej agende. Aj tu si 

môžete vybrať produkt, 

ktorý vám najviac vyho

vuje- devízovú vkladnú 

knižku alebo si založiť 
devízový účet. Neoddeli

tel'nou súčasťou ponuky 

našich služieb je aj po

skytovanie zmenáren
ských služieb. 

Bližšie informácie 

o spomínaných produk

toch vám radi poskytnú 

pracovníci Slovenskej spo

ritel'ne, a.s. filiálka De
vínska Nová Ves 

lstrijská 6, DNV 

tel. : 77 6 191 

PO: 8.00 - 12.00 

a 12.30 - 17.00 

UT: 7.30 - 13.00 

ST, ŠT, PIA: 7.30 - 12.00 

a 12.30 - 15.30 

pre deti, dorast 11 študujúcu mládež 
Poliklinika no ul. Sch. Trnovského 6 (prízemie) 

Bratislava - Dúbravka 

POSKYTUJE SLUŽBY PRE VŠETKÝCH POISTENÝCH PACIENTOV 

l NEPOISTENÝCH (priamo platba) 
pondelok: 7.30-12.00 štvrtok: 13.00-17.30 

utorok: l 0.30-15.00 piatok: 7.30-11.30 
stredo: 7.30-12.00 

teL: 763 783, klapka 40 

Ol -Kúpa 
02 -Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

('------_0_1_-_KÚ_PA __ ) 
* Kúpim garáž v DNY. 

Tel.: 776 517 

• Individuálne doučím AnJ od 

8-roč. +dospelých. 

Tel.: 778 835. 

Na kaštieli l 2 

(~_0_5_-_BY_TY __ ) 
* Kúpim 2 - 3 izb. byt v DNY. 
Súrne. Platím ihneď hotovosťou. 

Tel.: 396 577 

( 06- NEHNUTEĽNOSTI) 
• Kúpim starší dom v DNY. 

( · 02 ~ PREDAJ ) Tel.: 775 694 

( 07 - ROZliČNÉ ) • Predám husle l l 4 kg aj s futrá-

lom. Tel.: 775 869 • Kto by vedel na zákazku upliesf

uštrikovaf a uháčkovať, nech sa 
• Predám FTV COLOR 425 uhl. 55 ozve na Tel.: 776 250 
cm (5 000,-). Tel.: 778 210 

• Predám jednu fotelku zo sedacej 

čalúnenej súpravy, vo velmi zacho
vanom stave za 900 Sk. 

Tel.: 776 913 

* Príďte si vykopaf jahodové kore
ne á 3 Sk. Na kaštieli 12. 

• Predám detskú postiel'ku - bielu 
a detskú ohrádku. Tel.: 776 308 

* Predám detské (zimné a letné) 
ošatenie, vhodné pre diefa od O do 

2,5 roka, zimné bundičky č. 80, 
86, 92. Cena dohodou. 

Tel.: 779 845 do 18.00 hod. 

(_~04_-:__S_lU_ŽB_Y_) 
• Elektroinšalácie, bleskozvody 
-montáž, oprava. Tel.: 770 078 
• Vodoinštalačné a kúrenárske prá-
ce. Tel:: 776 888 
• TY servis Baláž -Oprava televí
zorov Na Grbe 43. 

Tel./zázn. 776 963 

DÁŽDNIKY 
VAKY 

PLÁŠTE 
NOHAVICE Arkáda 

RYBÁRSKE STOLIČKY 
BIŽUTÉRIA náhrdelníky 

a náramky 

Kazety SPIEVAME NOVÉ 
MODLITBIČKY 

po-pia: 15.30-18.00, sobota 8.00-11.00 

v inz. kancelárii DEVEX, 
Novoveská 14 

nove 
ON-liNE ZBERŇA 

KENO, MATES, ŠPORTKA, 
5 zo 40 

v predajni TAO 
Eisnerova 56/E 

~ 9.00-12.00 
a 14.00-18.30 
so: 8.00-12.00 

Ulukovčana 6 (z dvora) Vám ponúka 
denne čerstvé výrobky za výrobnú cenu - knedle, buchty, obalované rezne, obalo

vané syry ... Na objednávku obložené chlebíčky, obložené misy a podobne. 

Objednávať si môžete i telefonicky na čísle 777 766, 779 991 na recepcii hotela 
MORAVA. 

Predajňa l. Bukovčana je otvorená 
Po - Pia - 13.00 - 18.00 

Tešíme sa na Vašu návštevu. So- 8.00- 12.00 

TATRA TRA MATRA 
spol. s r.o. 

predaj, servis, náhradné diely a nastavovanie 

BICYKLOV 
ul. Š. Králika 2 

po- pia: 15.00- 18.00 so: 9.00- 12.00 

tel.: 422 042 ~----~,.._ fax: 240 8030 

~&\\IT&\\ ll.®® 
obchody a služby pre občanov ONV pre rok 1997 

Osvedčený KATALÓG- už jeho piate vydanie- pripravuje 

vydavatelstvo Devex 

Uzávierka inzercie bude 30.10. 1996. 
Katalóg vyjde v náklade 5400 kusov. Každá domácnost' v DNY 

a inzerenti dostanú po jednom výtlačku bezplatne v januári 1997. 

Už od 9.9. 1996 prijíma inzerciu- DEVEX- inzertná kancelária, 

Novomeská 14 (z dvora) 

pondelok- piatok: 15.30-18.00, sobota: 8.00-11.00 

fax: 071775 275. 

Poštou: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 

Cenník: l strana: 1.240,- Sk; l 12 strany: 625,- Sk; l l 4 strany: 320,

Sk; l l 8 strany: 165,- Sk + DPH 23%. 

* ZÁKAZKOVÉ ŠITIE 
* METROVÝ TEXTIL 

*KOPÍROVANIE 

Sálón ~o rror®~Ot\t P. Horova 12 

po-pia:9.00-12.00 a 14.00-18.00 so: 8.00-12.00 

teL: 779 400 
• Montáž, oprava a predaj elek
trických bojlerov. 

Tel.: 239 527, 220 005 
* Stavebné sporenie až k Vám. 

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 pripočítol23 % DPH. 

Zl'avy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 
Zamestnanie hlodám -50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50%. 

Tel.: 775 869 Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 zdvora (nad poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, So: 8.00- ll. OO 

DEVEX 7 
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Dňa 1.10.1996 v čase o 17.05 
hod. na ulici š. Králika a 
Eisnerova hliadka MsP obmedzi
la osobnú slobodu zadržaním 
dvoch mladistvých osôb, ktoré 
ohrozovali plynulosť a bezpečno
sť cestnej premávky jazdou na 
motocykli babeta, čím sa dopustili 
priestupku podl'a § 22 ods. 1, pís. 
a) Zákona SNR č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch. Na otázku, komu 
patrí motocykel, nevedeli odpove
dať, preto boli predvedení na HO
PZ, ktoré si dotyčných prevzalo 
za podozrenie krádeže. 

Na základe žiadosti o asistenciu 
pri výkone terénnej práce bola 
dňa 4.10.1996 v čase o 9.00 hod. 
zaistená bezpečnosť zo strany 
MsP pracovníčkam Okresného 
úradu Bratislava IV - odbor so
ciálnych vecí- pri sociálnom prie
skume rodiny na ulici J. Jonáša 
13. Pri prieskume nebolo možné 
vylúčiť podozrenie agresívneho 
správania sa jedného člena rodi
ny, ktorý obyčajne formou urážok, 
vyhrážok a arogantného vystupo-

a 
Mnohí chytajú levov tam, kde nie 
sú ... dokončenie v tajničke. 

Vodorovne: AJ Začiatok tajničky. 
- BI Júlia po domácky - dôverne 
oslovoval - tíš. - Cl Značka rastlin
ného tuku - starý holandský názov 
pre hektoliter - vrcholec sťažňa 
(mn. č.). - Dl Osobné zámeno -
predložka (vedl'a) - zaznamenávaj 
písmom. - El Zvieracia noha - 51 
rímskymi číslami - opal'uje na slnku. 
- FI Mesto v Nórsku - mys základ
ná myšlienka diela. GI Pracuje na 
stave - nosič vody - budova. - Hl 
Rieka v Rusku - chytal - zakrýva, 
zahal'uje. - ll Bočná loď v bazilikách 
- delia na časti, lámu - konanie 
(básn.).- J/ Stred tajničky.-

Zvisle: 1 l Kút, roh - pomôcka 
oráča. - 21 Ženské meno - indián
ska trofej. - 31 Gibon bieloruký -
okrúhla - znemožňuj. 41 Rožné 
ťažné zviera šelma amerických 

vania sa dožaduje kladného vy
bavenia svojich požiadaviek. 
Tentokrát sa rokovanie zaobišlo 
bez incidentu. 

Dňa 5.10.1996 v čase o 16.00 
hod. bol hliadkou MsP preverený 
telefonát istej pani, tNale bytom 
na ulici l. Bukovčana, ktorá sa 
dožadovala pomoci mestskej po
lície a upokojenia jej exmanžela, 
ktorý bol zjavne pod vplyvom to
xických látok a úmyselne narúšal 
občianske spolunažívanie schvál
nosťami a hrubým správaním, 
čím sa dopustil priestupku podl'a 
§ 49 ods. 1, pís. d) Zákona SNR 
č. 372190 Zb. o priestupkoch. 
Dotyčný pán bol hliadkou mest
skej polície upokojený a bolo mu 
vysvetlené ďalšie postupovanie 
polície vo veci uvedeného prie
stupku v prípade opakovania sa 
narúšania občianskeho spolu
nažívania. 

Dňa 11.11.1996 v čase o 2.00 
hod. na ulici Eisnerova došlo k 
spáchaniu priestupku proti po
riadku v štátnej správe rušením 
nočného pokoja hlučným sporom 
dvoch mladých dám, ktoré boli 
pod silným vplyvom alkoholu. Po 
príchode mestská polícia situáciu 
na Eisnerovej ulici upokojila. 

Za obdobie 40. a 41. kalendárne
ho týždňa stanica MsP ONV rieši
la celkom 52 priestupkov poruše
nia Všeobecno - záväzných na
riadení MČ ONV a hl.m. SR 
Bratislavy, ďalej Zákona SNR č. 
372/90 Zb. o priestupkoch a 
Vyhlášky FMV č. 99/89 Zb. Z to
ho pokarhaním bolo riešených 30 
priestupkov, začaté objasňovanie 
bolo v 7 prípadoch a blokovou 
pokutou 15 priestupkov v celko
vej sume 2 900,- Sk. 

Velíte!' stanice MsP ONV 
JUDr. František Baňas 

V močiari, pri DNV si našla útočisko - volavka popolavá. 
Hoci v jeho blízkosti prechádza dopravná tepna, volavka 

si z toho "vel'kú hlavu" nerobí. Stačí, že miesto je dostatočne vzdialené od zastá
vok MHD a tiež je ťažko dostupné chôdzou. Skrátka, zmenila svoje "stanovište" a 
zdá sa, že jej to prospieva. Stanovište tohto "odvážlivca z ríše brodivcov" z jed
noduchých dôvodov neuvádzame. Vnímavejší čitatel', pozorovatel' prírody, ju 
však môže l'ahko uvidieť v ranných a dopoludňajších hodinách, ako postáva po 
kolená vo vode- nasýtená žabami, hadmi a podobne, napríklad aj z okna idúce
ho autobusu. Na adresu prípadných rušitel'ov ... nie je padnutá na hlavu. Volavka 
si svoje stanovište vyberá tak, aby mala vždy dostatok vol'ného priestoru, aj času 
na útek ... Od čias, kedy pred rokmi zabila na brehu potoka Mláka volavku silne 
znečistená voda potoka (plávali po nej bubliny, ktoré "hrali všetkými farbami a ne
praskali"), som zdochýnajúcu alebo mŕtvu volavku v okolí DNV nevidel. .. 
Pochopitel'ne, ak ju niekto neustále otravuje primitívnym a snobským správaním 
sa v prírode, nájde si iné, vhodnejšie stanovište. 

prérií. - 61 Africký kopytník belgický 
spevák. 71 Dráždi, rozrývaj ranu
spal'ujem. - 81 Zasvätený priestor v 
starogréckych okrskoch šku ban, 
poval'ač. - 91 Základná číslovka -
vel'ká hrubá šatka - ktorý. - 1 Ol 
Taliansky horský pešiak - boh 
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Slnka, ohňa a vojny u starovekých 
národov. 11/ Koniec tajničky 
derivát amoniaku.-

Pomôcky: 61 Oka pi. - 81 Alli s. - 1 Ol 
Alpin.- 111 Amín.-

d 

6 7 8 9 10 11 

- Pani doktorka, nemohla by ste mi 
predpísať niečo na povzbudenie? 
Načo vám to dedko bude? Veď už 

máte cez osemdesiat... 
- Ále, v krčme sa kamaráti vyťahujú, 
čo všetko dokážu. Tak poraďte, čo 
mám robiť? 
-Vyťahujte sa ako oni l 

- Váš kaše/' sa mi nepáči! 
- A čo mám robiť, pán doktor. 
Lepší nemám. 

Zo súdnych spisov 
Páchate!' bol v takom stave, že po 
našej výzve "stoj" spadol. 

- Je to pravda, že vaša dcéra robí 
v tajnej službe? 
- Iba polopravda. Je načierno za
mestnaná ako slúžka v jednej ro
dine vo Viedni. 

Venujete sa aj l'udovej tvorivostí? 
- Pravdaže! Mám šesť dievčat a 
troch chlapcov. 

- Pane, vy ste šiel ve/'mi rýchlo! 
- To nie je možné, veď som šiel 
tak šesťdesiatkou! 
- Tak sa poďme presvedčít'! - ho
vorí príslušník. 
Vrátili sa tak 20 metrov, kde bol v 
kríkoch zalezený ďalší policajt. 
- Radar Radarovič, môžete mi po
vedat~ ako išiel tento človek? 
- Bzzn! 
-A ako mal ísť? 
- Prt-prt-prt... 

Jožin bol na ochutnávke vína. 
Zoberie pohár do ruky, pozrie sa 
oproti svetlu, ovonia, odpije a zna
lecky prehlási: 
-Ná, bíve. 

- Nedávno začali výrobu špeciál
neho pánskeho prípravku, vo
ňavky s obsahom feromónov. 
Stačí pár kvapiek a ženy vám 
ležia pri nohách. 
- Kde ten prípravok testovali? 
- Na klzisku. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 
Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v me
siaci. Vychádza v piatok, koždý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Kočánkova 153, 851 04 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R.. 'fffi: 775 275 
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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Rútiac sa do nekonečných zá

krut svojho jestvovania často za
búdame, prečo. Postačuje nám 
trocha lacnej zábavy, pocty, ús
pechu a prospechu ... Odrazu 
nepoznáme priatelóv {už ich ne
potrebujeme?}, zrádzame rodi
nu, najvyššou hodnotou sme my 
sami a okrem úspechu aj plná 
peňaženka. 

Stačí však na niekol'ko hodín, 
dní ochorie!', dostat sa do ne
mocnice a narušené sebavedo
mie hlodá nové východiská. Ba 
aj pohreby často berieme, ako 
by sa nás to netýkalo. Možno 
odchod blízkych ... 

V dnešné studené, sychravé 
rána, keď cesty k cintorínom sa 

naplnia množstvom spomínajú
cich, si možno uvedomíme. Ľud
ský život môže byt' bohato napl
nený, aj keby trval/en ... 

Ťažko to pripomínal' tým, kto
rým chýbajú hormóny /údskosti, 
láskavosti ... 

Nie, dnešné dni, to nie sú len 
kytice chryzantén, horiace svieč
ky a čistý odev. 

Úctu k tým, ktorí odišli, preja
vujeme predsa po celý rok. 
Dnes, či zajtra sa môžeme pokú
si( dat' odpoveď na to, prečo. 

Váš vydavatel' 

IIJ Právo občana, f)Súťaž DP/ začala, 
Využitie objektov, Stáž v USA 

l) Ponuka lstracentra, ~)Chcete pracovať 

v USA?, Šach - vel'ká cena SR 

V tieto dni ... 

bean musí mať právo 

Krátke správy 
V susednom Devíne opravujú 

Kremelskú ulicu a obchádzka vedie 

cez úzke uličky Devína dos( kom

plikovane. Ak nemusíte v najb

ližších mesiacoch, využívajte cesty 

do Bratislavy cez Dúbravku alebo 
cez Patrónku. 

Klub práce- lstrijská 6. Každý 

štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. 
(Učebňa Istro centra). 

Lejaky v Alpách a obmedzenie 

prietoku vody v Dunaji opä( spôso

bili rozvodnenie rieky Moravy za

čiatkom 43. týždňa. Zaujímavý ob

raz na rozvodnenú rieku ponúka 
pohlad z Pieskovca. 

Železnice SR oznamu1u, že 
dňom 26.10.1996 začala osobná 

preprava v úseku Bratislava - DNY 

- Marchegg - Wien, podl'a plat

ného cestovného poriadku od 
R 401 s odchodom 6.21 hod. 

monitor *monitor 

• Boj proti kriminalite nie je záležitosťou týkajúcou sa polície a represívnych orgánov, ale v podstate nás všetkých. 

Preto začiatkom minulého roka vznikol Spolok osobnej bezpečnosti občanov Slovenska - SOBOS, ktorý sa ako 

jediný spomedzi l O 000 rôznych dobrovol'ných občianskych združení usiluje o zvýšenie bezpečnosti ludí žijúcich 

v SR, lepšiu a účinnejšiu ochranu životov, zdravia a majetku slovenských občanov. Ako to chce dosiahnu( no to sa 

Nový Čas opýtal prezidenta SOBOS Slavomíra Slušného, s ktorým sme sa pozhovárali aj o dalších zámeroch 
tohto združenia. 

* V posledných rokoch sa drama

ticky zvyšuje počet násilných trest

ných činov, najmä lúpeží, znásilne

ní, pokusov o vraždu, ublížení na 

zdraví a vrážd, príčom brutalita 

páchatelov rastie. Smutný je aj 

fakt, že i polícia je často bezmoc

ná, pretože nemá dostatok právo-

Uzávierka dnešného čísla bola 24.10. 1996. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 7. ll. 1996, číslo vyjde 15.11. 7 996. 

mocí, možností, prostriedkov a síl, 

aby mohla tento trend aspoň čias
točne zmierni( 

(Pokračovanie na 3 strane} 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina. Tel./ fax: 770 140 
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Uznesenia Miestneho zastupitelstva 
Mestskej časti Bratislava - Devínska 

Nová Ves zo dňa 22.10.1996 

Miestne zaslupitelstvo MČ DNY 

žiada starostu upozorniť primátora 
hl. mesta Bratislavy na sťaženú do
pravnú situáciu MČ DNY vzhladom 
na pripravovanú rekonštrukciu že
lezničného viaduktu pri SZTS a na 
zastavenie tranzitnej premávky cez 
MČ Devín 

schvaluje VZN MČ DNY č. 9/1996 
o zabezpečení požiarnej ochrany 
v obytných objektoch v správe MČ 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

ukladá prednostovi MÚ predložiť 
na rokovanie decembrového MZ 
návrh rozpočtu Fondu rozvoja 
bývania na rok 1997 

schval'uje VZN MČ DNY č. 
7/1996, ktorým sa mení a dopiÍ\a 
VZN č. 4/1995 o miestnych 
poplatkoch 

schval'uje minimálne sadzby 
prenájmu nebytových priestorov 
a pozemkov vo vlastníctve a správe 
mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves pre rok l 997 vo výške 
uvedenej v Dodatku č. 3 Zásad hos
podárenia s majetkom jej zvereným 
do správy 

schval'uje rozpočtové opatrenia 
rozpočtu MČ DNY pre rok 1996 
nasledovne 

a) zvýšenie príjmovej časti rozpoč
tu, kapitola 2. Nedaňové príjmy na 
objem 3.700 tis. Sk 
b) zvýšenie výdavkovej časti rozpo
čtu kapitola 46. Miestne hospodár
stvo na objem 4.460 tis. Sk 
c) zvýšenie výdavkovej časti rozpo
čtu kapitola 42. Kultúra na objem 
2.360 tis. Sk 
d) zvýšenie výdavkovej časti rozpo
čtu kapitola 2.61 "Správa obcí" -
kapitálové výdavky na objem 2.1 OO 
tis. Sk 

schvaluje VZN MČ DNY č. 8/1996 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
MČ DNY právnickým a fyzickým 
osobám pôsobiacim na území MČ 
DNY 

schval'uje odpredaj pozemkov 
v zmysle UMZ č. 77, 78, 80/5/96 
parc. č. 935, 936, 937, 938, 941, 
942, 946, 947, 856, 857, odpre
daj časti parc. č. 1266/1, 455/26, 
360/8 

neschvaľuje odpredaj nebytových 
priestorov na ul. M. Marečka l 8 

schval'uje návrh na pomenovanie 
križovatky ulíc Slovinec, Podhorská, 
Prímoravská na námestie Rudolfa 
Slobodu 

schval'uje zapracovanie finančných 
nákladov na dotvorenie námestia 
na križovatke ulíc Slovinec, Prímo
ravská do rozpočtu mestskej časti 
na rok 1997 

schval'uje riešenie priestoru námes
tia sadovými úpravami a vypísanie 
súťaže na samotné výtvarné rieše
nie diela formou verejnej súťaže 

odporúča termín odhalenia busty 
R. Slobodu a pomenovania námes
tia jeho menom k výročiu jeho 60-
tych nedožitých narodenín 
(16.4.1998) 

schval'uje využitie objektu kotolne 
Hradištná pre funkciu klubovne -
Is tra centra 

súhlasí so zámerom vytvorenia 
rekreačnej oblasti "Rybník" 

ukladá architektovi spracovať ná
vrh etapizácie výstavby predmet
ného územia 

ukladá prednostovi zapracovať 
zámer do návrhu rozpočtu na rok 
1997 a zabezpečit prípravu 
realizácie zámeru 

ukladá prednostovi MÚ podniknúť 
účinné kroky pre získanie rybníka 
a príp. uvažovaných pril'ahlých 
pozemkov do vlastníctva obce do 
30.6.1997 

žiada starostu zabezpečit úpravu a 
zavodnenie rybníka pre využitie na 
zimné športy sezóny 96/97 ako 
majetku v užívaní obce do 
30.11.1996 

žiada starostu zvolať veréjné zhro
maždenie občanov dotknutej časti k 
zámeru využitia rybníka a prila
hlých plôch s prizvaním členov 
urbárskeho spoločenstva do 
15.11.1996 

odvoláva z funkcie riaditelíJ Dena
vy Ing. Jozef Ďurčeka dňom 
31.10.1996 

ukladá MR MČ vypracovať pod
mienky výberového konania na 
funkciu riaditela Denovy a do najb
ližšieho zasadnutia MZ predložiť 
návrh kandidátov na funkciu riadi
tela Denovy 

nesúhlasí s predloženým návrhom 
VZN hl. mesta SR Bratislavy o pod
robnom vymedzení územia mest
ských častí hl. mesta SR Bratislavy 

trvá na súčasných hraniciach mest
ských častí hl. mesta SR Bratislavy 
s vymedzením hraničných parciel 
hraníc parc. číslami 

U~A 
Americký velryslanec Ralph 

Johnson 18.1 O. 1996 v stlpovej sieni 
Esterházyho paláca odovzdal diplo
my 62 absolventom Projektu školení 
pre Európu (PTPE), ktorí so v roku 

1996 zúčastnili stážového pobytu 
v USA. Pobyty boli zamerané hlav

ne no súdnictvo, bankovníctvo, 
zdravotníctvo a samosprávu. Medzi 
absolventmi boli napríklad všetci 
sudcovia ústavného súdu, pracovní

ci Národnej banky Slovenska 
a vedenie Združenia miest o obcí 
Slovenska. 

Program PTPE uskutočňuje od 

roku 1992 v krajinách strednej 

o východnej Európy Americká 
agentúra pre medzinárodný rozvoj 
(USAID). Hlavným cielom tohto 
programu je pomoc pri rozvoji trho
vej ekonomiky, budovaní demokra
cie o zvyšovaní kvality života. Počas 
piatich rokov trvania tohto progra

mu so zúčastnilo krátkodobých 
stážových pobytov v USA l 83 
Slovákov. 

V rámci tohtoročného programu 
so zúčastnil 4-týždňového stážo
vého pobytu v USA aj prednosta 

Miestneho úradu Ing. Ján Žatko. 

Využitie 
obiektov 

Uznesením č. 116/8/96 Miestne

ho zastupítel'stva bolo schválené 

využitie objektu lstrijská 68: 
• Chorvátske múzeum 

• Obchod a služby cest. ruchu 

Program 

Pobyt bol organizačne aj finančne 
zabezpečený americkou stranou. 
Na rozdiel od väčšiny ostatných 
účastníkov, ktorí absolvovali pobyt 

v skupinách, mal prednosta 
Miestneho úradu individuálny prog
ram. Navštívil postupne Washin

gton, mestečká Vienna, lakomo 
park a Rockville vel'kosfou a polo
hou na okraji Washingtonu porov
natel'né s Devínskou Novou Vsou, 
St. louis a Cincinnati. Väčšinu času 

strávil na mestských úradoch týchto 
miest, diskutoval so starostami, ma
nažérmi a ostatnými pracovníkmi 
mestských úradov a zoznamoval sa 

so štruktúrou a systémom práce 
týchto úradov. Takisto sa podrobne 
zoznámil so systémom práce vole

ných mestských orgánov - mestských 
rád a starostov. 

Život v USA je úplne iný ako na 
Slovensku. V niečom lepší, v niečom 
horší. Systém komunálnej demokra

cie tam však funguje, a to dlhé roky. 
Je preto dôležité spoznať jeho výho
dy o jeho možnosti. A možno ešte 

dôležitejšie, vyvarovoí sa omylov, 
ktorých so dopustili iní. Ak so niečo 
z týchto skúseností podarí preniesť 
aj do Devínskej Novej Vsi, tok budú 
mat z tohto krátkeho pobytu osoh aj 

jej obyvatelia. 

. p. 

· Chorvátska reštaurácia 

·Viacúčelová kultúrna záhrada. 

Pripomienky verejnosti odovzda( 

písomne no Miestnom úrode, 

lstrijská ul. 49, Bratislava v termíne 

do 18. novembra 1996. 

Do materiálu je možné nahliadnut' 

no verejnej tabuli Miestneho úrodu. 

"YS ie l an ia 
Štvrtok: 
piatok: 
pondelok: 
utorok: 
Štvrtok: 

7.11. 1996 od 18:30 do 19:00 - Spravodajstvo DTV (premiéra) 
8.11. 1996 od 9:30 do l 0:00 - Spravodajstvo DTV (reprízo) 
11.11. 1996 od 18:30 do 19:00- Spravodajstvo DTV (repríza) 
12.11. 1996 od 18:30 do 19:00- Spravodajstvo DTV (repríza) 
14.11 . 1996 od 18:30 do 19:00 

piatok: 

Kto vyhrá, vyhrá · kto nevyhrá, neprehrá (premiéra) 
v priamom prenose sa stretnú v súboji medzí záklodnymi školami 
v Devínskej Novej Vsi tentoraz piataci 
15.11 . 1996 od 9:30 do 10:00 
Kto vyhrá, vyhrá · kto nevyhrá, neprehrá (reprízo) 

pondelok: 18.11. 1996 od 18:30 do 19:00 
Kto vyhrá, vyhrá · kto nevyhrá, neprehrá (repríza) 

pondelok: 19.11. 1996 od 18:30 do 19:00 
Kto vyhrá, vyhrá · kto nevyhrá, neprehrá (repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky 
od 7:00 do 14:00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

Dostali sme odkaz, aby sme 

zistili (v 42. týždni), prečo nekúrio. 

Aj by sme rodi porodili, ole 
v odkaze chýbalo kde, či byty pat
ria SBD alebo sú obecné, či je chy
ba vo vchode, vo vykurovacom 
systéme alebo je chladno a naozaj 
nekúria. 

FANTOMAS 
OPÄŤ V DEVÍNSKEJ 
Iste si spomenú mnohí dnešní 

tridsiatnici a štyridsiatnici na "pa

mätné" premietanie Fontomasa v 

miestnom kine Devín na konci šesť

desiatych rokov. Vtedy Fontomas 

"zaúradoval" prostredníctvom síl

nej búrky (bol august) a pri pre

mietaní filmu niekol'kokrát vypadol 

lh ris ko 
Povedla pobočky banky v Devín

skej je detské ihrisko. Je uzavreté 

budovami (nachádza sa medzi 

dvanásíposchodovými vežiakmi 

a budovami krytého trhoviska) o 

z jednej, poslednej, štvrtej strany je 

uzavreté akousi alejou zo strom

kov, zo ktorou je už bočná cesto 

sídliska. V strede ihriska sa nachá

dza obrovské pieskovisko. Je tok 

vel'ké, že vedia neho so nachádza-

'V 

Cinia sa 
žiaci ZŠ na ul. P. Horova 

Brány ZŠ no ul. Pavla Horova 16 
sa prvýkrát slávnostne otvorili 2. sep
tembra 1991. Tento rok si teda škola 
pripomína prvé okrúhle výročie - pät' 
rokov svojej existencie. 

Zo týchto niekol'ko rokov učitelia 
o vychovávotel'ky odchovali vela ši
kovných, múdrych, pohybovo zdat
ných detí. Dôkazom toho sú aj vý
sledky, ktoré získali žiaci v rôznych 
súťažiach a olympiádach v minulom 
školskom roku 1995/96. 

V obvodnom kole zemepisnej 
olympiády získal l. miesto Michal 
SAXA z 8.A o 2. miesto Michal 
SABELA z 5.D triedy. 

Prvenstvo nám neušlo oni v biolo
gickej olympiáde. V obvodnom kole 
obsadilo l. miesto K. SCHERHAU
FEROVÁ a 2. miesto L. FROUCHOVÁ 
·obidve žiačky 6.C. triedy, 5. miesto 
obsadila l. ZIGOVÁ. 

prúd, takže poobedňojšie predsta

venie {o 17.00 hod.) skončilo po 

častiach o cca 22.30 hod. Kino 

Devín statočne odvysielalo celý film 

divákom vo veku 12 - 20 rokov. To 

bola atmosféro v kinosále počas 
polhodinových výpadkov prúdu pri 

jednej sviečke! 

18.10.1996 vysielala televízia 

Markízo Fontomosa. O eco 20.30 

hod. min. na 15 minút vo vel'kej 

častí Devínskej vypadol prúd. 

Markízo nám chýbajúcu čast' 
pochopitelne nedovysíelo. 

Takže DTV pozor! Pred zarade

ním Fontomosa do programu 

zabezpeči( náhradný zdroj prúdu. 

E. 

jú dva obrovské betónové kruhy 

vyplnené zeminou (dnes už oj pies

kom) a vyrastajú z nich dva dospe

lo vyzerajúce {samozrejme, archi

tektonicky "odsúhlasené") stromy. 

Rozmery majú v poriadku. Kmeň, 
šírka 15 - 20 cm, dlžko 3 - 4 met

re. Koruny majú oba široké, rozko

nárené, ole akousi zvláštnou, nevi

ditel'nou silou sú stále "tlačené" 
k zemi. Z díal'ky to vyzerá ako 

popínavá bonsaj. Je to Ivor, ktorý 

vo "vol'nej prírode" veru Íažko 

objavíš ... 

rp 

Darilo so nám aj v matematickej, 
fyzikálnej o chemickej olympiáde. 

V matematickej olympiáde v ob
vodnom kole súťažilo za 4. ročník l 3 
žiakov. Desat' z nich sa stalo úspešný
mi riešitelmi, pričom šiesti žiaci získa
li maximálny počet bodov. Žiak 5. 
ročníka Róbert BARDÁČ obsadil vo 
svojej kategórii 2. miesto v obvode. 

Velo žiakov sa zapojilo oj do ob
vodného kolo Pytogoriády, ktoré sa 
konalo v ZŠ Pekníkova. Úspešnými 
riešitelmi boli v 3. ročníku piati žiaci, 
v 4. roč. desiati žiaci, v 5. roč. dva
násti žiaci, v 6 roč. štyria žiaci, 
v 7. roč. traja žiaci. 

V obvodnom kole fyzikálnej olym
piády sa žiaci Richard KURINA 
a Michal SAXA stali jej úspešnými 
rieši telí-ni. 
Ósmočko Silvia MESZÁROSOVÁ 

sa stola úspešnou riešitel'kou obvod
ného kolo chemickej olympiády. 

Našo ZŠ dosiahla v predmetových 
olympiádach najlepšie výsledky zo 
škôl v Devínskej Novej Vsi o v rámci 
IV. bratislavského obvodu so umiesi-

Občan musí mať právo 
(Dokončenie z 7 strany} 

Naša súčasná legislatíva je osí 

zlá a nevyhovujúce o ak takýto 

slov umožňuje, tak je za rast krimi

nality svojím spôsobom zodpoved

ná. Noše združenie SOBOS nieko

l'kokrát zdôraznilo, že smiešne níz· 

ke trestné postihy kriminálnym 

živlom iba nahrávajú. 

V obciach sú problémy s udržia

vaním poriadku. Súčasné zákony 

nechránia počestných občanov, ale 

zvýhodňujú zlodejov a zároveň 
bránia l'udom vyvíja( iniciatívu 

smerom k zlepšeniu bezpečnostnej 
situácie. 

Zároveň by so však moli v na

šich zákonoch uskutoční( také zme

ny, ktoré by jednoznačne zvýho
dňovali obeí pred útočníkom, 

napadnutého pred lúpežníkom či 
poškodeného pred zlodejom, pre

tože v súčasnosti je to skôr naopak. 

Ak by sa majitelia polí mohli 

združova( v obecných polícíách 

ako ich civilní členovia s právom 

jednoznačne použit na zlodejov 

zbraň, tak by si to tieto skupiny 
určíte rozmysleli. 

V súčasnej trhovej spoločnosti 
nie je účelné, ak so podiel'a no 

spotrebe niekto, kto neprodukuje. 

Preto je potrebné proti nim zasiah

nu( represívne a tvrdo. Takíto l'udio 

totiž uznávajú iba silu, kým ústreto

vosť pokladajú zo nošu slabosť 
a smejú sa nám. Je trestaním česi- .. 

ných l'udí, ok trpíme teror pr.

7
íživní-//" 

kov. 

MUDr .. Viola Bukovská 
~®~~®~OO~ ~~~®~~OO@ij~ 

pre deti, dorast a študújúcu mládež 
Poliklinika na ul; Sch; Trnavského 6 (prízemie) 

Bratislava c Dúbravka 

POSKYTUJE SLUŽBY PRE VšErK'fcH POISTENÝCH PACIENtOV 
l NE POISTENÝCH (priama Rlatba) 

pondelok: 7.30-12.00 štvrtok: \3.00-17:30 
utorok: 1 0.30-15.00 piatok: i\30-11.30 

streda: 7.30-12.00 

.teL: 763 783; klapka 40 

níla celkove no velmi peknom druhom 
mieste. 

Žiaci našej školy súložili oj v pred
nese poézie a prózy. Milé a skromné 
dievčatko, výborná recitátorka 
Gabika STANKOVÁ z 3.E. triedy 
zvíťazilo v obvodnom kole súťaže 
"Šaliansky Mot'ko" o v silnej konku
rencii celomestského kolo vybojovala 
3. miesto. 

To, že naši žiaci sú aj výborní spe
váci, dokazuje vítazslvo Mareka 
SÓTETA, lucky ŠTURDÍKOVEJ 
a Mirky JAKABOVEJ v speváckej 
súťaži "Dúbravský sláviček". 

Nezohálali oni naši športovci. Ško
lu zdobí další putovný pohár, ktorý 
získalo futbalové mužstvo žiakov 6. -
8. roč. vo futbalovom turnaji Matice 
Slovenskej. 

Zúčastnili sme sa aj súÍoží v cezpo
lnom behu a stolnom tenise. Vo vybí
janej a minifutbale 5. - 6. roč. patrilo 
prvenstvo opät' družstvám ZŠ na ul. 
P. Horovo. 

Pýchou školy je výborný športovec, 
urastený ôsmak Tomáš BRIDA, ktorý 

zvít'ozíl v obvodnom oj celobrotíslav
skom kole starších žiakov v behu no 
60 m. Postúpil dokonca na medziná
rodné atletické preteky do Trnavy. 

V celkovom hodnotení výsledkov 
všetkých športových sMaží v obvode 
získala našo škola pekné 5. miesto. 
Za všetky dosiahnuté výsledky patrí 
vdaka žiakom a tiež skúseným peda
gógom, dobrým odborníkom, ktorí 
ich trpezlivo, s láskou pripravovali. 

V dobrej tradícii pokračuje naša 
škola oj tento školský rok. Vo vedo
mostnej súťaži žiakov ZŠ v Devínskej 
Novej Vsi, ktorú organizovala o pria
mo vysielalo DTV, získalo družstvo 
našich štvrtákov v zložení Zuzana 
ŠOBEKOVÁ z IV.F. o Juraj SABELA 
zo IV.C. triedy krásne prvé miesto. 
Získali tak pre školu cenné 2 body. 
Ďakujeme im zo vzornú reprezentá
ciu a pevne veríme, že o mesiac budú 
v ich šlapojách úspešne pokračovať 
naši piataci. Držíme vám palce! 

Zdena Balajová 
učitel'ka ZŠ ul. P. Horova 

DEVEX 3 



70 rokov 

Mária DUDEKOVÁ 

Jozef KOVÁČ 

Albína POKORNÁ 

Štefan KOVARÍK 

Štefan SKÁCAL 

Hermína MANČÍKOVÁ 

go rokov 

Albert BOKROŠ 

SS rokov 

Gizela LÚČKOVÁ 

Mária ŤAžKÁ 

'f3 rokov 

Jolana KRALOVIČOVÁ 

hlahoželáme 

Miestny odbor Matice slovenskej 

Klub MOMS 
klubová činnos( členov a priazniv-

cov Matice slovenskej býva 
v Devínskej Novej Vsi 

každú predposlednú stredu v mesiaci 

20. 11.1996 a 18. 12.1996 

v priestoroch lstracentra, lstrijská 6 
pre mládež i dospelých od 18.00 do 
20.00 hod. Na najbližšom stretnutí 
20.11.1996 v programe bude prijí
manie nových mladých členov, 
slovenské ludové a národné piesne ... 

Príďte, srdečne Vás vítame 

Nákupný výlet do Pol'ska 

MOMS v DNV organizuje v dňoch 
15.·16.11.1996 nákupný výlet 
do Polska - Nový Targ. 

Odchod: 15.11 .1996 o 20.00 
hod. spred lstracentra 

Záujemcovia, prihláste sa 
u pani Grófovej 

na Tel. č.: 778 353 

4DEVEX 

centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 

3.11. - 16 oo PRINCEZNÁ NA OCOT 

- detské divadelné predstavenie vstupné: l O,-
5.11. - 14 °0 LENS o prírode a životnom prostredí 

Devínskej Novej Vsi -začiatok cyklu stretnutí 
so študentskou organizáciou pôsobiacou 

7.11. 
9'0·1]00 

9.11. 

1 0.11. 
900_1600 

12.11.-14°0 

14.11.-14°0 

17.11.-16°0 

19.11.-17 00 

- 18 30 

vstupné: 

21.11.-9°0 

23.11. - 19 oo 

v DNV a de(mi školských klubov ZŠ DNV 
vo vel'kej sále IC 

SLOVO A HUDBA - premiéra výchovného koncertu 
pre stredné školy v réžii Doc. J. Gahéra, pedagóga 
a hudobného skladatela 

ŠACHOVÝ TURNAJ ŽIAKOV - MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA 

vel'ká sála, zodp. Ing. Jurčák 

TURNAJ V STOLNOM TENISE pod záštitou komisie 
športu MZ MČ DNV 
STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM 
DANIELOM HEVIEROM 

v umeleckom programe pre žiakov ZŠ spojené 
s autogramiádou 

INDIÁNSKE ROZPRÁVKY - detské divadelné 
predstavenie vstupné: l 0,-

LAMPJONÁDA - detská zábava so sMažami 
a hádankami so skupinou Termix 

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD DETÍ od Istro Centra 
po Hradištnej ul. k ZŠ l. Bukovčana l a 3, 

ul. M. Ma rečka k ZŠ P. Horova v spolupráci 
so školskými klubmi ZŠ 

l lampión na každého účastníka diskozábavy 
a sprievodu 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ MESTSKEJ POLÍCIE 
V BRATISLAVE 

KATARÍNSKA ZÁBAVA pod záštitou Polovníckeho 
združenia Devínska Nová Ves 

24.11. - 9 00 Turnaj v stolnom tenise pod záštitou komisie športu 
MZMČDNV 

29.11. - 19 °0 vyhradené pre MÚ- stretnutie s majitelíni garáží 
o vo v. sále 

30.11.- 14 oo 4. CHORVÁTSKY KONGRES - akcia organizovaná 

Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku 

Tel.: 770 033 

~" 1'. DÁŽD}\f'4t:i 
O~ Ak máte opravitel'ný dáždnik, O~ 

nezahadzujte ho. Techno/en plus s.r.o. 
zriadil v Devínskej Novej Vsi zberňu na opravy 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

Novoveská 14 (z dvora), po· pia: 15.30- 18.00, so: 8.00- 11.00 

~@U~W~OO~h 
men in~ v nasledujúcicn dvoc~ 

t~zdňoc~ oslávia: 
2.11 .• fPI!llllltl<nfrl!il!l ~lD~Uli!Jiljjcdll" 
3.11. - Hubert, 4.11. • Karol, 

5.11. • lmri(h, 6.11. - Renáta, 
7.11. • René, 8.11. - Bohumír, 
9.11.- Teodor, 10.11. ·Tibor, 
11.11. - Martin, Maroš, 12.11. 
- Svätopluk, 13.11. • Stanislav, 
14.11. • irma, 15.1 l. - Leopold 

blahoželáme 

Program 
kina 

CIDrnwu~ 
Celovečerné predstavenia: 

v STR, ŠTV, SO, NE (mimoriadne 
aj v PI) vždy o 19.45 hod. 

1., 2. a 3. 
TWISTER 
USA MP 12, 
šp. st 34,-
Desivá sila prírody
ničivé tornádo - film 
podla Michaela Cri
chtona, tvorcu "Jur
ského parku" 

7.· 8. OPRAVÁR 
USA MP 
šp. st 34,-
Biáznivá komédia s 
Jim Carreyom v titulnej 
úlohe o tom, že aj tele
vízia zadarmo niečo 

stojí 
9.- IO. SUZANNE 

SLOV.-ČES. MN 
32,-
(9.11. aj o 17.15 
hod.) 
Dráma zo života 
narkomanov 

13.- 14. VRAŽDY PODťA 
PREDLOHY 
USA MN 
rp. st 30,-

16.- 17. MADISONSKÉ MOSTY 
USA MN 

Mládežnícke predstavenia: 
v SO a NE a 17.15 hod. 
(mimoriadne aj v iné dni) 

2. • 3. TWISTER 
8. OPRAVÁR 

štvrtok - 17.15 
1 O. DRAKULOVINY 

nedela USA rp. st 
28,-
Leslie Nielsen v blázni
vej upírskej komédii 
s úžasnými scenériami 

16.-17. MADISONSKÉ MOSTY 

Tel.: 775 104 

Šachový klub STRELEC 
Devín-ska Nová Ves sa podujal 

vyplni( v Bratislave niekol'koro

čnú medzeru v organizovaní 

celoslovenských šachových po

dujatí pre mládež. 

Prvou z prichystaných akcií 

je VE(KÁ CENA 
SlOVENSKA, 

ktorá sa uskutoční 9. novem· 
bra 1996 vo vel'kej sále ISTRA 
centra. Bude to otvorený turnaj 

pre jednotlivcov, hraný 

švajčiarskym systémom na 7 
kôl. Prezentácia účastníkov za

čína o 8.00 hod., prvé kolo 

štartuje o 9.00 hod. Účastníci 
odohrajú 7 kôl po 2 x 30 mi

nút. Štartova( môže každý, kto 

STOLNÝ TENIS 
Komisia športu pri MZ -

Devínska Nová Ves usporiada 
10.11.1996 turnaj v stolnom tenise 
pre deti do 14 rokov z Devínskej 
Novej Vsi. 

Začiatok o 9.00 hod. 
v !STRA CENTRE 

IIL LIGA 

l. kolo 

Odmeny budú pripravené pre 

troch najlepších celkove, najle

pšieho z každého ročníka, 
3 najlepšie dievčatá a najmla

dších hráčov. 

Ak by chcel niekto prispie( 
na zabezpečenie turnaja, prí

padne vecné odmeny, rnôže sa 

nakontaktovať na adrese: 

Ing. Marián JURČÁK 
ul. Na mýte 2 

841 07 Bratislava 

telefón: 07/ 778 663 

5. liga: DNV B - Krasňany C 3:5 

Body za DNV: S. Jurčák l, 
Horváthová l , Glatz l 

m.j. 

Komisia športu pri MZ -
Devínska Nová Ves usporiada 
24.11.1996 turnaj v stolnom tenise 
pre neregistrovaných hráčov 
a hráčky z Devínskej Novej Vsi. 

2. kolo 

Začiatok o 9 .OO hod. 
v ISTRA CENTRE 

ŠKP "A" - TTC DNY "C" 

G.F. 

11:3 

TTC DNY "A" - TTC DNY "8" 10:7 ll. TRIEDA 

2. kolo 
TTC DNY "8" - POZEMNÉ STAVBY "A" 
6:10 

l. TRIEDA 

l. kolo 
TTC DNY "C" - INTEGRA 4:10 

TENIS 
Starší žiaci - ll. trieda 

Spoje - LOB DNY 8: l 
Kardoš - Hába 6: l, 6:2 
Mitro - Kríž 6:2, 6:3 
Kapišinská - Chovanová 

6:4, l :6, 6:2 
Halvíková - Fisterová 6:4, 6:4 

l. kolo 
ROVINKA- TTC DNY "D" 

2. kolo 
TTC DNY "D" - INTEGRA "B" 

Král'- Pánik 
Mazúch - Kurina 

10:4 

10:2 

G.F. 

6:0,6:3 
6:2,6:1 

Kapišinská, Pavlíková - Chovanová, 
Fisterová 6:4, 6:2 
Mazúch, Mitro - Kurina, Kríž 

4:6,2:6 
Král', Kardoš - Pánik, Hába 

6:4, 4:6, 6:4 

m.j. 

pre všetkých záujemcov 
poriada MOMS v DNV 

3.11. nedela: DNV - Lamač - Železná Studienka - Čierny vrch - Červený 

kríž- Biely kríž a späf. Náročné. Informácie: Oto Krčma, Tel.: 778 269 

Servis YMCA DNV 
Športový klub YMCA DNV 

HOKEJBAL 

HSC VLCI- ŠK YMCA DNV "A" 
Góly ONV: 3 - Podour, Križóni 
ŠK PROFIS "32" B- ŠK YMCA DNV "B" 
Gó~ ONV: l -Oroš, Cifru 

!.kolo: 

BRATISLAVSKÁ HOKEJBALOVÁ 
LIGA MUŽOV '96/97 

7:6 (2:2, 1:2, 4:2) 

20:2 (5:1, 5:0, IO: l) 

2. kolo: 
ŠK YMCA DNV "A" - POHG GEMER 
Gó~ ONV: 7- Križáni, 4- Strnád R., 3- Kollór, Vrábel, Pod'our, Kodlečik 
ŠK YMCA DNV "B"- HSC VlCI 

23:7 (4:2, 9:3, 10:2) 

4:11 (1:3, 0:4, 3:4) 
Gó~ ONV: 2- Nemet R., Chondogo 

VOLEJBAL 
Športový klub YMCA DNV 

otvára novovznikajúci volejbalový 

krúžok. Všetci amatérski záujem
covia tohto športu vo veku od 14 
do 25 rokov sa môžu kontaktovaí 
na Tel. čísle 07/779 196. 

DEVEX 5 



RAVIDELNÉ AKTIVITY 
V STRA 'E RE: 

Detský folklórny súbor Kobylka - každý pondelok, streda 
-17.00-19.00 
-každý piatok 
-19.00 

tanečná zložka Pnšlici -každý piatok 
-17.30 

·balet 

-každú stredu 
. 14.00-17.00 

-každý pondelok, stredu 
. 13.45.16.45 
-každý pondelok, stredo 
-19.00- 21.00 
-každý piatok 
-9.30-10.30 
- každý piatok, prilež. soboty 
. 16.00-18.00 

Chorvátsky etnografický krúžok 
-každý druhý štvrtok 
-18.00 

Stolný tenis- OMV ·každý utorok, štvrtok 
-16.00- 22.00 

Kurz anglického jozyka -každý pondelok, utorok 
. 17.30. 20.00 

Kurz chorvátskeho jazyka ·každý piatok 
-16.00-18.00 

Klubové stretnulio ·Klub dôchodcov 
·každý pondelok, stredu, piatok 
. 13.00. 17.00 

Klubové stretnutia -MO Matice slovenskej 
-podla harmonogramu 

C:horviÍtsky štvrtok -klubové stretnutia 
· - podla harmonogramu 

Istro Centrum · Miestna knižnica pozýva do svojich priestorov detských 
o dospelých čitotelov v čase: 

Po.: 12.00 · 18.00 

Ut.:-

Str.: 12.00 · 18.00 
ŠI.: 12.00 . 18.00 

Pi.: 8.00 · 12.00 o 13.00 -16.00 

·····~ Ponúkame Vám možnos( výberu z knižných zviizkov- beslselery, thrillery, sei-li literatúro, 
detektívky, populárno • náučná literatúro o encyklopédie. Pre deti a mládež poskytujeme 
·možnosť výberu z mimočitankovej literatúry, dobrodružnej literatúry pre chlapcov, 
dievčenskej románovej literatúry, oko oj literatúry pre najmenších. 

a cala v z 
Vyhráva škola P. Horova 16 

Sedemnáslym štvrtkom začal televízny súboj medzi tromi základnými 
školami v Devínskej Novej Vsi - medzi školou l. Bukovčana l, l. Bukovčana 
3 a P. Horova 16. Každé 4 týždne sa v televíznom štúdiu stretnú vybraní 

žiaci z týchto troch škôl a v troch sMažných disciplínach budú reprezento
vat' svoju školu. Môžu sa prejavil' v šikovnosti, výrečnosti alebo v rozum
nosti. 

Sút'ažiacim môžu pomáhat' spolužiaci, kamaráti, jednoducho všetci, kto

rí im držia palce, stačí, ak zavolajú do štúdia a pridajú im svoj hlas . 
Družstvo, ktoré získa najviac telefonických sympatizantov, získa do celko
vého hodnotenia 2 body, dalšie v poradí l bod. Okrem toho telefonujúci 
sami môžu vyhrat' - byt' vylosovaní na konci sútaže. 

Máme pred sebou ešte osem zápasov, v ktorých sa postupne vystriedajú 
všetky ročníky. Záverečnou perličkou bude možno boj učitelov o prestíž 

školy, ktorá bude v úplnom závere vyhodnotená ako najzdatnejšia vo všet
kých oblastiach - TOP ŠKOlA DNY. 

Teraz vám už môžeme ponúknu( výsledky z prvého sútažného kola: 

Bukovčana l Bukovčana 3 Horova 16 
Janko + Johny Niška +Robo Zuzka + Juraj 

Hlava 3 4 2 

Jazyk o l 2 

Telo o l 2 

Telefón o l 2 

spolu 3 7 8 

Ako vidno z tabul'ky, sút'až bola velmi napínavá a o vít'azovi rozhodli až 
divácke hlasy. Gratulujeme vít'aznej škole P. Horova, ktorá si na svoje škol
ské konto pripíše 2 body za vít'azstvo, škola l. Bukovčana 3 za druhé mies
to získava l bod a škola l. Bukovčana l tentokrát zostala bez bodu. 

Teda v budúcom kole uvidíme vo vít'aznom drese piatakov zo školy 
P.Horova. 

Výsledky z každého kola si budete môcf vždy prečíta( a skontrolovat' 
v Devexe. 

Držíme všetkým školám rovnako palce a tešíme sa na dalšie kolo sútaže 
"Kto vyhrá, vyhrá, kto nevyhrá- neprehrá", tentokrát so žiakmi pialych 
ročníkov. 

P.S.!! Budúci sút'ažiaci, prineste si šnurovacie topánky!!! 

VerBel 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/ 1996 o zabezpečovaní v • • h 
v obytných objektoch v správe MČ Bratislava - Devínska Nová Ves po Zl a r n eJ o c ra nv 

Miestne zastupitelstvo mestskej 
časti Devínska Nová Ves podlo § 4 
odst. 3 písm.m/ a § 6 odst. l 
Zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obec· 
nom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 15 odst. 2 písm. a/ 
ZákonaSNR č. 377/1990 Zb. 
o Hlavnom meste Slovenskej republi
ky Bratislave v znení neskorších pred-

6DEVEX 

pisov a článku 6 odst. 2 písm. n/ Šta
tútu hlavného mesta SR, Zák. SNR 
č. 126/1985 Zb. v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto 
Všeobecne záväznom nariadení: 

ČASŤ l. 
Základné povinnosti občonov 

/nájomníkovú pri predchádzaní 
požiarom 

§l 
l. Dodržiavať na označených mieach 
príslušné príkazy a zákazy týkajúce 
sa požiarnej ochrany. 
2. Dba( na zvýšenú opatrnosť pri 
skladovaní horlavých alebo požiar
no-nebezpečných látok, s dôrazom 
na spoločné, pivničné priestory, 
chodby, schodištia /t.j. dbat' na ma-

ximálne prípustné množstvá, špecific
ké vlastnosti horlavých kvapalín a lá
tok, nerozbitné nádoby, bez. vzdiale
nos( od komínových telies, vykurova
cích telies a elektrických spotrebičov, 
osvetlenia a pod./. Táto povinnos( sa 
vzťahuje i na ostatné bytové a neby· 
tové priestory. 

{Pokračovanie v budúcom čísle) 

É RUB Rl KV (~_04_~ -_S_lU_ŽB.......:..V~) 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byly 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

( 02.: PREDAJ ) 
• Predám jednu fotelku zo sedacej 
čalúnenej súpravy, vo velmi zacho
valom stave za 900 Sk. Tel.: 
776 413 (Oprava z minulého čísla) 
* Predám l roč. kozu, už pripuste-
nú. Tel.: 777 214 
• Predám protektorované ešte po
užitel'né pneumatiky na Škodu -
165/70 Rl 3 - pät' kusov, za 600 
Sk všetky. Sú v inzertnej kancelárii 
Devexu. 
• Predám kočík BABY - FUN v dob
rom stave, 3-komb., fialový+ siet
ka+ slnečník 1900,- Tel.: 770 404 
• Predám rohovú sedaciu súpr. -
rozt'ahovaciu s úlož. priestorom. 
Velmi pekná. 

Tel. po 20.00 hod. 770 133 
• Predám kočík skladací pre bábi-
ku. Bielomodrý. Tel.: 775 715 

• 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.: 239 527,220 005 

• Aplikujem kontaktné šošovky. 
lnform. medzi 17.00- 19.00 hod. 

na Tel.: 776 822 

DÁŽDNIKY 
VAKY 

PlÁŠTE 
NOHAVICE Arkáda 

RYBÁRSKE STOLIČKY 
BIŽUTÉRIA náhrdelníky 

a náramky 

Kazety SPIEVAME NOVÉ 
MODLITBIČKY 

po-pia: 15.30-18.00, sobota 8.00-11.00 

v in z. kancelárii D EVEX, 
Novoveská 14 

HOUSE PARTY SERVICE .. PIZZA EXPRES 
pripravil pre Vás 12 druhov pizze, každú v troch vel'kostiach a vo 

výhodných cenách. Výrobky stuqenej kuchyne na oslavy a pod. 

s donáškou . 

Informujte sa a pýtajte ponukový list na Tel. č. 07/ 777 306 

lstrijská 70 
841 07 Bratislava 

predaj 
xlatých a strieborných šperkov 

hodiny • alpaka • orient 

po-pia: 9 °0 
- 12 00 13 00 

- 18 00 

sobota: 9 00 
- 12 00 

Tel.: 770 831 

(_. --'-0_7_-_R_Ol_li_Č N.:.......É.....;...___-) nové 
ON-UNE ZBERŇA • Darujem škrečka. Tel.: 775 715 

KENO, MATES, ŠPORTKA, 
5 zo 40 

v predajni TAO 
Eisnerova S61E 

~ 9.00-12.00 
a 14.00-18.30 
so: 8.00-12.00 

~--- ------..,. 

1llFM TATRA FATRA M 
spol. s r.o. 

predaj, servis, náhradné diely a nastavovanie 

BICYKLOV 
ul. Š. Králika 2 

po- pia: 15.00- 18.00 so: 9.00- 12.00 

tel.: 422 042 ....., ____ .....,..,. fax: 240 8030 

Zlatníctvo EBN ER 
Vám ponúka v novootvorenej predajni na Eisnerovej ul. 56/D 

* Zákazkovú výrobu a opravy šperkov 

* Predaj šperkov 
* Výkup zlata 
* Predaj kvalitnej bižutérie, vhodnej aj pre 

alergikov od francúzskej firmy Alltes 

• Predaj remienkov, hodiniek a hodín 
*Ako jediný dovozca na Slovensku čiernych perál Tahiti 

ponúkame výrobu exkluzívnych šperkov 
z tohto zaužívaného artiklu. 

Otvorené: utorok- piatok: 11.00- 19.00 
sobota: 9.00- 13.00 

Tel.: 07/770 797 

• Individuálne doučím AnJ od 

8-roč.+dospelých. 

Tel.: 778 835 
Na kaštieli 12 

* Kúpim 2-3 izb. byt v DNY. 
Súrne. Platím ihneď hotovost'ou. 

Tel.: 396 577 

*ZÁKAZKOVÉ Š ITl E 
* METROVÝ TEXTIL 

*KOPÍROVANIE 

Salón l#~atíf®~~O.t P. Horova 12 

( 03,. VótNÉ MIESTA ) 

AUTOSERVIS 
PRESS KAM 
Vápenka 4 DNY 

prijme 

autoklampiara 
vyučený po NS 
Tel.: 769 600 

Inzercia: Cennílc l znok = l Sk, l/8 str. =527 Sk, l/ 4 str. = 1 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4216 Sk. K <enám treba pripočítať 23 % DPH. 

ZIÍivy: pri fro<h uverejnenia<h zo sebou 5 %, pri 5 o viomásobnom uverejnení 1 O %, <eloročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hlodám · 50%. Príplolky: 1. strana + 1 OO%, posledná strana + 50 %. 

lnzer<ia tel./fax: 775 275, inzertná kan<elário: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Mimo úloh, ktoré sú Mestskej polícii 
-stanici v Devínskej Novej Vsi stano
vené, sa podiel'ajú pri výkone služby 
hliadky aj na odhalovaní trestnej čin
nosti v Devínskej Novej Vsi. Dokladom 
toho sú aj prípady zistenia páchatelov 
TČ vlámania sa do motorových vozi
diel dňa 15.10.1996 na ul. Š. Králika 
a na ul. l. Bukovčana. 

V poslednom období sú hliadkami 
stanice MsP v Devínskej Novej Vsi od
halované prípady vandalizmu a niče
nia zelene, konkrétne lámaním okras
ných stromkov na verejnom priestran
stve. Chceli by sme aj touto cestou vy
zvaí tých, ktorí nemajú úctu k práci 
iných, skrášlovaniu nášho prostredia, 
aby sa takého konania vyvarovali, le
bo aj z peňaženky ich rodičov sú vy
dávané nemalé finančné čiastky na 
znovuosadzovanie nových stromkov a 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Začiatok tajničky. -
B/ Činnost' pre zábavu (mn . č.) -
mimovol'né šklbnutie svalstva na tvári 
- vodný tok - posmieval sa. - C/ 

Výmol', brázda - meno Montana -
dievčenské meno - mesto v Maroku. -

D/ Príbuzná - zlúčenina amoniaku s 

kyselinou - káry - koniec tajničky. -

E/ Otázka 2. pádu - mesto vo Fínsku 
- ponorením do vody udusil - zaria

denie verejnej správy. - F / Mesto na 
Morave - pila - nedobre - ponárali 

do vody. - G/ Usporiadanie - bočná 
loď v bazilikách -vyslovovala redu

kované "a" - vládol. - H/ Stred taj
ničky.-

Zvisle: l/ Venujte sa hre - ošetril kul

túru proti burine. - 2/ Očisti vodou -
jemné pečivo kruhového tvaru - oblu

da, príšera - anglická skratka divízie . 
- 3/ Okamihy - ženské meno - suché 
hluzy vstavačov. - 4/ Dáva do páru -

viedol záznamy a údaje - jemné mle
té orientálne korenie. - 5/ Palma be

telová - socha (z lat.) - drahý kov. -

6/ Základná číslovka - posadili sa -

okrasných kríkov. Rodičia! Venujte 
zvýšenú pozornos( vo výchove vašich 
detí vzíahu k životnému prostrediu. 

Niektorí obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi sa správajú aj v nočnej dobe hluč 

ne, často pod vplyvom alkoholu , čím 
porušujú nočný pokoj a zároveň dráž
dia nervy svojich susedov. Takýmto 
spôsobom sa správali aj dňa 
16.10.1996 obyvatelia bytu na ul. 
lstrijskej č. 12. Na miesto bola vyslpná 
hliadka stanice MsP v Devínskej Novej 
Vsi , ktorá priestupcov vyriešila poho
vorom a upozornila ich na následky 
v prípade dalšieho opakovania sa prí
padu rušenia nočného pokoja. 

Dňa 19.10.1996 na základe telefo
nickej požiadavky riaditel'a "Resocia
lizačného výchovného ústavu" v Dula
nech vykona la hliadka stanice MsP 
pátranie po dvoch utečencoch - mla
distvých dievčatách z tohto ústavu, kto
ré sa v ústave liečia z drogovej závis
losti. Išlo o Z. P. z Devínskej Novej Vsi 
a A. K. z Galanty. Obe menované boli 
hliadkou zistenév spoločnosti dalších 
"fetošov" v priestore unimobuniek pri 
Zberných surovinách a predvedené na 
HO PZ DNV, kde si ich osobne prevzal 
riaditel' uvedeného výchovného zaria
denia. 

vodivá plocha kondenzátora. - 7/ 
Anglická skratka Medzinárodného 
zväzu námorného poistenia - komic

ký nápad vo filme (mn. č . ) -prvá časí 
zložených slov s významom kameň -
hlavná miestnos( v gréckom chróme . 

- 8/ Trafika (z tal.) - pažravo jedia -
ústredný hráč v útoku (mn. č.) . - 9/ 

2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

V poslednom období sa častejšie 
vyskytujú prípady prespávania po 
chodbách blokov ako aj v priestoroch 
stavenísk rôznych bezdomovcov. 
Takéto prípady boli hliadkami riešené 
na ul. J. Jonáša č. 13, na ul. 
P. Horova č. 7, ako aj na ul. Mlynskej 
v priestoroch staveniska. 

Zvýšená pozornos( zo strany hl ia
dok stanice MsP v Devínskej Novej Vsi 
bola venovaná aj dodržiavaniu usta
novení Všeobecne záväzného naria
denia mestskej časti č. 6/96 o obme
dzení predaja a požívanie alkoholic
kých nápojov. Najväčším problémom 
je predovšetkým skutočnos( že niekto
rí vedúci predajní vedome porušujú 
uvedené VZN č. 6/96, ako aj samotný 
Zákon NR SR č. 219/96 Zb. o zneuží
vaní alkoholických nápo jov vidinou 
zisku. Týka sa to najmä priestorov 
pred večierkami a pred potravinami . 
Stanica MsP o jednotlivých kontrolách 
informovala starostu MČ DNY. Veríme, 
že budú prijaté účinné opatrenia 
v zmysle VZN č . 6/96 k odstráneniu 
uvedeného stavu. 

Velitel' stanice MsP DNV 

JUDr. František Baňas 

Jedovaté bojové látky - zvodná lstivá 
žena.-

Pomôcky: C/ Agadír. - D/ Amid . -

E/ Livo. - 2/ DVN . - 3/ Salep. - 5/ 
Areka. -7/ IUMI- naos.-

d 

5 6 7 8 9 

Elegantne oblečený starý pán pristu
puje v obchode k predavačke: 
- Čo by ste si želali? pýta sa preda
vačka. 

- Želaí2 Nemaí reumu, preskočií pult, 
vyobjímal' vás a vybozkáva( Ale po
trebujem teplé ponožky. 

Samovrah skočil z desiateho pos
chodia. Aby sa nenudil, tak počíta 
poschodia: 
- Desat', devä( osem, sedem, šest', 
pät~ šest~ sedem, osem .•• do čerta, 
niekde sa mi zachytili traky. 

Auto máme napoly s deími . My platí

me benzín a opravy a deti jazdia . 

- V spotrebe piva sme na druhom 
mieste na svete. 
- Mne to nevyčítai! Ja robím ozai, ča 
môžem! 

Predstav si , tým našim susedom už 
nestačí ani tá prepychové chata! 
-No nevrav .. 

- Nuž áno, počul som, ako sa včera 
rozprávali, že si musia kúpií ešte ne
jaký Dózický zámok. 

- Dve hodiny po polnoci ma prebudi
li podozrivé zvuky. Oproti oknu som 
zazrel tmavú postavu, ako mi vytá
huie zo saka peňaženku. Vytiahol 
som z nočného stolíka revolver. .. 
potom som ho zasa položil spät' 
a zaspal som. 
- Prečo si nestrielál? 
- Nechcel som zostat' vdovcom. 

Politici chcú len naše dobro - tak si ho 
aj zobrali. 

V domove dôchodcov zakončil pred
nášate/' svoiu reč: 
- Nech žiiú naši uvedomelí dôchod
covia. 
Zozadu sa ozve pípnutie: 
-A z čoho? 
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@ ... a teraz máš šancu ! w Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Žijeme ozaj zvláštnu dobu. 

Konečne môžeme mať iný názor 

ako náš kolega , sused ... a čuduj 

sa svete, skrývame noviny, ktoré 

vraj znamenajú príslušnosť ku 

ktorejsi strane, práve dnes menej 

populárnej , nehlásime sa už ve 

rejne k názorom, ktoré sú síce 

naše vlastné, ale práve prevláda 

presila iných, obávame sa za

škatul'kovania ... a vn ímame spo

ločnost' tak rôznorode rozdele

nú , akú si nepamätajú vari ani 

pamätníci . 

Polarita mi neprekáža, mrzí 

ma búšenie a búranie, namiesto 

hladania spoločného . 

Skutočne potrebujeme, a za 

každú cenu, nepriatel'ov? Komu 

takéto boje a vybíjanie energií 

osožia? 

Iste, podvodom, nenávisti, 

zlobe sa treba brán it'. 

Predovšetkým počúvať nie 

kto h.ovorí, ale čo hovorí . 

Pripustiť, že k pravde možno do

spievať vel'mi dlho i zložito. 

Rešpektovať a vážiť si názory 

iných prinajmenšom tak, ako 

očakávame od nich sami . Potom 

hádam dokážeme pre nás, pre 

Slovensko, urob it' viac, ako iba 

hovoriť. 

Váš vydavatel' 

OO miestnom rozhlase; Nová poist'oviía 

Dčas rozhodnutia IJ Rozohrial srdcia 

D 10. výročie ZUŠ 

Chráňme, kým je čas 

Pôžičky na nové byty 
Miestne zastupitelstvo schválilo na minulom rokovaní kritériá pre posudzo

vanie žiadostí o poskytnutie pôžičky z finančných prostriedkov mestskej čas
ti na zaobstaranie si nového bytu. 

Tieto pôžičky sa budú poskytovať z tový problém a mali by napomôcť 
Fondu rozvoja bývania mestskej pri rozširovaní bytového fondu. 

časti . Pôžičky môžu byť poskytnuté Pôžičky môžu byt' poskytnuté na 

až do výšky 300 tisíc Sk, sú bezú- kúpu novopostaveného bytu, na 

ročné a doba ich splatnosti je 12 výstavbu rodinného domu alebo na 

rokov. Ich ciel'om je pomôcť oby- rekonštrukciu nebytových priesto-

vatelom mestskej časti , ktorí ne- rov na bytové. Nemôžu byť poskyt-

majú vlastný byt, vyriešiť si svoj by- Pokračovanie na 6 strane 

----------------------------u~~;;;k~-d::;n-éh~ čísla bola 8.11 . 1996. Uzávierka nasle-
dujúceho čísla bude 21.11. 1996, číslo vyjde 29. 11. 1996. 

Krátke správy 
• Firma Kontrakting začala s 

prácami na realizácii odpredaja 

obecných bytov do vlastníctva ich 

nájomníkov. Byty v prvých objek

toch na ul. M. Marečka 9, l. 
Bukovčana 13 a Š. Králika 18 a 

20 by mali byí odpredané ešte v 

priebehu tohto roka . Ostatné 

obecné byty by mali byí odpre

dané do polovice budúceho ro

ka. 

• Starosta mestskej časti 
Devínska Nová Ves, Ing . 

Vladimír Mráz, podpísal zmluvu 

o právnom zastúpení mestskej 

časti pri súdnych sporoch o 

ukončení nájmu obecných bytov 

v prípade neplatičov nájomného. 

Súdne spory čakajú v najbližšom 

období asi 80 neplatičov nájom

ného, ktorí dlhujú mestskej časti 
viac ako pol milióna korún . Po 

vydaní rozsudkov budú vysťaho
vaní do náhradných bytov alebo 

im bude poskytnuté náhradné 

ubytovanie . 

• Výstavba dalšej etapy televíz

neho káblového rozvodu, ktorá 

sa mala v tomto roku realizovať 

na Grbe, sa neuskutoční. 

Dodávatelovi stavby, firme Satro, 

ktorá zároveň zabezpečuje inži

niersku činnosť, sa nepodarilo 

získaí územné rozhodnutie, a 

preto sa výstavba bude realizo

vať až v budúcom roku. 

• Tlmočím a prekladám -

nemčina. Tel./ fax: 770 140 
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® rob~ičkv 
1l radnice 

29. 1 O. 1996 rokovala miestna 
rada 

Miestna rada: 

• požiadala ekonomickú komisiu 
o predloženie návrhu postavenia 

Denovy ako organizácie zriade
nej mestskou čas(ou schválila po

stup obstarania projektovej do
kumentácie no riešenie doprav

ných komunikácií - preložka 
Mlynská, chodník pre peších 

Mlynská - Vápencová a cestný 
privádzač do Devínskej Novej 
Vsi 

• uložila prednostovi miestneho 
úradu preverí( a doplni( doprav

né značenie obslužnej komuniká
cie prechádzajúcej osadou 
Devínske Jazero 

• uložila prednostovi miestneho 
úradu zabezpeči( úpravu pravej 

krajnice lstrijskej ulice pri rybníku 
schvá lila predlŽenie nájomnej 

zmluvy pre prevádzku kaderníc
tva na lstrijskej 68 

• schválila prenájom nebytových 
priestorov na ul. J. Paničana 3 
pre účely predaja obuvi a galan
térie 

• súhlasila s prenájmom nebyto
vých priestorov v zdravotnom 

stredisku na lstrijskej ulici firme 
HPL s.r.o . za účelom vykonáva
nia laboratórnych vyšetrení 

• nesúhlasila s prenájmom neby
tových priestorov v tom istom 

zdravotnom stredisku pre firmu 

lnfoWork na kancelárske účely 

• schválila uvoľnenie 36 tisíc Sk 

z mimorozpočtových fondov 
mestskej časti, a to z Fondu so
ciálnej starostlivosti a humanity: 

a) l O tisíc Sk na plynofikáciu ro
dinného domu, 

b) l O tisíc Sk na zakúpenie elek
trickej kolobežky pre telesne po
stihnutého občana . 

Z Fondu vzdelávania, mládeže a 
športu 

a) l O tisíc Sk na zakúpenie syn
tetizátora pre ZŠ P. Horova, 

b) 3 tisíc Sk na dopravu žiakov 
ZŠ l. Bukovčana 3 do detskej 
ozdravovne 

c) 3 tisíc Sk na uskutočnenie stol

notenisových turnajov pre deti aj 

dospelých organizovaných komi

siou športu pri miestnom zastupi
telstve 

• nesúhlasila s vyhradením par

kovacích miest pre žiadatelov 
mimo lokalít, kde sa vybudovali 
nové parkovacie miesta 

- p-

HASIČSKÁ POISŤOVŇA 
Na dynamicky sa rozvíioiúcom slovenskom poistovacom trhu zauiala svoie 
miesto od 1. 1. 1996 ai Hasičská poistovňa, a. s. Jei meno nie ie medzi 
našim obyvatelštvom neznáme. Pamätníci si zaiste spomínaiú na červené 
tabul'ky býva lei Hasičskei vzáiomnei poistovne, pripevnené na domoch kli
entov v medzivoinovom období. Na iei tradície a dobré meno nadväzuie 
ai súčasná Hasičská poistovňa a. s. Ai preto si vybrala spomedzi viacerých 
ponúk svoi slogan "Oboisfranná dôvera", čo môže mat' priaznivý vplyv no 
získanie dôvery klientov. 

Mltzuv Hasičskej poisťovne evokuje predstavu, že 
poisťujete len proti požiaru, prípadne hosioce zo
riadenia o vzhľadom no vašich akcionárov z DPO, 
že činnos( poisťovne súvisí s požiornictvom. 

Hasičská poisťovňa je unlvlrzdlnou poisťovňou . 
Poistí všetko o všade. Dnes sú už domácnos~ vy· 
bovené rôznymi drahými o luxusnými predmetmi. 
Ak berieme do úvahy súčasné prejavy kriminality, 
zákonite to vedie k potrebe poistiť so pred rizí· 

2DEVEX 

kom odcudzenia týchto hodnôt. 

Hasičská poisťovňa par4a SV$! jlfby v oblas~ 
majetkového, úrazového o životného poistenia. 
Rozsah produktov zohŕňo poistenie majetku práv· 
nických osôb, pre fyzické osoby je to poistenie 
domácnos~. rekreačnej domácnos~, motorových 
vozidiel, stavieb o rozostavaných stavieb, zodpo
vednos~ zo škodu z výkonu povolania, ďalej pois· 
tenie obytných domov, cirkevného majetku o po-

Ešte raz o miestnom 

Problematika miestneho rozhlasu 
sa na stránkach Devexu objavuje 
takmer pravidelne. Naposledy v 
súvislosti s odhalením páchatel'ov. 
Touto problematikou sa zaoberala 
i komisia ochrany verejného po
riadku pri miestnom zastupitel"stve 
za účasti starostu mestskej časti. 
Na rokovanie boli pozvaní aj ro
dičia mladistvých páchatel'ov 15 -
ročného Miroslava H. a 14 - roč
ného Mareka G. z lstrijskej 12 a 
11, tí sa však nedostavili. 

Náučný chodník 
Od júla 1996 má Devínska Nová 
Ves dalšiu turistickú atrakciu: trojja

zyčný náučný chodník v malebnej 
prírode pri rieke Morave. V našom 
katastrálnom území bolo inštalova
ných 8 tabúl (z celkového počtu 20 

ks) . Mnohí z vás si pochvaľujú - cí
tia sa by( obohatení novými infor

máciami z tejto zaujímavej lokality. 
Žiaľ, niektorým tabule zavadzajú a 

Komisia odporučila starostovi: 

1 . vymáhať vzniknutú škodu vo 
výške 201 474 ,- Sk od rodičov 
mladistvých páchatel'ov súdnou 
cestou, 

2. vzhľadom na to, že obidve rodi
ny bývajú v obecnom byte a sú dl
hodobými neplatičmi nájomného, 
zahájiť súdne konanie na vyprata
nie bytu, 

3. prešetriť školskú dochádzku 
mladistvých páchatel'ov a podať 
na ich rodičov trestné oznámenie 
za ohrozovanie mravnej výchovy 
mládeže. 

- p-

"Nivou Moravy" 
snažia sa ich pretvorí( po svojom ... 
Najviac skúšané tabule sú práve v 

Devínskej N . Vsi -do rekonštrukcie 
zdevastovaných fólií a rámov sa od 
júla t.r. zainvestovalo vyše 

20 000,- Sk!!! Nesvedčí to o našej 
kultúrnosti. Chráňme si novú atrak
ciu pred vandalmi - je ich totiž dr
vivá menšina. 

Katarína Zlochová 

Program vysielania 
Devinskonovoveskej televízie 

štvrtok 21.11.1996 od l 8.30 do 19 .OO · Spravodajstvo DlV (premiéra) 
piotok22.11.1996 od 9.30 do 10.00 ·Spravodajstvo DlV (reprízo) 

pondelok 25.11.1996 od 18.30 do 19.00 ·Spravodajstvo DlV (reprízo) 
utorok 26.11.1996 od l 8.30 do 19.00 · Sprovodo~tvo DlV (reprízo) 
štvrtok 28.11.1996 od l 8.30 do 19 .OO · Horúce kreslá (premiéra) 

piatok 29.11.1996 od 9.30 do l 0.00 · Horúce kreslá (reprízo) 
pondelok 2.12.1996 od l 8.30 do 19.00 · Horúce kreslá (reprizo) 

utorok 3.12.1996 od 18.30 do 19.00 · Horúce kreslá (reprízo) 
Medzi jednorlivými vysielaniami so okrem technologickej prestávky od 7.00 do 14.00 vysiela opakujúci so 

polhodinový blok textových informácií. 

istenie zodpovednosti zo škodu všeobecne. 
Komponenty poistenia zodpovedajú európskemu 
štondcrdu. 

Najnižšia suma, no ktorú dojednávame poistenie, 
je 200 000,- Sk. Ako spôsob zabezpečenia pri 
tejto poistnej sume vyžadujeme len obyčajnú cy· 
lindrickú zámku, čiže klient nemusí moť žiadnu 
prídovnú bezpečnostnú zámku. V základnom po
istení máme navyše zahrnuté elektromotory s prí· 
konom nod 600 W (chladnička, vysávač) . 

Plnenie poskytujeme oj vtedy, keď boli odcudze· 
né osobné veci členo poistenej domácnos~ v zo· 
mestnoní. Ak je byt o bytové zariadenie zničené v 
prípade poistnej udalos~ tok, že byt nie je obýva
teľný, poskytujeme klientovi primerané náhradné 
ubytovanie ož po dobu 6 mesiacov. 

Hasičská poisťovňa o.s. má najvyššie poistné pi· 
nenie zo slovenských poisťovní. Zo ukradnutý po
istený bicykel u nás dostonete S 000,- Sk. 

·p· 

Pri uzatváraní poistnej zmluvy pre Hasičskú poi· 
s(ovňu je rozhodujúci technický slov vozidlo, nie 
jeho vek. Pokiaľ pre danú značku existuje v našej 
republike servis, nemáme žiadne obmedzenie vo 
vzťahu k značke o k typu vozidlo . Motorové vo
zidlá poistUjeme no časovú cenu, čo je pre klienta 
výhodnejšie 

Naši pracovníci z vývojového oddelenia vyproco· 
voli ponuku pozostávojúcu z poistenia liečebných 
nákladov v zahraničí, poistenia úrazu v zahraničí, 
poistenia batožiny o vecí osobnej spotreby o pois· 
tenio zodpovednosti zo škodu. 

Hasičská poisťovňa o.s. pripravuje pre poľnohos· 
podárov poistenie výnosu úrody, ďalej poistenie 
uhynutio alebo nutnej porážky hospodárskeho 
zvieraťa. 

Ďa lš ie informácie získate priamo v HASILSKEJ 
POISŤOVNI no Radlinského 6, tel. : 536 23 24. 

• 

'( SOoVo maJÚ ~V(§),e ania/ 

KRST 
z vel'kej sály v Ružinovskom dome 

kultúry sa ozýva mohutný potlesk. 
Posledná pesnička, l'udia vstávajú 
zo sedadiel, kričia ešte, ešte a ich 

ruky tlieskajú . Čo sa tu robí, akí sú 
všetci usmiati a majú dobrú nála
du . A tam v hale koľko l'udí, čo to 

tam je. Podídem bližšie, prederiem 
sa cez dav, kde malé deti, ale i do

spelí chcú podpisy na plagáty. 
Zrejme autogramiáda - pomyslím 
si . Ale kto to všetko spískal? Naraz 
ich zbadám, sedia na stoličkách, v 

ruke perá a podpisujú plagáty sve
domite, aby ani na jeden nezabud
li. Kol'ko ich je? Devä( a sú to súro
denci. Mnohým dobre známi 

Súrodenci Jendruchovci. Snažím sa 
k nim dosta(, no majú plné ruky 

práce, vyzerajú trošku unavení. 
Pýtam sa sama seba, čo so tu dia

lo. 

Niekto ma zrazu za ruku (ahá a 

vedie do sály, kde na pódiu stoja 

ticho hudobné nástroje. Neznámy 
luskne prstami a razom je sála pl
ná . Ja vpredu čakám, čo sa bude 
dia( Na plátne sa zjavia 

Jendruchovci, k tomu sprievodné 
slová: "Takto sme začínali . " 
Deborah mala vtedy iba 15 mesia

cov a už tlieskala do rytmu . Teraz 
sa z nej stáva mladá slečna, veď 5 
rokov oslávi la a k potlesku i spev 
pridala . No ani malý Filip sa nedal 
zahanbí( a na pódiu sa na show
mana hral. Zvyšných sedem hralo 

a spievalo poctivo. Bola to hudba 

vážna i bláznivá, tanečná i dojí

mavá. Mnohé oči vyronili slzy, keď 
spievala Alexandra pre všetky ma
m ičky a svoju babku pri tom vrúcne 

objala . "Mama je láska, lebo aj 
Boh je láska . Ako (ažko by sa nám 

ž ilo, bez tých dvoch ." A opä( niečo 
ludové, ked' si zaspievalo aj hľadis

ko. Potom prišiel na rad Krst, no 
nie die(ato, ktoré p loče, ale kazety, 

ktorá vydáva čarovné zvuky. Áno, 
bol pripravený krst ich prvej kaze

ty. Nechýbalo ani šampanské a 
krstný otec - riaditel' stavebnej fir

my RESTA, ktorá bola sponzorom a 
krstňa(u pripravila pekný darček. 

Hudba znela, zahodili sme starosti 

a naozaj bol krásny deň. Nik sa 
nemračil, veď život je fakt senzač

ný. Čo s ňou, čo s ňou s tou blázni
vou famíliou, čo s ňou , čo s ňou s 
Júliou čarovnou. A hralo sa a hra
lo, nikomu sa opusti( veľkú sálu ne

chcelo. Bola tu dokonca i televízia, 
ktorá snímala čas( tohto skvelého 
koncertu. Nechýbala ani recepcia. 

Prišli sa pozrie( priatelia, no i ludia 

zvedaví, tešiaci sa na kus zábavy. 

Martina Grožajová 

DÓZICK.tf 

ZÁM Ol( 

Dve 15-ročné čitatell<y požiadali o 
vysvetlenie pointy vtipu z minulého 
čísla "Dózický zámok" . 

JVové ptúca Spatovne 
Obyvatelia a návštevníci Bratislavy vyprodukuiú ročne asi 11 O 000 ton do
mového odpadu, ktorý ie po vytriedení niektorých zložiek odvážaný vozid
lami akciovei spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) do mestskei 
spalovne, kde sa energeticky zhodnocuie. Bratislavská spalovňa, ktorei 
prevádzkovate/om ie OLO, a.s. , bola prvým takýto zariadením postave
ným v kraiinách strednei a východnei Európy. Do prevádzky bola uvedená 
v r. 1977 a stav iei zariadení po 19-ročnei nepretržitei prevádzke nezod
povedá už náročným požiadavkám novei legislatívy o ochrane ovzdušia, 
ktoré vstúpia do platnosti od 1. 1. 1 999. 

Aby mohlo sporovňo pracovať oj po tomto termíne, 
je nevyhnutné, oby jej srdce · kotly boli rekonštru· 
ovoné o k nim so musia pripraviť i výkonné pľúca · 
linky no čistenie spalín. Celková rekonštrukcia zo· 
bezpečí osi no 20 rokov ekonomické sporovonie do
mového o spoliterného komunálneho odpadu o eko-

logickú prevádzku no úrovni európskych noriem. 

No otázku, kde vzioť no tokýto náročný "chirurgie· 
ký" zásah do organizmu sporovne finančné pro· 
striedky o kto bude tým "chirurgom", hrodolo mesto 
odpoveď spolu s OLO. Mesto so rozhodlo nájsť si 

2. septembra sa otvorili brány všetkých základných a stredných škôl. Ani 
sme sa nenazdali a už máme dva mesiace zo školského roku zo sebou. 
Deň za dňom plynie a pomaly sa opät' blíži čas, kedy sa žiaci, naši ôsmaci 
a deviataci budú musiet' rozhodnú( vybrat' si odbor svoiho cľalšieho štúdio 
na strednei škole. Obdobie rozhodnutia a výberu pre určitý typ školy ie v 
živote každého človeka velmi !ažké a zároveň významné. Mladý človek 
vlastnou vo/bou za pomoci svoiich rodičov a pedagogických pracovníkov v 

tomto období predurčuie svoie smerovanie v zamestnaní často takmer na 
celý život. 

ef®$ ff'©ll~©@l©W®mJIJ@ 
Pracovníci našej školy by vám, milí rodičia o žiaci, 
chceli by( nápomocní pri tejto zodpovednej úlohe, po
môá vóm rozšírením znalostí v škole, no ktorej pôso
bia. 

Stredné odborné učilište strojárske, školu, o ktorej vás 
chceme poinformovať, sídli v Devínskej Novej Vsi, v 
modernom areáli. V priestoroch školy so nochádzojú 
dobre vybavené učebne pre teoretické o prokfické vy· 
učovonie, kde žiaci získavajú vedomosfi zo všeobec· 
novzdelóvocích, ole zároveň i odborných predmetov 
podro výberu profe~e. o to: 

• Mechanik no$tovovoč pre obrábacie stroje o linky · 
študijný 4·ročný odbor končiaci maturitou, vhodný oj 
pre dievčotó 

• Mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá · 
(automechanik) · 3iočný odbor končiaci výučným lis· 
tom 

• Autoelektrikár · 3iočný odbor končiaci výučným lis· 
tom 

• Autoklampiar· 3iočný odbor končiaci výučným lis· 
tom 

• lakovník · 3iočný odbor končiaci výučným listom 

Vtipy netvoríme v redakcii (iba 
občas), ale preberáme (vyberáme) 
z humoristických časopisov. 

K onomu vtipu: 

Vysvetlenie by vám iste boli dali aj 
rodičia. Vtip naráža na neznalosť a 
zámenu výrazov, ako i na nespráv
ne používanie podobných výrazov. 
Kto na to má, kupuje: autá, chaty, 

dostatočne silného strategického partnera. OLO, o.s. 
z poverenia akcionára · Hlavného mesto SR 
Bro~slovy, pripravilo výber strategického partnera zo 
úče lom nájs( spoluinvestora nielen rekonštrukcie 
sporovne, ole i komplexného riešenia odpadového 
hospodárstvo v Bro~slove. Výberová komisia, meno
vaná primátorom hlavného mesto, Petrom 
Kresónkom, v ktorej boli zastúpení poslanci 
Mestského zostupiterstvo, úzko spolupracovalo s 
monogementom OLO. 

Po viacmesačnej intenzívnej próci komisia dospelo k 
rozhodnu~u o z piitnós~ch prihlásených záujemcov 
v dvoch kolách výberu odporučilo francúzsku firmu 
CGEA, ktorá drží prvenstvo v Európe v oblas~ odpo· 
dového hospodárstvo o pôsobí v celosvetovom me
radle pod ekologickou značkou ONYX. Návrh kom~ 
sie okcionór no valnom zhromaždení, ktoré so usku
točnilo 9. októbra, odsúhlasil o poveril predstoven· 
stvo OLO, o.s., v kontakte s francúzskym portne· 

• Čalúnnik · 3iočný odbor končiaci výučným listom · 
vhodný oj pre dievčatá 

• Obrábač kovov · 3iočný odbor končiod výučným lis· 
tom 

Praktické vyučovanie so realizuje v priestoroch dielní 
no škole o zároveň v rôznych ďalších zmluvných závo
doch, firmách o podnikoch, čím je zabezpečená pre· 
pojenosť získaných teoretických poznatkov s proktic· 
kým vyučovaním . Každý študent našej školy má mo ž· 
nos( navštevova( l krát do týždňo plaváreň o využívať 
k svojim športovým okfivitám telocvičňu o posilňovňu. 

No škole pôsobia erudovaní pedagogickí i nepedogo· 
gickí pracovníci, ktorých hlavným cierom je vysoko od· 
bornó prípravo mladých rudi vo svojej zvolenej profe· 
~i. 

Stredné odborné učilište strojárske vytvára všetky 
predpoklady pre úspešné zvládnutie šiúdio o dobré 
uplatnenie našich žiakov v praxi. 

Nemecký autor J. W. Goethe kedysi povedal: 'Pričiň 
so, aby si so slollým, čím chceš.' Myslíme~. že našo 
škola vám poskytne všetky možnosfi preto, oby ste so 
stoJi tým, čím chcete, dobrými odborníkmi, oby ste 
boli spokojní so štúdiom no našom učiliš~ o s nesko
rším uplatnením v živote. 

domy, pozemky ... hrady a zámky. 
Susedia vo vtipe kúpili chatu a roz
právali sa, že ju treba opatriť dob
rou zámkou proti vykradnutiu. 
Jedna zo špeciálnych zámok sa 
volá- možno v hovorovej reči "dó
zický zámok". Susedia však "po
chopili" , že ich susedia majú 
zálusk na kúpu nejakého zámku 
ako stavby. 

rom, pripraviť návrh no konštrukciu strategického 
partnerstvo. 

Po podpísaní zmluvy so zvýši úroveň noklodonio s 
odpadom, v uliciach so objavia nové zberné vozidlá 
o estetické nádoby, ktoré iste potešia občanov 
Bratislavy. Do konco roku 1998 so zrekonštruuje 
sporovňo, pričom bude spfňoť všetky požiadavky no 
čistotu ovzdušiu o čas( energie so bude získavať 
spôť vo forme elektrickej energie, čo zvýši ekonom~ 
ku prevádzky. Očakávame, že problém Bratislavy s 
domovým odpadom bude vyriešený no úrovni v mo
derných európskych miest, čo by so malo prejaviť oj 
v každodennom živote mesto. Veď úroveň noklodo
nio s odpadom o čistota je jedným z ukazovateľov 
kultúry národo. Brofislovo má zdravé ambície zaro
diť so medzi popredné metropoly Európy. 
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( 
( Naši jubilanti ) 

sa v týchto dňoch dožili 
70 rokov 

Alexander CHRVALA 
75 rokov 
Dezider SCHREK 

blahoželáme 

Odišli z našich radov 
Kamila GRANCOVÁ 

Mária PAUÚKOVÁ 
Barbora HOJZÁKOVÁ 

Valéria ONGEROVÁ 
Drahomír VAŠEJ 

Júlia TAVAIOVÁ 
Elena PRAGEROVÁ 

Olga MICHAÚKOVÁ 
Mária UNINGEROVÁ 

MUDr. Bedrich BAGAR 

NIKA 

centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 

17.11.- 16 oo INDIÁNSKE ROZPRÁVKY- detské divadelné 
predstavenie vstupné: l 0,-

19. 11. - 17 00 LAMPIONÁDA - detská zábava so súložami 
a hádankami so skupinou Termix 

- 18 30 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD DETÍ od Istro Centra 
po Hradištnej ul. k ZŠ l. Bukovčana l a 3, 
ul. M. Marečka k ZŠ P. Horova v spolupráci 
so školskými klubmi ZŠ 

vstupné: l lampión na každého účastníka diskozábavy 
a sprievodu 

21.11. - 9 oo STOLNOTENISOVÝ TURNAJ MESTSKEJ POLÍCIE 
V BRATISLAVE 

23.11. - 19 oo KATARÍNSKA ZÁBAVA pod záštitou Polovníckeho 
združenia Devínska Nová Ves 

) 

24.11. - 9 00 Turnaj v stolnom tenise pod záštitou komisie športu 
MZMČDNV 

29.11. - 19 00 vyhradené pre MÚ - stretnutie s majitelíni garáží 
o vo v. sále 

30.11.- 14 00 4. CHORVÁTSKY KONGRES - akcia organizovaná 
Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku 

Tel. : 770033 

Program k Mesiac u úcty k starším v ! st r a Centre 

ROZOHRIAL NAŠE SRDCIA 
Dňa 27.10.1996 preplnené sála 
Istro Centra vítala vzácnych hostí: 
starostu MČ Devínska Nová Ves 
Ing . Vladimíra Mráza , pred sedníč
ku sociálno - zdravotnej komis ie 
MUDr. Martu Klampárovú, riadite
l'ku Istro Centra PhDr. Katarínu 
Bergerovú a vedúcu Klubu dôchod
cov pani Jitku Milošovičovú . 

Úča stníkm i popoludnia boli obyva
telia DNY, členovia Kl ubu dôchod-

~®rm®llrm~ 
vzácnej kvetene lúl{y 

Podhorské! 
Pozývame všetkých milovníkov a ob
divovateľov prekrásnej kveteny 
Devínskej Kobyly, aby prišli pomôcl s 
kosen ím, hrabaním a čistením jedi
nečnej lokality - lúka Podhorské, dňa 
23.11. a 24.11 .1996. Zraz je o 9.00 
hod . za areálom Základnej školy P. 
Horova (Dev. N. Ves) . Prineste si prí
padne aj vlastné náradie . Tešíme sa 
na Vás všetkých ! 

Kotarína Zlochová, Fero Polák 
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cov, miestnej organizácie Sloven
ského červeného kríža. 

Po peknom príhovore hostí a úvod
ného slova pani Zdenky Malej , 
členky Klubu dôchodcov, nasledo
val hodnotný kultúrny prog ram. 
Účin kovali v ňom známi speváci , 
herečka SND. Herec, Ján Valentík, 
vo svojom vti pnom monológu paro
doval "balka" s jeho veselými ži
votnými spomienkami . Svojim vy
stúpením vyvolával búrky smiechu . 
Vdačné obecenstvo sa so zataje
ným dychom započúvalo do pred
nesu básne zo Sládkovičovej 
Maríny a úryvku z básne L Štúra 
(ud v podaní pani E. M. Chalup
kovej , herečky SND. Známe taneč
né melódie v interpretácii spevákov 
G. Oňovej a M. Švábu primäli zú
častnených pridal sa do spevu a 
zanôtil si spolu s účinkujúcimi. 

Krásny kultúrny program rozohrial 
naše srdcia a na chvíl'u sme akoby 
všetci omladli, a nebyl sivých vla
sov a pokrivených chrbtíc, ktorými 

nás počastovala staroba, cítili sme 
sa takmer ako "ružičky červené" , o 
ktorých spievala v prvej piesni pani 
G. Oňová . 

Po programe bolo pripravené ma lé 
občerstvenie pre členov Klubu 
dôchodcov a prítomné členky MO 
Slovenského červeného kríža . 

Domov sme sa rozchádzali šlastní 
a spokojní s dôstojnou oslavou 
Mesiaca úcty k starším v Devínskej 
Novej Vsi. 

Zdenka Malá 

oo~~~~w~mu~ 
meniny v nasledujúcic~ dvoc~ 

týždňoc~ oslávia: 
15.11.- Leopold, 16.11.

Agnesa, 17.11. - Klaudia, 18.11. 
- Eugen, 19.11. - Alžbeta, 20.11 . 
- Félix, 21.11. - Elvíra, 22.11. -
(e,ma, 23.11. - Klement, 24.11. 

- Emilia, 25.11. - Katarína, 
26.11.- Kornel, 27.11.- Milan, 

28.11. - Henrieta 

blahoželáme 

Program 
kina 

@~wiT~ 
Celovečerné predstavenia: v STR, ŠT'/, 
SO, NE (mimoriadne oj v PI) o 19.45 
hod. 

16.- 17. 
MADISONSKÉ MOSTY 

USA st26,-

20.-21 . 
ZAMILOVANÝ PROFESOR 

USA čd 32,-

22., 23., 24. 
DEŇ NEZÁVISLOSTI 

USA sd 34,-

27. -28. 
MULTIČLOVEK 

USA st34,-

30. - 1.1 2. 
STRIPTÍZ 

USA MN 18 st30,-

Predstavenia pre mladých: v SO, NE 
(mimoriadne oj vo ŠTV) vždy o 17.1 5 
hod. 

16. - 17. 
MADISONSKÉ MOSTY 

28. 
MULTIČLOVEK 

30.- 1.12. 
POCAHONTAS 

USA 30,-

Tel.: 775 104 

• šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • 

ŠACH 
Pri príležitosti osláv l 000. vý

ročia Rakúska, 25 . výročia založe
nia šachového klubu vo Wolfsber
gu a výročia vymanenia Rakúska 
spod okupácie uskutočnil sa vo 
Wolfsbergu, v kraji Lavantal , v ne
deľu 28. októbra 1996 medziná
rodný šachový turnaj za účas~ hrá
čov Rakúska, Slovenska, Madar
ska, Čiech , Slovinska, Talianska a 
Chorvátska, ojedinelý turnaj druž
stiev v bleskovej hre. 4-členné 
družstvá dospelých štartovali v "A" 
a "B" kategórii . Slovensko v "A" 
kategórii reprezentovalo družstvo · 
Radegast Bratislava, ktoré v tvrdej 

konkurencii obsadilo 3. miesto za 
družstvami Vegrad - Zaprešič z 
Chorvátska a SK Kovinar Maribor 
zo Slovinska. 

V kategórii 2-členných družstiev 
juniorov Sl9vensko reprezentovalo 
družstvo SK STRELEC Devínska 
Nová Ves. 

Výsledná tabuľka juniorskej súťaže: 
l. Vegrad Zaprešič (Chorvátsko) 18,5 
3. Erisson N. Tesla (Chorvátsko) 14,-
3. WAC (Rakúsko) 10,-
4. ŠK STRELEC Devínska Nová Ves 8,5 
5. SV Eitweg (Rakúsko) 6,-
6. Balaton Almadi (Maďarsko) 3,-

Za Devínsku Novú Ves štartovali 
Ivan SYROVÝ, I<J<?rý získal 6,5 bodu 
a Stanislav JURCAK so ziskom 2 bo-

REŠTAURÁCIA U MICHALA DEVÍNSKA NOVÁ VES USPORIADA 14.12.1996 
XV. ROČNÍK TURNAJA V ŠNAPSERI. 

ZaČiatok o 10.00 hod. V REŠTAURÁCII U MICHALA 

Systém súfaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva vyhraté pumle vylučovacím spôsobom, 

na jednu alebo dve prehry podla počtu štartujúcich . 

10. VÝROČIE 
ZUŠ E. SUCHOŇA Z BRATISLAVY 

Základná umelecká škola Prof. E. Sucho
ňo, Dr.h.c. z Dolinského ul. vychovala už viace
rých umelcov, členov komorných, vokálnych, vo
kálno - inštrumentálnych oj tanečných, profesio
nálnych aj amatérskych súborov, mnoho pedo-

gágov o množstvo zanietených návštevníkov 
koncertných či divadelných predstavení a vý
stavných siení. Pri priležitosti svojho výročia pri
pravilo no 10.1 O. v DK Dúbravka Slávnostný 
koncert bývalých o terajších žiakov o výstavu 
výtvarných prác. V príhovore riaditeľka ZUŠ E. 
Suchoňa, Mgr. Magdaléno Hrubá, stručne zreka
pitulovalo vývoj školy, ktorá pôvodne vznikla 
oko [udová škola umenia v Devínskej Novej 
Vsi o svoju existenciu začala písať od roku 1969. 
Poďakovala predchádzajúcim riaditeľom a učite
ľom, ktorí moli podiel no dobrom mene školy. 

V prvej časti koncertu účinkovali terajší ži
aci školy: A. Hu(ková (ped. A. Kloflová), A. 
Ráczová (ped. K. Froitová) a L. Va<hálková 
(ped. M. Frotričová). Prvé dve žiačky ziskoli už 
viacero ocenení no domácich oj medzinárodných 
klovirnych súťažiach o L Vochálková pekné umi
estnenie v speváckych súťažiach, tiež no Fest i
vole E. Suchoňa, kde jej udelili diplom zo najlep
šiu interpretáciu. V ďalšej časti vystúpili poslu
cháči konzervatória: O. Blesáková, L Šrámek, 

súrodenci Gálovci, M. Šorkiiziová, Z. Sedláková 
aJ. Ivaško ml. o i. Preukázali svoj umelecký a 
technický rast, ktorého základy získali na ZUŠ 
spolu so zanietením a láskou k hudbe. Slávnost
nú atmosféru a umelecké zážitky umocnili peda
gógovia - bývali žiaci školy: K. Reisner, Mgr. 
Beata Magdolenová, Mgr. Monika Mohnocká -
Mockovčáková aM. Horičková, členka S[UKU. 
Záver patril speváckemu zboru ZUŠ E. Suchoňa, 
ktorý pod vedením ped. J. Neščákovej zaspieval 
známy zbor E. Suchoňa Aká si mi krásno. 
Obecenstvo nadchol k dlhotrvajúcemu potlesku. 

dov. Chlapci si okrem cenných špor
tových skúseností a pekných cien 
priniesli i pekné zážitky z harmonic
ky usporiadaného podhorského 
mestečka, prehliadky kláštora v Sant 
Paule s množstvom historických pa
mätihodností. Spoločné obedy a ve
čere v hoteli Hecher boli pre nich 
príležitoslou pre nadviazanie kon 
taktov so zahraničnými účastníkmi a 
zdokonalenie svojich jazykových ve
domostí. V priam rodinnej atmosfé
re si Ivan Syrový dokonca zohral 
zopár priateľských zápasov s chor
vátskym vel'majstrom Nikola Jurem, 
aj ked' zatiaľ bez úspechu. 

Výsledky nášho družstva: 
Strelec ONV- Balaton Almodi 
SV Eitweg- Strelec ONV 

3:1 
1:3 

Strelec ONV- Vegrad Zoprešič 0,5:3,5 
Strelec ONV- WAC 1:3 
Erisson N. Tesla- Strelec ONV 3:1 

mj 

STOLNÝ TEN IS 
3. UGA o 3. kolo 

ne ONV "A"- SPOJE "B" 6:10 
SVÄTÝ JUR "A" - ne ONV "B" 10:1 

l. TRIEDA o 3. kolo 
ne ONV "C" - LAMAČ "A" l 0:5 

ll. TRIEDA o 3. kolo 
ne ONV "O"- TRNÁVKA "D" 5:10 

G.F. 

pre všetkých záujemcov poriada MOMS v DNY 

17.11. nedele: 
DNY - Lamač- Železná studienka - Čierny vrch - Červený kríž 

- Biely kríž - a spät'. Cykloturistický výlet. Náročné . 

Informácie: Oto KRČMA tel. : 778 269 

Výstava výtvarných prác bývalých absol
ventov l. o ll. stupňo ZUŠ E. Suchoňa z tr. Mgr. 
A. Vrbovej predstavilo práce žiakov, ktorí v sú
časnosti navštevujú gymnázium, ŠUV (Školu 
umeleckého výtvarníctva), Architektúru STV, 
Ped. Fo VŠVU. Prezentovali sa štúdiami portré-

lov o rozmanitými kompozíciami v rôznych tech
nikách. Zastúpené boli oj viaceré návrhy projek
lov o fotografie už zrealizovaných projektov. 

Text o foto: 
PhDr. Danica JAKUBCOVÁ 

V rámci Roku slovenskej hudby 
Z iniciatívy Mgr. Magdalény Hrubej, riaditel'ky ZUS E. Suchoňa, 
Dolinskéh o u l. Bratislava a Nadácie E. Suchoňa sa v rámci 
Roku slovenskej hudby uskutočnil v Zichyho p a láci Koncert 
z tvorby E. Suchoňa. 

Do dramaturgicky pútavé ho progra
mu prispeli žiaci viacerých bratislavských 
ZUŠ: E. Suchoňa , M. Ruppeldta z Panen
skej, Topoľčianskej, Daliborovho nám., 
štefánikovej, Karloveskej a Sklenárovej ul. 
Zaujímavé bolo vypočuť si suitu Maličká 
som v dvoch predvedeniach: v peknej kla
vírnej interpretácii M. Sinkovej zo ZUŠ 
Topoľčianska a vzápätí precítený vokálny 
prejav L. Vachálkovej zo ZUŠ E. Suchoňa 
(obr.). Podobne Malú ľudovú rozprávku 
pre deti Keď sa vlci zišli, ktorú na husliach 
zahrala M. Hurná zo ZUŠ E. Suchoňa z Do-

linského ul. a na klavíri M. Schlosser zo 
ZUŠ Daliborovo nám. Vyoorne sa prezento
vali aj žiačky v sólovom speve a v hre na 
klavíri, ako D. Kráľová zo ZUŠ Sklenárova, 
ktorej interpretácia bola na úrovni žiakov 
konzervatória. 

Základné umelecké školy pripravili 
dramatu rgicky zaujímavý a umelecky vyso
ko hodnotný koncert. 

Text a foto: 
PhDr. Danica jAKUBCOVÁ 
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Pokročovonie z l strony 

nuté no kúpu už jestvujúcich bytov, 
tok isto nemôžu by( poskytnuté oni 
no kúpu družstevných alebo obec
ných bytov ich doterajším nájomní
kom. Jediná výnimko je v prípade 
kúpy obecného bytu predávaného 
zo trhovú cenu. 

Prvé pôžičky budú schvolovoné no 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpo 
02- Predaj 
03 - Voľné miesto (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti 
07- Rozličné 

(.___0_2 _-P_R_ED_A_J ~) 
• Pročku s odstredivkou, el. sporák, 
el. olejový radiátor. TeL: 775 696 
• Predám detskú postiel'ku vo vý
bornom slove - lacno. TeL :779853 
• Predám 2 ks detská zimná BUN
DA, 2 ks OTEPLOVAČKY č. 116, 
zimné detské TOPÁNKY 2 páry č . 
19,5. 

TeL: 77 99 58 - 8-00 - 15.00 hod. 

rokovaní miestneho zostupitelstvo v 
decembri tohto roku . Žiadosti, do
ložené predpísanými dokladmi, je 
možné podo( ešte do konco no
vembra. Žiadosti doručené po tom
to termíne budú posudzované v ro
ku 1997. 

Vzhladom k tomu, že pôžičku mož
no poskytnú( iba v prípade predlo-

• Vo výb. slove 8 kon. for. tel. prie
mer 68, dioľk . ovi. zo 4000 Sk 

TeL: 778 955 
• Predám det. kočiari k s doplnko

mi, od 4 - l O r., cena: 250 Sk. Tel. : 

778 955 
• Predám sed. súpr. "PAULI" 4+ l 

TeL: 777 975 
• Predám detskú postel' "COMBI" . 
Cena 2 500 Sk. TeL: 777 975 

( 03 - VOtNÉ MIESTA ) 
• Reklamná agentúro o ~očioreň 
prijme obchodných monožerov. 
Tel.: 779 779, 77 06 92 

. (....__0_4_-S_l_UŽ_B_Y ~) 
• Elektroinšolácie, bleskozvody 
- montáž, oprava. Tel. : 770 078 

"'( OPRAVOVŇA ELEKTROSPOTREBIČOV 
( (\ \ rozširu1e svo1e služby 

\.. \ l(;\' • P01odíme pri kúpe nového elektrospotrebtčo 
l\\,"\ •U nós 1akupeny !Ovar mó zl'ovu no seiVis o prevádzku l O % 

~ 'l počas životnosll prístroja 
Š. Králika l O po -pio: 14 OO - 18.00 

Tel. : 776 902 

~~A DÁŽ.OJV~~ 
0~ Ak máte opravitelný dáždnik, 0 ~ 

nezahadzujte ho. Techno/en plus s.r.o. 
zriadil v Devínskej Novej Vsi zberňu na opravy 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

Novoveská 14 (z dvora), po - pia: 15.30 - 18.00, so: 8 .00 - 11 .00 

MUDr. Viola Bukovská 
~®~~®~OO~ ~~@00~~00®~~ 

pre deti, dorast a študujúcu mládež 
Polikliniku no ul. S<h. Trnovského 6 (prízemie) 

Bratislava - Dúbravku 

POSKYTUJE SLUŽBY PRE VŠETKÝCH POISTENÝCH PACIENTOV 

l NEPOISTENÝCH (priama platba) 
pondelok: 7.30-12.00 štvrtok: 13.00-17.30 

utorok: 1 0.30-1 5.00 piatok: 7.30-11.30 
stredo: 7.30-12.00 

tel.: 763 783, klapka 40 
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zeme stavebného povolenia no 
výstavbu rodinného alebo byto
vého domu, v tomto roku bude mo
žné pôžičky poskytnú( iba staveb
níkom rodinných domov. Aby so 
však touto formou dalo reálne po
môc( oj tým obyvotelom Devínskej 
Novej Vsi, ktorí nemajú možnos( 

oni prostriedky na výstavbu rodin
ného domu, bude nevyhnutné, aby 

• Vodoinštoločné o kúrenárske prá-
ce. Tel :: 776 888 
• TV servis Baláž -Oprava televí
zorov No Grbe 43 . 

Tel./zázn . 776 963 
• Montáž, oprava o predaj elek
trických bojlérov 

Tel.: 239 527,220 005 
• Aplikujem kontaktné šošovky. 
lnform. medzi 17.00 - 19.00 hod. 

no tel.: 776 822 
• Učím AJ- deti . Tel. : 775 318 

samosprávo mestskej časti urýchle
ne pripravilo podmienky pre 
výstavbu nových bytov. Iba takým 
spôsobom so podarí aspoň zníži( 
len nekonečný počet žiadateľov o 
byt, ktorí sú už roky vedení v pora
dovníku no miestnom úrode o kto
rým už roky nikto nevie pomôc( 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úrodu 

• Individuálne doučím AnJ 
od 8. roč . +dospelých. 778 835 
Na Kaštieli 12 
• AJ/Pedog. - DOUČÍM. 

Tel. : 778 835 

(.___07_-_R_OZ_li_ČN_É~) 
• Vezmem do prenájmu garáž -
výhodne. Tel.: 779 853 
• Vezmem do prenájmu priestor no 
podnikanie. Tel.: 778 289 
• Prenájom tepovocieho stroja ER. 

Tel. : 778 362, 820 819 

Reálna šanca s VÚB WÚSTENROT lepšie zarábať! 
.. Ak chcete pracova( pre renomovanú stavebnú sporiteľň u VÚB 

WUSTENROT, porovnajte si našu ponuku s vašimi predstavami a šanca 
zlepši( si príjem (hoci aj popri zamestnanf) môže byť celkom reálna. 

Očakávame: 

Vek nad 18 rokov • SŠ vzdelanie • komunikatívne schopnosti 
príjemné vystupovanie 

Ponúkame: 
Možnosť neobmedzeného príjmu • prácu so zaujímavým 
produktom pre každého • bezplatné odborné zaškolenie 

Kontakt: 
Ol'ga Munková, okresná vedúca, M. Sch. Trnavského 20 

Bratislava 
07/761 475 

STAVEBNÉ SPORENIE 
VÚB WUSTENROT 

Reálna šanca lepšie býva ť 

REŠTAURÁCIA NA ŠTADIÓNE 
Vápencová 34 

PIVÁREŇ ponúka: 

• pivo SAMSON, TATRAN, KAMZÍK (čierne), Kofola 
• kompletný obed za 50 Sk 

• desiatové polievky 
• lacné hotové jedlá 

otvorené: l 0.30- 21.00 hod. 

Od 1.12.1996 DISKOTÉKA PRE MLADÝCH (19.00- 24.00) 

REŠTAURÁCIA v suteréne (vchod od cesty) 

v čase ll .30 - 23.30 ponúka 

• príjemné posedenie - chutné jedlá 
• pizzu (aj s bezplatným dovozom domov v DNV) 

• v piatok a sobotu DISKO 21 .30 - 04.00 hod. 

priestory pre: spoločenské akcie, 
posedenia, stretávky, svadby, promócie ••. 

i 
l 

Sizar group s.r.o. 
PREDAJ SUDOVÉHO VÍNA 

biele • červené • ríbezlové Počítače, periférie, software, siete 

Microsoft® 
Ponúkame Vám: 

DTK COMPUTER 

Western Digital 

EPSON 

o poradenstvo 

Kosotcová 24 (pri Mestskej polícii - vchod z ul. l. Bukovčono) 
OTVORENÉ 

PO - PI: 6 .30 - 20.00 • SO: 6.30 - 13.00 • NE: 8.00 - 12.00 
PONÚKAME: 

- kompletný sortiment potravín 
- tabakové výrobky zo bezkonkurenčné ceny 
- drogistický tovar 
- mäso, údeniny, hydina 
-ovocie- zeleninu 
- strovu pre vegetariánov 

NOVINKA: PLATBA CEZ PLATOBNÉ KARTY 

••• a to všetko až k Vám! 

Kontakt: 
Novoveská 35 
Devínska Nová Ves 
841 07 Bratislava 

@CDQO\Yl Jeck 
Novootvorená predajňa 

Hrodištná 37 (textil) 
detská • dámsko • pánska 

kožená galantéria 

po: 
14.00 - 18.00 

ut- pia: 
8 .00- 12.00 

a 15.00-18.00 

sobota: 
8.00- 12.00 

Tel./fax: (07) 770 452 
770 951 
770 987 

DÁŽDNIKY 
VAKY 

PLÁŠTE 
NOHAVICE Arkáda 

RYBÁRSKE STOLIČKY 
BIŽUTÉRIA náhrdelníky 

a náramky 

Kazety SPIEVAME NOVÉ 
MODLITBIČKY 

po-pia: ISJ0-18.00, sobota 8.00-11.00 

v inz. kancelárii DEVEX, 
Novoveská 14 

nove 
ON-LINE ZBERŇA 

KENO, MATES, ŠPORTKA, 
s zo 40 

v predajni TAO 
Eisnerova S6/E 

po-pia: 9.00-12.00 
a 14.00-18.30 
so: 8.00-12.00 

TATRA FATRA MATRA 
spol. s r.o. 

predaj, serlfis, náhradné dielv a nastalfolfanie 

BICYKLOV 
ul. Š. Králika 2 

po - pio : 15.00 - 18.00 so: 9.00 - 12.00 

tel. : 422 042 _.,------11~ fox: 240 8030 

Zlatníctvo EBN ER 
Vám ponúka v novootvorenej predajni na Eisnerovej ul. 56/D 

• Zákazkovú výrobu a opravy šperkov 
• Predaj šperkov 
• Výkup zlato 
• Predaj kvalitnej bižutérie, vhodnej aj pre 

alergikov od francúzskej firmy Alltes 
• Predaj remienkov, hodiniek o hodín 
• Ako jediný dovozca na Slovensku čiernych perál Toh i ti 

ponúkame výrobu exkluzívnych šperkov 
z tohto zaužívaného artiklu . 

Otvorené: utorok- piatok: 11 .00 - 19.00 
sobota : 9 .00 - 13.00 

Tel.: 07/770 797 

Inzercia: Cenník: l znok = l Sk, 1/8 str.= 527 Sk, 1/4 sir.= l 054 Sk, 1/2 sir.= 2108 Sk, l slrono = 4216 Sk. K cenám trebo pripočítať 23% DPH. 

Zla vy: p1i troch uverejneniach zo sebou S %, pri S o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuk o detských vecí - bezplatne. 
Zomestnonie hradám · SO %. Priplatky: l. strano + l OO%, posledná strono + SO%. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná koncelório: Novoveskó 14 z dvoro (nad poštou) . Po-pio: l S.30 · l 8.00, So: 8.00 - 11 .00 
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Okienko 
[M)@~~~~®] 
polície 

V poslednom období so stáva "módou" mio· 
dých rudí navštevova( o zdržiavať so v pries· 
toro'h materským škôlok, najmä vo ve· 
černých hodinách. Návštevy týchto priestorov 
nezostávajú bez následkov. Svedčia o tom prí· 
pody hlučného správania, rušia obyvoterov pri· · 
rohlých blokov, poškodzujú o devastujú zeleň. 
Pracovníci mestskej polície ONV so zameria· 
vojú oj no tieto priestory. Dňo 28.10.1996 vo 
večerných hodinách pri kontrole rajónu museli 
vykázať mladistvé osoby z priestorov mater· 
skej škôlky no ul. Novomeskej o no ul. M. 
Morečko. 

Dňo 29.10.1996 o 14.55 hod. bolo stanica 
MsP · ONV požiodonó o zákrok do potmvín no 
ul. M. Morečko č. l O, kde bol pri krádeži 
prichytený zlodej. 

Dňo 31.10.1996 bolo stanicou MsP· ONV 
vykonaná kontrolo no odstraňovanie vrakov o 

~džo v~ a 
Mnohí l'udia si pokazia celý ži
vot predstavou ... (dokončenie 
v tajničke) 

Vodorovne: Al Chystali. - BI . 
Pláž - hora v Čechách - objemo
vá miera na Balkáne. - Cl Vrete
nica po latinsky - iskríme sa, 
planieme. - Dl Začiatok tajnič
ky - starý ľudový svadobný ta
nec. - El Maďarské mužské me
no- predložka (4. pád) - vokali
zovaná predložka. - FI Cudzie 
mužské meno - mys - zatiaľ po 
česky. - GI Bývalá vojenská 
športová skratka - prehádzala 
po česky. - W Trnúť po česky -
vulkanizovaný kaučuk. - Il Prí
slušník starého japonského ná
roda - drhne - planéta slnečnej 
sústavy. - Jl Koniec tajničky.-

Zvisle: ll Krycia blana, plienka 
- súostrovie v Mikronézii. - 21 
Mys v Austrálii - prírodná sóda. 
- 31 Choď po rusky- citoslovce 
nárazu na tvrdý predmet - fran
cúzska skratka severo-severo
západu. - 41 Podsekol - liať sa 
po anglicky. - 51 Autokozme-

opustených motorových vozidiel, ktoré zobe· 
rojú dlhodobo verejné priestranstvo. Vraky, 
zistené v mesiaci september, boli odpratané. 
Problémom zostáva ešte odpratanie vro· 
kov no ul. J. Jonáša 13. 

Problémom v lokalite mestskej časti Devínska 
Nová Ves oj noóolej zostáva 'hov psov 
v bytovkách, ich venčenie o ošetrovanie. No 
ul. Eisnerovej č. 5 vo večerných hodinách 
jeden mojiter ponechal svojho psa bez dozoru 
o odišiel z bytu, ten rútostivo štekol, čo, 
samozrejme, rušilo susedov. Mojiter psa 
spáchal priestupok v zmysle §-u 48, zákono 
SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch porušením 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/92, 
§·u 5, ods. 2, písm. c): "Chovoter je povinný 
dbať, aby zviera nerušilo ostatných občanov." . 

Ďalší prípad nie vermi dobrej starostlivosti 
o svojho psa je z 2.11.1996. No Kosotcovej 
pes, ktorý so utrhol z reťaze, so pohyboval 
po ulici, kde pohrýzol do ruky o rameno 
l Oiočného chlapca. 

Dňo 2.11.1996 o 21.30 hod. bolo stanica 
MsP · ONV požiodonó o pomoc o k vykonaniu 
zákroku no žel. stanici v ONV, kde nejaký pod
napitý muž robil výtržnosť. No miesto bolo 
yslonó hliadka st. MsP· ONV, ktorá menovo· 
ného predviedla no HO PZ· ONV. Zároveň šlo 

tický prípravok - nemilosrdné. -
61 Ručne tkaný nástenný gobe
lín - šachová figúrka - základná 
číslovka. - 7/ Dedina . znášaj bo
lesť - domov po nemecky. - 81 
Veľmi veľké - skúšobná doba no
vého stroja. - 91 Vám patriaca -
pazúr po česky. - 101 Ktorí -
Kete a ... . - cudzia skratka čísla. 
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oj o pá,hatela trestného činu vlámania so 
do bytu v Petržalke v minulosti, bol oznámený 
oj no príslušné oddelenie PZ v Petržalke, ktoré 
malo tento prípad (krádež vlámaním do bytu) 
zotior nevyriešený. 

Dňo 3.11.1996 došlo k poškodeniu dvoch 
unimobuniek no tenisových kurtoch, ktoré osi 
poškodili mladiství "fetoši", ktorí so v uvede· 
ných priestoroch schádzajú. 

Dňo 4.11.1996 no ul. Š. Králika vodič mo
torového vozidlo Renault 21 bielej farby pri 
výjazde zo zaparkovaného miesto nocúval no 
trávu, pričom zlomil vysadený stromček o 
ušiel. Priestupok po objasnení bude odstúpený 
k ďalšiemu riešeniu no Okresný úrod Bratisla· 
vo IV. 

No Poniklecovej č. 2 bolo okradnutá vo svo
jom byte imobilná obyvoterko o 22 000; Sk 
dvoma jej neznámymi ženami, ktoré so dosta· 
li do jej domu pod zámienkou predajo poste· 
rnej bielizne. z uvedeného vyplýva ponouče· 
nie, že prnišnó dôveryhodnosť k neznámym 
osobám so pr~iš nevypláca. 

Veliter stanice MsP ONV 

JUDr. František BAŇA S 

- ll/ Robí hurhaj - skratka čes
kého autozávodu.- 121 ženské 
meno- nevýrazní, nejasní.-

Pomôcky: Cl Echidna. - FI Raul. 
- Il Ainu. - 31 Š tuk. - 41 Pour. -
71Heim. 

d 
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- Moja žena mi uvarí, čo mi na 
očiach uvidí. Včera som našiel 
v polievke okuliare. 

••• 

Konferenciér hovorí súťažia
cemu: 
- Za odpoveď na prvú otázku 
ste vyhrali letenku do Afri
ky. Ak odpoviete správne aj 
na druhú otázku, získate 
letenku na cestu späť. 

• •• 

- Prosím, miestny úrad, - ozve sa 
na zvonenie telefonistka, ale nedo
stane žiadnu odpoveď. Keď sa pýta už 
po tretíkrát, kto volá, neistý ženský 
hlas odpovedá. 
- Naozaj? Nie, nechcem nikoho, 
len v mužovom kabáte som našla 
lístok s týmto číslom . 

••• 

- Pán doktor, keď sa nadých
nem, tak ma vždy pichne 
vpravo. 
-A keď nedýchate? 
- Tak sa dusím. 

• • • 

· čo musí mat' dievča, ak chce v zi
me nosil' minisukňu? 
- Zuby, aby mala čím drkotal 

••• 

Príde opitý muž domov. žena 
ho bije a kričí: 
- Tak budeš ešte piť? 
Keď to zopakuje už po piaty
krát, muž rezignovane povie: 
-Dobre, tak teda nalej. 

••• 

- 7'y sa rozvádzaš? 
- Môj muž mi začal nadával' do 
sliepok a dal mi vystavil' nový ob
čiansky preukaz, kde dal zmenil' 
dátum narodenia na dátum vy
liahnutia. 
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~ . . . a teraz máš šancu ! w Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Uplynulo sedem rokov od zmeny 
systému v našom štáte. Sedemnásteho 
novembra oslávila meniny Klaudia a bola 
jedna z mála, čo dôvod na oslavu mala. 
Ostatní občania dôkladne rozdelení na 
desiatky a desiatky strán, strán a hnutí, 
usilovne bojujú proti sebe. Podaktorí tvrdia, 
že.bojujú za čosi, ale tvrdá realita registru· 
je to nojpestrofarebnejšie rozdelenie. 
Škoda. Škoda času, peňazí. .. Otcovia ná· 
rodo sa nerodia teda každý deň. Škoda . 
Odnášamq si to totiž všetci. Všetci, kom· 
pietne, s jedným, druhým, i tým pas/ed· 
ným. Zbytočne je hovoriť mená. Govek by 
musel byf nie prognostikom, ale doslova 
prorokom. Ani tí sa už akosi nerodia. 
Dokonca akéhosi som videl v televízii a so 
svojim menežerom mi pripomínali skôr 
opak deklarovaného. 

Ó, ako rád by som ukázal na cestu, 
ktorou sa uberať. Nie, nie je to alibizmus. 
Jednoducho neschopnosť predvídať presne 
a isto. Ruku na srdce, koľko nás je takých, 
aj napriek búchoniu sa v prsia. 

Sedemnásty november '89 nás po· 
sunul dopredu. Sami sa brzdíme. Nie ja, 
ty, on ... ten? Onen? Kto? 

Blížia so sviatky pokoja · Vianoce. 
Možno niekoľko dní bude pokoj. Preto, že 
ho chceme. 

Váš vydavate/' 

flkonkurz, drobničky z radnice, príprava 
na sebaochranu D popíjanie na verejnosti 
- sťažnosti ll Pozvánky - lstracentrum, 
Votum, kino IJ ZUŠ 4. ročník dní ZUŠ 

Deti nezaprú úprimný záuiem. Čo uvidia 5. 12. 1996 

Miestne zastupiteľstvo na svojom poslednom rokovaní uložilo 
starostovi MČ DNV zvolať verejné zhromaždenie občanov k pro
blému využitia vodnej nádrže, všeobecne známej ako rybník, 
i keď ·v rôznych dostupných materiáloch sa uvádzajú aj iné 
názvy, podľa toho, akej dobe a účelu slúžili · retenčná nádrž, 
ntiiirž CO, prírodné kúpalisko, chovný rybník alebo jednoducho 
rybník. 

Z tohto výpočtu jednoznač
ne vyplýva, že minimálne od päť
desiatych rokov tu bola vodná 
plocha, a nechcem sa mýliť, ale 
väčšinou využívaná ako rybník, 
či už štátnym rybárstvom Stupa
va alebo SRZ na Slovensku. Svet
lým obdobím v jeho histórii bo-

la rekonštrukcia na prírodné kú
palisko ako náhrada za zabratie 
SRDCA pre vývoz odpadu zo 
Slovnaftu. Tomuto účelu však slú
žil len dovtedy, kým zlá údržba 
a zhoršujúca sa kvalita vody z po
toku Mláka neurobili svoje, aj za 

. Pokračovanie na 3. strane 

· Uzávierka dnešného čísla bola 2 l. l l. 1 996. 
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 5.12. 1996, číslo vyjde 13.12. 1996. 

Krátke správy 

Nezabudnite - vo štvrtok 5 . 12. 
1996 pripravili Mikulášsky pro
gram /stracentrum a hotel 
Morava. Začiatok o 17.00 hod. 
pred Istracentrom, pokračova

nie o 1815 pred hotelom Morava. 

••••••••••• 
• Vianočno·silvestrovské č íslo 
Devexu bude už to nasledujúce . 
Ponúkame priestor na vianočné 
i silvestrovské príbehy - čitatelia 
či ta telom 

• Obchodníci, nezabudnite po
núknu( vianočný tovar, oznámit' 
otvorenie predainí počas via
nočných sviatkov • občania túto 
službu radi privítaiú 

• Osemdesiat neplatičov v obec
ných bytoch čaká súdne pojed
návanie 

• Dôchodcovia, ktorí maiú záu
iem o príspevok na stravovanie, 
sa môžu informovať na Mies t
nom úrade 

• Bezúročné pôžičky na zaob
staranie bytu - informácie no 
Miestnom úrade 

• Posledný marcový deň ie ter
mínom likvidácie Zberných suro
vín na Bridlicovei 

• Oprava komunikácie spôsobila 
obmedzenie premávky v Bergu 

• Tlmočím a prekladám · 
nemčina. Tel./ fax: 770 140 



® robničky 
1l radnice 

Z rokovania Miestnej rady 
MČ DNV 19. ll. 1996 

Miestna rada: 

• schválila predlženie nájomnej 
zmluvy na prenájom pozemku 
pod novinovým stánkom na Eisne
rovej ulici o 2 roky 

• schválila podmienky konkurz
ného konania na funkciu riaditeľa 
De novy 

• uložila prednostovi Miestneho 
úradu prerokovať so Slovenským 
červeným krížom a ďalšími orga
nizáciami možnosť zabezpečenia 
opatrovatel'skej služby v DNV za 
prispetia mestskej časti 

• schválila dve bezúročné pôžičky 
vo výške 47 000,- Sk s dobou 
návratnosti l rok z Fondu pre 
podporu podnikateľských aktivít 
pre dve podnikateľky v DNV z cel
kového počtu 6 žiadostí. Ďalšie ži
adosti bude možné uspokojiť 
v ďalšom kole schvaľovania na jar 
budúceho roka 

• prerokovala informáciu staros
tu mestskej časti o verejnom 
zhromaždení občanov k proble
matike rybníka a uložila prednos
tovi Miestneho úradu zabezpečiť 
jeho úpravu za účelom korčuľo
vania v zime 

• prerokovala informáciu o pri
pravenosti miestneho podniku 
Denova na zimnú údržbu komu
nikácií 

• odporučila starostovi mestskej 
časti zaslať na okresný úrad návr
hy na skvalitnenie železničnej 
dopravy z DNV - zriadenie mests
kej "lokálky" premávajúcej medzi 
DNV a Račou a zriadenie želez
ničnej zastávky v oblasti sídlisk 
Kostolné, Podhorské. 

- p-

Káblová televizia 

V dňoch 6.-7.11.1996 bol v Brati
slave medzinárodný kongres Káb
lová televízia 1996. Organizátori 
v programe ponúkli, okrem od
borných prednášok z vývoja a pre
vádzkovania v oblasti TKR, práv
nych aspektov a nových služieb 
aj prezentáciu spoločností a firiem 
zaoberajúcich sa TKR. Jedným 
z účastníkov kongresu bol aj 
prednosta MÚ DNV Ing. l. Žatko. 

Cuyahoga Volley National Recreation Area 

futuristic ~ . 
Vl Zl 

využitia územia nivy rieky Moravy? 

No pozvanie United States National Park 
Service so uskutočnilo v dňoch 21.1 O.· 31.1 O. 
1996 návšteva environmentálnych aktivistov 
zo Slovensko, realizátorov projektu "Náučný 
chodník nivou Moravy", v Cuyohogo Volley 
National Recreotion Area (CVNRA) ·v severový· 
chodnej časti štátu Ohio, USA. Návštevu orgoni· 
začne pripravil US National Park Service v spolu· 
práci so zástupcami organizácií zo Slovensko: 
nadáciou DAPHNE o Správou CHKO Záhorie 
(SAŽP). Cieľom návštevy bolo predebotovať 
dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Záhorím 
(oblasť nivy rieky Morovy) a chráneným územím 
popri rieke Cuyohogo. Naplánovaných bolo viace· 
ro stretnutí, týkajúcich so environmentálnej 
výchovy obyvotel'stvo, manažmentu mokradí, 
tvorby informačných materiálov pre verejnosť 
i propagácie prírodných o kultúrnych hodnôt. 

Rieko Cuyohogo, 90 míľ dlhá, je známo 
svojimi zachovanými meondromi. Vúžny zá
sah do prírody utrpelo údolie v r. 1827 
výstavbou vodného kanála "Ohio and Erie Conol" 
medzi mestami Cleveland o Akron. Prebiehal 
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paralelne s riekou Cuyohogo, čiastočne bol nopá-
• joný jej vodami o slúžil oko dôležitá priemyselná 

tepna medzi spomínanými mestami. Neskôr stro· 
!il no význame o nahradilo ho železnica, ktorá je 
už v súčasnosti iba miestnou turistickou otrok· 
ciou. Už vyše 150 rokov so príroda v Cuyohogo 
Volley vysporiadava s touto starou jazvou · koná· 
lom Erie, najmä zo výdatnej pomoci miestnych 
bobrov. Je to veľké ponaučenie pre nás v súvis· 
losti so staronovým projektom hroziacim nive 
Morovy: kanála Dunaj · Odro · Lobe o priemysel· 
ným prístoviskom v Devínskej Novej Vsi. 

Velmi zaujímavú je celková genézo 
vzniku Cuyohogo Volley National Recreofton Area 
(CVNRA). Vyhlásenie chráneného územia bolo 
totiž iniciované miestnym obyvotel'stvom, ktoré 
vytvorilo viacero občianskych združení v 60·tych 
rokoch zo účelom zachovania o ochrany územia. 
Spočiatku vyvijoli tlok no vládu štátu Ohio, 
neskôr no federálne orgány. Výsledkom bolo 
v roku 197 5 vyhlásenie chráneného územia 
Kongresom o jeho zoradenie do National Park 
System, o to no ploche 129 km', 22 míľ pozdfž 

rieky Cuyohogo. Aj nodalej pretrvávajú snahy 
miestnych obyvotel'ov o postupné rozširovanie 
chráneného územia, nojvioc so v tomto smere 
ongožuje koalícia so sídlom v Akrone: "Ohio ond 
Erie Conol Coalition". Jej progromom je zvel'oďo· 
vanie územia pozdfž konálo Erie zo hranico mi 
parku formou dobrovolníkov o sponzorov. 

Správo National Recreotion Areo (NRA) je 
podriadená regionálnemu National Park Service. 
Disponuje ll O stálymi, 35 sezónnymi zamest· 
noncomi o stovkami dobrovol'níkov. llln11né 
ťožisko 11 práci správy spočíva vo vzdelávaní 
obyvateľstvo k ochrone životného prostredia o 
prírody. Školu v prírode s kapacitou 133 žiakov 
správo NRA poskytuje školám za miernu finon· 
čnú úhradu, stavia informačné centrá, náučné 
chodníky, vydáva vlastné noviny a informačné 

brožúrky, školí dobrovoľných strážcov o sprievod· 
cov po NRA, spoluprocuje s miestnymi študentmi. 
V rámci parku funguje viacero mimovládnych 
organizácií, napr: 

NGO "Cuyohoga Scenic Roilrood", ktorá so 
stará o železničné zariadenie o jeho údrž· 
bu no rekreačné účely parku 

"Cuyohogo Volley Association", l OO· člen· 
né združenie, ktoré iniciovalo vyhlásenie 
N RA, rieši tu problematiku čistoty vody, 
podiel'o so no činnosti o financovaní niekto· 
rých aktivít správy NRA. 

NRA je orientovaná oj no rekreačné využí· 
vanie prírodného bohatstvo. Disponuje rôznymi 
rekreačnými vymoženosťami: lyžiarskymi zjaz· 
dovkomi, cyklistickými chodníkmi, golfovými 
ihriskami, piknikovými areálmi. Rieko Cuyohogo 
je príťažlivá pre vodákov o športových rybárov. 
Zakázané je všok pol'ovníctvo, ťažba drevo 
v lesoch o zber lesných plodín. 

Atraktívne okolie pozdfž rieky Cuyohoga 
má veiÍI spoločného s naším územím 
11 nive rieky Moravy no Záhorí: krásnu 

prírodnú scenériu, náučný chodník s cyklistickou 
cestičkou ... Nám chýba však okrem ďalších 

materiálnych vymožeností najmä vrúcnejší o 
morálnejší vzťah k tejto akoby zázrokom zacho
vanej harmonickej oáze pokoja. 

Kataríno Zlochová 

Mestská časť Devínska Nová Ves vypisuje 

konkurz na obsadenie funkcie riaditela 

príspevkovej organizácie 

Požiiadavlc:y: 
l . V$ vzdelanie technického smeru. 

2. odborná prax v riadení organizácie obdobného zamerania, 
3. znalosť miestnych pomerov. 

Uzáviell'ka pll'ihlášolc:: 
2.12.1996 do 17.00 hod. na Miestnom úrade Devínska Nová Ves, 

lstrUská 49. K žiadostiam je potrebné doložiť: 
• rukou písaný životopis, 

• vyplnený osobný dotazník, 
• výpis z registra trestov ue možné aj dodatočne). 

• koncepčný návrh na postavenie a fungovanie organizácie 
s návrhom na skvalitnenie činnosti. 

Mestská časť sí vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov. 

St'ažnosť 

Vážený pán starosta, 

chceli by srne sa Vám posťažo
vať s našimi problémami. My, oby
vatelia na ulici Štefana Králika 
č. 4, 6, 8. Velmi nás trápia piatkové 
diskotéky, ktoré končievajú až 
v nedeľu ráno. Hudba je velmi 
hlučná, robí sa doslovne neporia
dok. Keď mladí vychádzajú von, 
ničia nám autá, ktoré doškriabu, 
kradnú zrkadlá a stierače. 

Pochopte tiež, že niektorí z nás 
cez víkend nemajú voľno, chodia 
do zamestnania. Z tohto dôvodu 
Vás žiadame zrušiť diskotéky 
v Bistre pod srdcom. Nie je tu 
kľud, aký býval predtým. 

Zákaz predaja alkoholu 
v potravinách Praliness 

Vážený pán starosta, 
obraciame sa na Vás opäť so 

žiadosťou o zákaz predaja v potra
vinách Praliness, bývalá večierka 
Včielka. Konzumácia alkoholu 
je tu na dennom poriadku, čo je 
v rozpore s VZN o predaji a kon
zumácii alkoholu na verejných 
priestranstvách. Majiteľom pre
dajne je úplne jedno, či je okolo 
nášho vchodu P. Horova 7 špina, 
nečistota, zápach. V dnešnej dobe, 
keď si márne chrániť svoj majetok, 
márne stále pokazené hlavné dve
re, pretože konzumenti používajú 
stále náš vchod ako sociálne zaria
denie. Už nám je trápne stále do
okola o tom písat; ale samé sa to 
nevyrieši. Potešilo by nás, keby 

Dokončenie z 1. strany 

účinnej pomoci samotných ob
hospodarovateľov. 

Jedno je fakt. Slovo "revitali
zácia rybníka" sa v predvoleb
nom (poslednom) období sklo
ňovalo vo všetkých pádoch. A 
tak teraz niet divu, že po dvoch 
rokoch vychádzajú na svetlo 
také skutočnosti, ako neusporia
daný majetkový vzťah k rybní
ku, keď sa oň hlási urbárska 
spoločnosť v obci, patrí druž
stvu podielnikov Devín a užíva
teľom je MČ DNV! Tento stav 
nesmierne komplikuje zámery 
na jeho využitie. Treba podot-

V noci sú diskotéky, cez de1! sa 
tu robí na výstavbe rodinn.Ých 
domov. Chodia tu ťažké autá na 
stavby, všade je špina, na oknách 
prach, ani prádlo na sušenie 
nemôžeme mať na balkónoch. 
Záhradkári zapaľujú svoje smetis
ká a v bytoch je plno dymu. 

Poukazujúc na uvedené sku-
• točnosti radi by srne Vás požiadali 

ako starostu Dev. N. Vsi o pomoc 
v predmetnej záležitosti, nám ná
jomníkom z ulice Štefana Králika 
č. 4, 6, 8. 

Zákazom diskoték a spaľova
nia špiny a iného odpadu záhrad
kármi nám umožníte, aby srne 
konečne žili ako obyvatelia v ti
chom a krásnom prostredí. 

Za porozumenie a kladné 
vybavenie našej sťažnosti Vám 
vopred ďakujeme. 

Vaša karnera z DTV v jeden pod
večer zachytila týchto popíjajúcich 
konzumentov a ukázala ich celej 
DNV. Normálnym ľuďom by sa 
hneď odnechcelo vlastniť takú
to večierku (krčmu) vo vlastnom 
vchode. 

Chápeme Vašu zodpovednosť, 
ktorú máte za celú Mestskú časť 
v DNV, ale chápte aj Vy nás, že nie 
srne zvedaví na týchto opitých ľudí 
a naše deti už vôbec nie. Žiadame 

• Vás, urobte v tejto veci konečne 
nápravu, aby sa tento nežiaduci 
jav z tohto vchodu odstránil. 

Za porozumenie Vám ďakuje
me a odpoveď si prečítame v DTV. 

S pozdravom 

Nájomníci z vchodu 
P.Horova 7 

knúť, že za obdobie prelomu 
rokov 1989 - 1990 existuje reál
ny projekt jeho revitalizácie, vy
pracovaný Hydroconsultom, i 
ďalšie návrhy iných právnických 
osôb mimo MČ DNV. Nedá sa 
teda povedať, že by sa orgány 
samosprávy týmto problémom 
nezaoberali. Vedeli by o problé
me hovoriť členovia komisií vý
stavby a životného prostredia i 
iných, ktoré sa problémom neu
stále zaoberajú. 

Verejné zhromaždenie obča
nov 11.11.1996 malo dať odpo-

• veď na návrh predložený archi
tektom MČ a schválený zastupi
teľstvom, kde okrem sprevádz
kovania rybníka pre športový 

STANOVISKO MIESTNEHO ÚRADU 
K NEPODPÍSANEJ SŤAŽNOSTI NÁJOMNÍKOV Z VCHODU P. HO ROVA 7 

Problematikou nešvárov, spojených 
s popíjaním alkoholu na verejnosti sa 
orgány samosprávy našej mestskej časti 
zaoberajú už dlho. Poslanci Miestneho 
zastupitel'stva schválili podobne ako 
v niektorých ďalších mestských častiach 
Bratislavy Všeobecne záväzné nariade
nie o zákaze pitia alkoholických nápojov 
na verejnosti ešte 23.5.1995. S dodržia
vaním tohto nariadenia boli problémy, 
vzhľadom k tomu, že ho napadli orgány 
prokuratúry s tvrdením, že zákazom pitia 
alkoholu na verejnosti sú obmedzované 
!'udské práva a ústava. Napriek stano
visku prokuratúry poslanci Miestneho 
zastupitel'stva nariadenie nezrušili, a tak 
sa prokuratúra obrátila so žiadosťou 
o zrušenie nariadenia na ústavný súd. 
V takejto situácii bolo ťažké zo strany 
mestskej polície dôsledne vykonávať 
kontrolu dodržiavania nariadenia. V prí
pade zistenia priestupku ho môžu mests
kí policajti riešiť blokovou pokutou na 
mieste. Ak priestupca so zaplatením 
pokuty nesúhlasí, musí priestupok riešiť 
okresný úrad, ktorý má možnosť pokutu 
od priestupcu vymôcť aj napriek jeho 
nesúhlasu. Vzhl'adom na podanie na 
ústavnom súde však nebola vôľa zo stra
ny štátnej správy občanov popíjajúcich 
na verejnosti pokutovať. 

Situácia sa zmenila po tom, ako 
bola na podnet niektorých bratislav
ských starostov novým zákonom NR SR 
č. 219/1966 Z.z. o ochrane pred zneuží
vaním alkoholických nápojov daná mož
nosť obciam obmedziť alebo zakázať 
predaj a požívanie alkoholických nápo
jov na verejne prístupných miestach. 
Poslanci mestskej časti Devínska Nová 
Ves využili toto právo ako prví v Brati
slave a možno aj na Slovensku a uz 28. 
8.1996, iba 28 dní po nadobudnutí 
účinnosti nového zákona, prijali nové 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

rybolov a vodné športy mal byť 
vybudovaný bazén s obmedze
nou kapacitou na kúpanie a prí
slušné služby, parkovisko, lavič
ky a pod. Avšak ako obyčajne, 
záujem o veci verejné, ako je 
táto, nebol taký ako sa očakáva
lo. Tých pár názorov nemôže 
byť reprezentatívnou vzorkou 
obyvateľov dotknutej časti. Dá 
sa však súhlasiť, že treba začať 
tam, kde sa skončilo - vo vyko
naní dôkladnej údržby rybníka 
pre pôvodný účel a rozšírenie o 
vodné športy (člnky, bicykle) 
aspoň dovtedy, kým nebudú 
vlastnícke vzťahy jednoznačné. 
Urbár si žiada svoje, ponuka 
finančnej náhrady od MČ druž
stvu podielnikov Devín bola od-

bolo zakázané pitie alkoholických nápo
jov na verejnosti, tentoraz už úplne v sú
lade s ústavou. 

Po prijatí tohto nariadenia má 
mestská polícia plne v kompetencii 
dbaf na jeho dodržiavanie. V tejto súvis
losti sa uskutočnilo viacero rokovaní 
medzi starostom mestskej časti, prednos
tom Miestneho úradu a velitel'om stani
ce mestskej polície v ONV a bol dohod
nutý konkrétny postup na zamedzenie 
súčasného nevyhovujúceho stavu. Okrem 
toho starosta pozval na prerokovanie 
problematiky popíjania na verejnosti 
majitel'ov dvoch predajní, v okolí kto
rých sú najväčšie problémy s hlúčikom 
popíjajúcich. Ide o predajňu na ul. P. 
Horova 7 aM. Marečka pod terasou. Aj 
na tomto rokovaní nebol dohodnutý 
konkrétny postup, ktorým sa budú sna
žiť majitelia predajní zlepšiť jestvujúci 
stav. Musím konštatovať, že vposled
nom období sa aj spolupráca s týmito 
majitel'mi zlepšila. Svedčí o tom naprí
klad premiestnenie vchodu do predajne 
na ul. P. Horova 7, ale aj ich ochota 
pomôcf pri riešení problému pitia alko
holu na verejnosti. 

Verím, že spoločným úsilím 
mestskej polície, samosprávy a majite
l'ov predajní skoro dospejeme k stavu, 
keď naše deti cestou do školy nebudú 
musieť obchádzať partie s fl'aškami piva 
v ruke a cigaretou v ústach a keď sa 
rodičia nebudú musieť báť poslať dieťa 
do obchodu. V opačnom prípade exis
tuje krajné riešenie, ktorým je zákaz 
predaja alkoholu vrátane piva v týchto 
predajniach. Ale je správne, aby takýmto 
riešením boli postihnutí všetci kvôli 10-
20 jednotlivcom? 

Ing. Ján žatko 
Prednosta Miestneho úradu 

mietnutá ako neadekvátna. Po
chopiteľne, sú to peniaze našich 
občanov, ale nad tým všetkým 
je ústava hovoriaca o vode ako 
národnom bohatstve a reštituč
ný zákon s ustanoveniami o ne
vydávaní vodných plôch a sta
vieb, pretože hrádza rybníka 
stavba je. A tak treba len dúfať, 
že pri dobrej vôli všetkých zain
teresovaných bude ešte v tomto 
volebnom období tento gordic
ký uzol rozťatý a nebudeme sa 
musieť ďalej pozerať na kus zde
vastovanej plochy, ktorú všade 
inde by si vedeli určite vážiť in
ak A to je na zamyslenie. 

V. Baranovič 
zást. starostu 

DEVEX 3 



d'aii jubilanti 
sa v týchto dňoch dožili 

70 rokov 
Alžbeta BALÁŽOVÁ 
Mária MÁLEKOVÁ 
Mária IŽÁKOVÁ 

Helena ZÁHUMENSKÁ 
Adela GÁLIKOVÁ 

75 rokov 
Katarína ZÁHRADNÍČKOVÁ 

80 rokov 
Rudolf ŠUBÍN 

Štefan PAVLOV 

blahoželáme 

ólttútilellú]ubilea ~ 50rokov -
· sávtychto dňoéhdožil 

. Jánl<RONAUER. 

· Do.tralšich rokov .veľa zdravía 
··a lásky: mu praje 

manželka s deťmi 

(Odišli z naiich rado~) 
Vincent 'I!G!ĽA 

Miestny odbor 
Matice slovenskej 

V klube MOMS na Istrijskej 6 
založili mladí matičiari dva 
krúžky - akvaristický a výtvarný. 
Stretávať sa budú v priestoroch 
Základnej školy I. Bukovčana 3. 
Akvaristický krúžok vedie š. 
Horník, výtvarný F. Granec. .... 
Spevácky súbor Matičiarik a deti 
ZŠ v spolupráci s Istracentrom 
(ved. J. Zúbková) pripravili pre 
žiakov ZŠ dramatické pásmo k 
Vianočným sviatkom. Predsta
via sa 17. a 19.12.1996 o 9.00 
a 11.00 v Istracentre. 

...... 
Ďalšie klubové stretnutie bude 
18.12.1996 na Istrijskej ul. č. 6 
(Klub dôchodcov). Na predvia
nočnom posedení pri čaji v pro
grame prijmú najmladších -
tanečníkov p. Ovečkovej. 
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~E[NJT~U~ 
centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 

1. 12. 1996 - DETSKÁ FOLKLÓRNA SCÉNA 
účinkujú DFS Grbarčiela a Klnka 
17.00 vstup. l 0,- Sk 

5.12.1996- "MIKULÁŠ NÁŠ" 

mikulášsky program pre deti Devínskej Novej 
Vsi pripravený Istro Centrom a hotelom Morava 
za podpory starostu mestskej časti Ing. Vladimíra Mráza 
- začiatok o 17 .OO pred Is Ira Centrom 
· pokroč. programu pred hotelom Morava o 18.15 
- záver o 19 .OO pred hotelom Morava 

7.12.1996 - "VIANOCE S KOBYLKOU" 
vianočné stretnutie DFS Kobylka s hos(om súboru DFS 
Hájenka a pozvanými priatel'mi súboru 

8.12.1996 - PROGRAMOVÉ POPOLUDNIE MŠ J. SMREKA 
PRE RODIČOV A POZVANÝCH HOSTÍ o 15.00 

11.12.1996 - AKADÉMIE DETÍ ZŠ l. BUKOVČANA 3 o 9 .OO 
12. a 16.12.1 996 - 5. VÝROČIE OTVORENIA ZŠ P. HOROVA 

V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 
- program pripravený pedagógmi a žiakmi 

ZŠ P. Horova o 9.00 
12.12.1996 - VIANOČNÝ DARČEK - vystúpenie žiakov 

ZUŠ Dolinského l z DNV o 17.30 

POZVÁNKA 
Začíname spolu advent 

Farské spoločenstvo 

v Devínskej Novej Vsi 

Združenie VOTUM 
lstrijská 4 

l. december 1996 o 15.00 hod. 

Čakanie na Godota ... 

Čakanie na New Age ... 

Čakanie na "krajší zajtrajšok" ... ? 

[udská existencia ako čakanie .. . 

Advent je pre mňa kresťanské 
pomenovanie života, ktorý sa 
žije ako čakanie. 

Čakanie ako tvorivý čas, kde sa 
tvorí z niečoho väčšieho než je 
vlastné ''ia". 

Karol Moravčík 

P'.r.ogranra: 
15.00 hod. Meditácia pri čítaní žalmov 15.00 hod.- 18.00 hod. Predaj remesel· 
a pri sakrálnej hudbe, spoločná modlitba ných výrobkov a vlastnoručne zhotovených 

Koncertné vystúpenie: Collegium musicum vianočných predmetov 

Salvatoris, Sl (Podbránie) 

Anna Horváthová: Výber z výtvarnej tvorby 

(Spoločenská miestnos(} 

16.00 hod. Otvorenie výstavy 

Aleš Zlocha: Svieca ako umelecký predmet 

Sprievodné slovo - autor 

(Priestory pivnice) 

16.00 hod. - 18.00 hod. Začíname advent 
s deťmi 

(Tvorivé dielničky) 

Výťažok z podujatia je určený na nákup 
pomôcok pre psychodiagnostiku, pre 
Špecializovaný detský ústav- K Železnej 
studienke 13 

Ak by ste sa chceli aktívne podieľať na prežití nedele, prosíme, aby ste nám 
do 20. novembra telefomcky (770 390) alebo písomne oznámili Vaše meno 
adresu a f_ormu úča_sti; vystavenie svojich prác- osobný predaj vlastnoručn~ 
zhotovenych vranocnych predmetov- organizačná pomoc dňa 1. decembra. 

OO~~~~~~OOU@ 
menin1 v nasleaujúcicn dvoc~ 

t~ždňoc~ oslávia: 
30.11. • Ondrej, Andre~ 

1.12. • Edmund, 2.12. • llibióno 
3.12. • Oldrich, 4.12. • llorbora: 

5.12. • Oto, 6.12. • Mikuláš, 
7.12. - Ambróz, IU 2. - Marína, 
9.12. - Izabela, l 0.12. - Radúz, 
11.12.- Hilda, 12.12.- Otdio, 

13.12.- Lucia 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia: 

v STR, Šl'l, SO, NE 
(mimoriadne aj v PI) o 19.4 5 hod. 

30.11. " 1.12. 
STRIPTÍZ 

Horúca atmosféra striptízového 
klubu v Miami 

USA st30,-

4.- 5.12. 
REŤAZOVÁ REAKCIA 

Špionážny film 
USA st 32,-

7. "8.12. 
KOUA 

Rodinný film 
Zdeňka n Jano Sveróko 

ČR mp 30,-

ll.- 12.12. 
SEDIEM 

Triller o dvojici detektívov 
USA mn 15 st28,-

Predstavenia pre mladých: 
v SO, NE o 17.15 hod. 

30.11. -1.12. 
POCAHONTAS 

W. Disney 
USA sd 30,-

7. "8.12. 
KOUA 

ČR 30,-

Tel.: 775 104 

Po niekol'koroinom ...... ,. .... .,., Sil STRELEC 
Devinsko Novií Ves ."." •. .,".,.,..,".,r mm SLOVENSKA mhídeie do 1 S 
rokov. 80 hrií(ov riodne mi-
estnosti. Nokoniec so k S!IOkoj~IOSfi VŠI!tko I111iídlo. 
Z vyhodnotenia vyberáme umiest
nenie najlepších a hráčov z Devín
skej Novej Vsi. 

Celkové poradie: 
l. Viktor LEHOCKÝ 
2. lvon SYROVÝ 
3. Andrej CZUCZ 
4. Michal MESZÁROS 
5. Veronika MACHAlOVÁ 
6. Komil KUBOŇ 
7. Mário MACHAlOVÁ 
8. Milan RACHElA 
9. lukáš 

l O. Karol 
14. Stonislov 
30. 

Dunajská Streda 6 
Dev. Nová Ves 6 
Šochová škola 5,5 
Šachová škola 5, 5 
Budmerice 5,5 
Dunaj Radegast 5,5 
Budmerice 5,5 
Dunajská Stredo 5 
Dev. Nová Ves 5 
Dev. Nová Ves 5 

5 
4 
4 
3 
3 
3 

REŠTAURÁCIA U MICHALA 

52. Martin BElÚ CH 
53. Povol 
58. Július HIPSZKI 
62. Metód 
67. Kristián URBAN 
70. Michal 
71. Marek 
75. Michol DIWSAN 
77. Janko""'''"'"'"''" 

Dev. Novó Ves 3 
Dev. Nová Ves 3 
Dev. Nová Ves 3 
Dev. Novó Ves 2,5 
Dev. Nová Ves 2 
Dev. Nová Ves 2 
Dev. Nová Ves 2 
Dev. Nová Ves l ,5 
Dev. Novó Ves l ,5 

Z 80 účastníkov boli 
účastníkmi KOLE-

a 7-ročná Soňa NOVÁKOVÁ, 
obidvaja z MODRY. Ďalej boli pek
nými vecnými cenami odmenené 3 
najlepšie dievčatá: 

XY. TURNAJA V :>NJ~I':>~Ki. 
Začiatok o 10.00 hod. V REŠTAURÁCII U MICHALA 

Hrá sa vo dvC>IICIOCh 

na 

Prehl'ad najlepších z jednotlivých 
ročníkov: 

r. 81 lvon Dev. Nová Ves 
r. 82 Viktor LEHOCKÝ Dunajská Stredo 
r. 83 Andrej CZUCZ Šachová škola 
r. 84 Mário MACHAlOVÁ Budmerice 
r. 85 Kamil KUBOŇ . Dunaj Rodegost 
r. 86 Veronika MACHAlOVÁ Budmerice 
r. 87 Michol MESZÁROS Šachová škola 
r. 88 františek VASS 
r. 89 lukáš HASPEl 

Kamenný Most 
Šachová školo 

Ceny najlepším venoval a odovz
dal starosta _mestskej časti Ing. 
Vladimír MRAZ. Srdečná vďaka 
patrí všetkým spoluorganizátorom 
tohto podujatia, najmä však spon
zorom: Samospráva MČ Devínska 
Nová Ves, eu. Poštová banka a 
a.s. VÚB - pobočka Bratislava. 

K spokojnosti účastníkov výrazne 
prispeli zamestnanci ISTRA centra, 
ako i p. Michal GLOSIK, ktorý sa 
postaral o výborný guláš. Rozchá
dzali sme sa presvedčení, že v dal
šom roku sa znovu zídeme na po-

r. 91 Rostislov KOlESÁR Modro dobnom podujatí. 

Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves sa rozhodol pokračova( v orga
nizovaní podobných podujatí. Najbližším z nich bude: OPEN - RAPID 
Devínska Nová Ves, ktorý sa uskutoční 14. decembra 1996 vo vel'kej sále 
!STRA centra. Turnaj je otvorený pre všetkých občanov bez vekového 
obmedzenia. Hrať sa bude 7 kôl po 2 x 30 minút. Prezentácia v hracej 
miestnosti od 8.00 do 9.45. 

Komisia športu pri MZ · MČ Devín
sko Nová Ves usporiadalo dňo 1 O. 
ll. 1996 TURNAJ V STOlNOM 
TENISE pre deti z Devínskej Novej 
Vsi. Turnojo so zúčastnilo 26 detí. 

VÝSlEDKY " DIEVČATÁ: 
l.· Michoelo 
2. -Ivano liGOVÁ 
3.- Borboro WORFlOVÁ 

CHlAPCI: 
l.- 2. ročník: 
l. · Marek KRIVÝ 
2. ·Tomáš SYN EK 
3. · Filip VOlNÝ 

Srdečne pozývame! 

3. ročník: 
l. · Tibor ZEMAN 
2. -Tomáš SEDlÁČEK 
3. · Michal ZAJÍČEK 

4.- 5. ročník: 
l. -Jakub MATULA 
2. ·Miloš PUKAJ 
3.- Morián SPIHBäCK 

7. · 8. ročník: 
l. · Peter I'UKAJ 
2.- Miroslav RADIČ 
3. ·Vladimír PÁNIK 

l 

člen Komisie 
Gabriel Fralrič 

mj 

3. liGA" 4.kolo: 
TIC ONV "A"· KOliBA "A" 4:10 
5. kolo: 
KOliBA "B"- TTC ONV "ll" 10:3 
ŠTADIÓN- ne ONV "A" 6:10 

l. TRIEDA • 4. kolo: 
lAMAČ "B"- TIC ONV "ť'l0:4 

5. kolo: 
TIC ONV "C''- PRIEMSTAV l 0:3 

ll. TRIEDA,. 4. kolo: 
SPOJE "O" -TTC ONV "D" 10:2 

5. kolo: 
ŠKP "B"- TIC ONV "O" l 0:4 

GJ. 

pre všetkých záujemcov poriada MOMS v DNV 

1.12. nedele: DNV - Biele skoly - DNV. 

14.12. sobota: DNV- Železná studienka - Lamač - DNV. 

Informácie: Oto tel.: 778 269 



liGA 
3. kolo 

POŠEŇ "B" -ŠK YMCA DNV "A" 5:8 (0:2, 2: l, 3:5) 
Góly ONV: 3 : Križáni, Kadlečík, l - Obuch, Vrábel 

POHG GEMER- SK YMCA DNV "B" 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) 
Góly ONV: 4 - Chandoga 

4. kolo: 

ŠK YMCA DNV "A"- HBC FORD ANG ELS 12:2 (2:1, 2:1, 8:0) 
Góly ONV: 4 - Kadlečík, 3 - Paďour, 2 - Križáni 

ŠK YMCA DNV "B"- POŠEŇ "B" 5:11 (2:3, 1:4, 2:4) 
Góly ONV: 2 - Runák, l - Chandoga, Šefara, švajda 

5. kolo: 

HC ROZUM & CO- ŠK YMCA DNV "A" 8:5 (2:3, 3:1, 3:1) 
Góly DNY: 3 - Paďour, 2 - Križáni 

HBC FORD ANG ELS - ŠK YMCA DNV "B" 8:6 ( 4:2, 2:3, 2: l) 
Góly ONV: 2 - Fronc, Chandoga, l - Cifra, Runák 

6. kolo: 

ŠK YMCA DNV "A" - ŠK M & G SPEDITION 6:6 (0:2, 3: l, 3:3) 
_ Góly ONV: 2 - Kadlečík, Križáni, l - Paďour, Strnád R. 
SK YMCA DNV "B"- HC ROZUM & CO 2:14 (0:4, 0:2, 2:8) 

Góly ONV: 2 - Chandoga 

l 
INŽINIERSKO-REALITNÁ KANCELÁRIA 

Na vyhliadke 23 

Devínska Nová Ves 

Bratislava, Tel.: 07/ 776 728 

Tabul'ka po 6. kole 
l. HC DOMINIK PALMA 6600 48:20 

12 ''· 2. ŠK HANCOP 6 5o l 40:25 ]() h. 
3 PROFIS "32" B 6 4 l l 47:19 9 b. 
4. HC ROZUM & CO 6402 48:23 8 h. 
5. HSC VLCI 6 3 2 l 31:24 8 h. 
6. ŠK YMCA DNV "A" 6312 60:35 7b. 
7. ŠK M & G SPEDITION 6312 20:20 7 b. 
8. SLÁVIA PRÁVNIK 6303 40:32 6b. 
9. POŠEŇ "B" 6 2 l 3 36:36 5 b. 

lO. HBC FORD ANGELS 6204 25:37 4 b. 
ll. ŠK HOK ADMIRAL NIVY 6 l l 4 30:44 3 b. 
12. POHG GEMER 6 l l 4 36:66 3 b. 
13. TEAMSHARK 6 l o 5 19:49 2 b. 
14. ŠK YMCA DNV "B" 6006 23:70 Ob. 

YMCADNV 
TK YM~A DNY ponúka pre mladých ľudí vo veku 18- 30 rokov možnosť dobrovoľnej práce 
(bez naroku na mzdu) v USA, Golden Gate - SAN FRANCISCO, California, a to v termíne 
5.1. - 25.1.1997. Jedná sa o pomocné práce pri ochrane rastlín pred pieskovými dunami a 
rôzne ochranárske prá~e v lese. Vyžaduje sa znalosť anglického jazyka. Ubytovanie a strava 
sú poskytnuté zdarma. Učastník si platí dopravu, vízový a účastnícky poplatok (cca 22 500,- Sk). 

Bližšie informácie, podmienky účasti a prihlášky je možné získať v kancelárii Záujmového 
združenia mládeže YMCA DNV na Istrijskej 39, teL/fax: 07 n78 230, 775 361. 

Oto PROKOP 
predseda YMCA-ŠK Dev. N. Ves 

DNV - Rodinné domy v radovej zástavbe 
ul. štefana Králika, cena od 2,8 mil. Sk do 4,3 mil. Sk 

IN ZE É RUBRI 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hl'adá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám automatickú pračku TAT
RAMAT 241, zachovalú, lacno. 

TeL: 779 567 

• Perie- výhodne. Te!.: 775 972 

e Predám dve detské postiel'ky, lac
no. Tel.: 778 712 

• Predám kočík 3-kombináciu zn. 
CAN po jednom diefati za 4 500,

Sk. Tel.: 779 148 
• Predám 2 ks zimnú bundu, 2 ks 
oteplovačky č. 116, zimné detské 

topánky, 2 páry č. 19,5. 
Tel.: 779 958 8.00- 15.00 hod. 

• Predám fusak za 600,- Sk. 
Tel.: 214 037 

" Hl'adám pani na príležit. opatro

vanie detí. TeL: 770 324 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

Novoveská 14 (z dvora), po- pia: 15.30- 18.00, so: 8.00- 11.00 

itu<luj,iá<u mládež 
no 6(prízemie) 
Bratislava - Dúbravka 

" Obchodná akadémia J. Jonáša 5 
-DNY 

učitel'a(ku) účtovníctva. 
Nástup ihneď. Tel.: 779 900 

" Elektroinšalácie, 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 

" Individuálne doučím AnJ 
od 8. roč.+ dospelých. 778 835 

Na Kaštieli 12 
• Chcete mať deti na videu? Lacno. 

Tel.: 777 925 

kúpa 
• Kúpim 1-izb. byt alebo garsón

ku. Hotovosť. Tel.: 777 478 

výmena 
" Vymením 1-izb. št. byt v DNY za 
väčší. Tel.: 778712 

• Vymením 2-gars. v Petržalke za 
1-izb. byt v DNY. Tel.: 777 202 

• Kúpim starší RD v DNY. 
TeL: 775 694 

• Prenájom tepov. stroja KÄRCHER. 
TeL: 778 362, 820 819 

Inzercia: Cenník: 1 znak= l Sk, 1/8 str. =527 Sk, 1/4 str. 1054 Sk, 1/2 str.= 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23% DPH. 

pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnanie hľadám -50%. 1. strana + l OO%, posledná strana + 50 %. 

Inzercia tel/fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvom (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00, So: 8.00- 11.00 



Okienko 
[ij)@~~~lli®] 
polície_... 

• V nedelu l 0.11. zasahovala 
hliadka MsP na ul. M. Mareč
ka, kde vykázala z verejného 
priestoru požívatelov alkoholu. 

• Vo štvrtok 14.11. o 22.00 
telefonicky oznámili ničenie 
zariadenia na lstrijskej ulici. 
Prípad riešila HO PZ - DNY. 

• V sobotu 16.11 . oznámili 
občania, že v potoku Mláka na 
Vápencovej ul. sa nachádza 
motorové vozidlo Š l 203. 
Hliadka MsP zistila, že šlo o 
odcudzené vozidlo zaparkova
né na ul. l. mája, patriace BP 
Ružinov. 

• V pondelok 18.11. o 19.30 
hod. nahlásili občania rozbíja-

~~IŽO V~ a 
Vodorovne: N Starorímska bo
h~ňa úro~y - prúd po česky -
h~~ok po cesky. - B/ Koniec taj
meky. - Cl Stanovil - mesto 
v Austrálii - pásmo pohranič
ných opevnení rímskej ríše. - Dl 
J~zevčík (český názov) - tropic
ky strom - náboženské uctieva
~ie; -. E/ Ras.tiina s drobnými 
zltym1 kvetmi - naplnili tekuti
nou - Service Social Internatio
nal (skr.). - F/ Oblasť nižšieho 
~l~ku (m?. č.) - starorímsky ro
lmk - smval. - GI Brazílsky spi
sovatel' - pravoslávny kňaz -
Odyseova vlasť. - H/ Strata na 
váhe tovaru - prsiar po česky -
nasýtený plynný uhl'ovodík. - Il 
Elektráreň Nováky - chyba pri 
písaní na stroji - citoslovce hla
su vrany. - J/ Udiera zobákom -
mäkký tmavočervený nerast -
muži po anglicky. c Kl Začiatok 
tajničky.-

Zvisle: l/ Úbohá žena, chuderka 
- druhá časť tajničky. - 2/ Oho
vorí - opera J. Masseneta. - 3/ 
Malá páčka - ponosa. - 4/ Zlial 
po česky - prezývka hokejistu 
Nedomanského - spievaj. - 5/ Sal 
- cudzokrajný kopytník - spodok 
dverí. - 6/ Cistil, upratoval (nár.) 

nie fliaš a znečisťovanie verej
ného priestranstva na ul. J. 
Smreka 14. 

• O dva dni neskôr, v stredu 
20.11. o 7.15 hod. na Eisne
rovej ul. č. 5, pred blokom na
padol die(a vol'ne pohybujúci 
sa pes. Prípad prevzalo HO PZ 
DNY. 

V priebehu 46. a 47. týždňa 
bolo spáchaných 83 priestup
kov, v prevažne j väčšine do-

chádzalo k porusemu Vyhl. 
FMV č. 99/89 Zb. najmä 
§-u 3 - nerešpektovanie do
pravných značiek. Z uvedené
ho počtu bolo 31 priestupkov 
vyriešených v blokovom konaní 
o celkovej sume 5 l 00,- Sk, 
9 priestupkov je v objasňovaní 
l priestupok bol oznámený n~ 
Miestny úrad a 42 priestupkov 
bolo vyriešených pohovorom. 

Velitel' stanice MsP 
Devínska Nová Ves 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Na 11 naše i 11 ulici 
Rozprávať o tom, čo všetko so deje v De· 

vínskej na ulici P. Horova (z dvora oproti škôlke) 
• je jednoducho · zbytočné. Ak tu zletí z okno sto· 

rý kabát, prípadne krabica od vysávača alebo 
starý matrac · môže sa to zdať akokoľvek scest· 
né· ole je to pravda. 

Zhováral som so o tom s jedným chlapíkom. 
Stál no balkóne no prvom poschodí jedného z ve
žiakov na ulici P. Horova (z dvora, oproti škôlke). 

· Sú tu menšie byty. Jedno·dvojizbové. 
Mož·no oj viac. V každom prípade, z tohto vyplý· 
va situácia, ktorá tu je dnes, povedal mi. 

· No dobre, ole oko to vyzerá na schodíš· 
tioch? chcel som vedieť. 

-dalo oporu.- 7/ Zbavil fúzov
mužské meno. - 8/ Mohamedán
sky znalec zákonov - ohňom po
raníš. - 9/ Fúkal- zlúčenina hli
níka, niklu a železa - príslušníci 
alpského kmeňa. - 10/ Otecko 
hovorove - určite - ŠPZ Plzeň
mesto. - ll/ Hluk po česky -

· Tom je to lepšie, povedal mi. 
Pozrel som so no vyrazené (vykopnuté) 

pivničné okienko pod jeho balkónom. 
·Ak by nás dali dokopy so slušnými ľuďmi, 

možno by to išlo · ole to kto? Tiež vyhadzujem 
špoky z okno. Tiež to tak robím, povedal mi. 
Sh'šil hlas. Ale· o hlas so mu dostal do normálnej 
polohy · čo sa deje už tu, tok to je už moc. Aj no 
mňa, povedal. 

Potom dofajčil cigaretu a odhodil ju no tráv
nik pod balkónom. Zostal po nej vo vzduchu len 
tenký pásik sivého, cigaretového dymu. 

rp 

tkaním vyrob isté množstvo. -
12/ Zaručovala - tretia časť taj
ničky.-

Pomôcky: Cl Moe. - F/ Kolón. -
GI Itaka. - J/ Mans. - 2/ Manon. -
8/ Ulema. - 9/ Réti. -

d 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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~®[ľ®[j) ~® 

~~\9®~@1 
Raz v noci zabúcha na dvere 
chalúpky pár chlapov a pýtajú 
sa: 
- Babka, potrebujete drevo? 
- Nie, mládenci - odpovedá 
babka. Ráno sa babka zobudí 
a dreva nikde . 

••• 

V električke príde revízor k janovi a 
hovorí: 
-Lístok! 
-Nemám. 
- Tak zaplatíte pokutu 700 korún! 
-Nezaplatím. ja mám električenku. 

••• 

Letí cigán z desiateho poscho
dia a kričí: 
- Chyťte ma! Som zlodej! 

• • • 

Jeden pilot hovorí druhému: Povedz 
parašutistom, aby prestali vyska
kovať. Ešte sme nevzlietli. 

• • • 

Inzerát: 
Stratila sa mi žena. Kto ju 
nájde, tomu rozbijem papu
iu. 

• • • 

Hovorí novinár storočnému občanovi: 
- Teda, sto rokov, to je veru krásny 
vek. 
- Figu borovú, mladý pánko, 
dvadsat' rokov, to je krásny vek! 

• • • 

- Prečo sa hneď musíte roz
vádzať? Veď vo vašom man
želstve muselo byť aj niečo 
kladné? 
- Niečo áno, ale to sme už do 
posledného haliera minuli. 

• • • 

- Pán svedok, mohli by ste povedal' 
niečo o obžalovanom, ktorý vás 
prešiel autom? 
-No, hrozne páchol alkoholom. 
-Ale my by sme chceli počuť niečo 
presnejšieho. 
- Myslím, pán predseda, že to bola 
borovička. Inovecká! 

'im' 775 275 

- Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčš:ím sponzorom 
Dev:ínsk.onovovesl~ého Expresu 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSJ(A N OVÁ VES 

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

51. - 53· týždeň 13 .12. 1996 Roč n ík : Vl . Číslo : 24 BEZPLATNE 

Vážení 
&l":\ . . a teraz máš šancu ! w Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
A sú tu. Sviatky. Vianočné. 

Tie naj ... 
Pre jedných prihrmeli pri

skoro. Iba deťom, tým ma
lým, sa zdá, že rok je pridlhý. 

Je dobré, že l'udia vypínajú, 
pre l aďuj ú. Orientujú sa na 
dobré. Chcú byť, aspoň 
chvíl'ku, dobrí. Obdarúvajú, 
možno sami chcú byť obda
rovaní ... Podaktorí zaspomí
najú, podaktorí zaroz
mýšl'ajú, veď je koniec roka a 
bude začiatok nového, prijí
majú predsavzatia Mali na 
to síce času a času, ale te
raz je pdl ežitosť. Nepatrí sa 
vraj vo chvíl'ach sv i atoč
ných ... Ľ..ud sa chce radovať, 
tešit, prejavom lásky cesty 
otvori ť ... 

Nuž, nič iné ani nám na um 
neprichodí. Iba pozvať všet 
kých k radosti a sláve. 
Podotknúť však, nech majú 
dlhšiu trvác nosť ako niekol'
ko dní. Nech aj v marci sme 
k sebe milí, v júni si pripome
nuli Vianoce a v októbri ne
museli chystať čosi nové, čo 
nám celý rok dní chýbalo. 
Nám, našim blízkym i vzdia
leným. Všetkým l'uďom dob-
rej vôle. Pokojné a spokojné 
vianočné · sviatky želá 

Váš vydavatel' 

OO miestnom rozhlase; Nová poisťovňa 

Uč as rozhodnutia D Rozohrial srdcia 

O 10. výročie ZUŠ 

Podpredsedníčka vlády SR K. Tóthová v Devínskej str.2 

Štvrtý chorvátsky konfres v Devínskej str.3 

~~~~L~le0~L~~~1Z~~2~2 ---------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 5. 12. 1996 Uzávierka nasle

duiúceho čís la bude 3. l. 1996, čís lo vyide 17. 1. 1997. 

spo luobčan ia 
ako každý rok, i te raz prichá
dza čas vianočných sviatkov. 
Vždy na prahu starého roka 
nám prichádza na mysel' myš · 
lienka , že sme prežili - a vel'mi 
rýchlo - další úsek nášho živo· 
ta . 

Odraz jeho úspešnosti na
chádzame vo svojom najb 
ližšom okolí, v rodinnom kruhu , 
v kruhoch svoj ich pri ate lov či 
z námych . 
Vianočné sviatky sú symbo

lom radosti a pokoja , pričom 
tieto dni , myslím si , že každý z 
nás túžobne očakáva. Sú to 
dni , ktoré zbližu jú l'udí , dni , 
počas ktorých každý z nás bý· 
va štedrejší a vnímavejš í ku 
svojmu okoliu . 

Prajem vám , vážení spoluo · 
bčania , aby ste tieto dni strávil i 
v pokoji , v mieri a v príjemnej 

pohode 
Ing . Vl adimír Mráz 

starosta 

Blaha, šťast i a hodiny v 

kruhu svojej rodiny 

užite si spoločne! 

Krásne sviatky v i anočné 

zo srdca všetkým želá 

rodina naša celá. 

• Tlmoč ím a prekladám -

nemči n a. Tel./ fax: 770 140 



® robničky 
1l radnice 

Uznesenia z rokovania 
mi estnej rady MČ zo dňa 
3. 12. 1996 

M iestna rada na tomto ce
lodennom rokovaní venova la 
väčš inu času príprave dôleži
tého rokovania miestneh za
stupi telstva l O 12. 1996, kde 
sa okrem iného prerokováva l 
rozpočet mestskej časti na rok 
1997 a VZN o dan i z nehnu
tel'n os ti na rok l 997. 
Rokovanie miestneho zastupi 
tel'stva sa u skutočnil o až po 
uzáv ierke Oevexu, preto zá
very prines ieme až v nasledu
júcom čís l e. 

M iestna rada okrem odpo
rúčaní pre miestne zastup ite/'
stvo: 
-schválila uvol'nenie 4 500,
Sk z Fondu mládeže, vzdelá
van ia a športu na zakúpen ie 
troch sérií videokaziet "Vážim 
si t'a , láska " pre potreby zá
kladných škôl v ONV, 
- schválila návrh ná jomnej 
zmluvy s nadáciou Daphne 
na nehnutel'nost' na 
Novoveskej 13, kde uvedená 
nadácia zriadi Informa čné 
centrum pre nivu Moravy, kto
rého predmetom činnosti bu
de environmentál na výchova 
a výskum, propagácia úze
mia nivy Moravy formou 

prednášok, kurzov a výstav, 
- poliadala starostu mestskej 
časti , aby pož iadal MH SR o 
poskytnutie prostriedkov z 
programu Phare na úsporu 
spotreby elektrickei energie a 
tepla v TEZ v MC ONV vo 
výške 500.000,- Sk, 
- prerokovala opakovane 
žiadost' fi rmy M- Stavoservis 
na zmenu projektu hromad 
ných garáží na ul. J. 
Poni ča n a a so zmenou pô
vodného pro jektu nesúhlasila, 
zároveň požiadala starostu o 
zru šenie nájomnej zmluvy na 
pozemok pre fi rmu M 
Stavoservis pre nepln eni e 
zmluvných podmienok, 
- prerokovala ž iadost' firmy 
Stavopro jekt o súhlas so zme
nou funkč~ého využitia lokali 
ty na ul. S. Králi ka z rodin 
ných domov na vel'kokapacit
né garáže a s navrhova ným 
riešením nesúhlasi la, 
-schválila uvol'n enie f in anč
ných prostri edkov vo výške 
4.000,- Sk na zap latenie re
g i s tračného poplatku p re 
ž iacky spevácky zbor 
"Ma ti čiarik " na Festival det
ských amatérskych súborov v 
Nemecku za predpok ladu 
zdoklqdovania prís /ubu dotá
cie MS SR na úhradu stravo
vania , ubytovania a cestov
ného účastn íkov, 
- schvá lila zníženie sadzby 
nájomného na nebytové 
priestory na ul. J. Smreka č . 3 
z dôvodu podpory začín a j ú
ce j podnikatel'ky a staveb
ného zhodnotenia pri estoru. 

-p-

PROGRAM VYSIELANIA 
Štvrtok 19.12 .1996 od 18.30 do 19.00 - Spravodajstvo DTV 
(premiéra) 
Piatok 20.12.1996 od 9.30 do 10.00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 
Pondelok 23.12.1996 od 18 .30 do 19.00 - Spravodajstvo DTV 
(repríza) 
štvrtok 26.12.1996 od 19.30 do 20.00 - Horúce kreslá (premiéra) 
Piatok 27.12.1 996 od 9.30 do 10.00 - Horúce kreslá (repríza) 
Pondelok 30.1 2.1 996 od 18.30 do 19.00 - Horúce kreslá (repríza) 
Medzi jed notlivými vysielaniami sa okrem technologickej pre
stávke od 7.00 do 14.00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok 
textových informácií. 

Rybnik už pripravila Denova na zimu. 
Bude klzisko? 

2 DEVEX 
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Dňa 21.11 .1 996 sa uskutočnilo v okrese Bratislava IV výjazdo

vé zasadnutie vlády SR. V rámci programu č l e novia výjazdovej 
skup1ny vedeneJ podpredsedníčkou vlády Katarínou Tóthovou , za 
účasti ministra hospodé).rstva SR p. česneka , štátneho tajomníka 
ministerstva školstva p. Nemčoka , ďa l ej prednostky okresného 
úradu Bratislava IV p. Čobanovej a predsedu okresného predsta
venstva HZDS p. Kostolányiho, navštívili štúdio Devínska-novo
veskej televízie, kde so starostom Mč Devínska Nová ves viedli 
panelovú diskusiu. 

Okruhom problémov, o kto
rom diskutovali , sa dotýkal 
zdravotníctva, školstva, dopra
vy a obecných televízií. V ob
lasti zdravotníctva vzniesol v 
diskusii starosta Mč Devínska 
Nová Ves požiadavku na pre 
chod zakladateľs kej a zriaďo 
vate ľskej funkcie k zdravotníc 
kym zariadeniam prvého kon
taktu (zdravotné strediská na 
lstrijskej ul. a P. Horova) na 
mestskú časť. Prijatím zákona 
o územnom a správnom č l e
není zmenou kompetencie tá
to prešla z rezortu ministerstva 

Zástupcom štátnej správy 
ponúkol možnosti riešenia de
fic itu tried prestavbou objektu 
bývalých detských jaslí na 
lstrijskej ulic i. 

Prednostka okresného úra
du Brati slava IV potvrd ila, že 
žiadali z rezortu ministerstva fi 
nancií finan čné prostriedky z 
rozpočtu SR pre riešenie tohto 
problému. 

V oblasti dopravy upriamil 
starosta pozornosť diskutujú 
cich na existujúci nánosný stav 
s dopravnou priepustnosťou v 
hl .m. SR, hlavne v šp ičkách 
Podp redsedníč ka vlády SR 

zdravotníctva na ministerstvo 
vn útra, a teda krajské úrady. 
Starosta zároveň upozornil na 
znevýhodnenie v postavení 
obcí pri privatizácii odborných 
zdravotníckych zariadení (K. 
Ves) pred ktorýmkoľvek uchá
dzačom v procese ich p riva
tizácie. 

V oblasti školstva žiadal sta
rosta o riešenie nepriaznivej si
tuácie na území Mč Devínska 
Nová Ves s očakávanou popu
l ač nou nárastovou krivkou 
ško lopovinných detí základ
ného školstva. 

upozorn ila , že hl. m. SR 
Bratislava pred ložilo súčasnej 
vláde len návrh na d lhodobé 
riešen ie tejto situácie výstav 
bou metra bez dalších konkre
tizovaných projektov, č i návrhu 
ich finančného krytia . 

Reakcie jednotl ivých účast 
níkov besedy, vrátane stano
viska primátora hl.m .SR 
Brat islavy p . Kresánka mali 
možnosť s l edovať diváci v 50. 
a 51. týždni vysielaných v rám
ci spravodajského bloku OTV 

Ing. Vladimír llrá 
atarosta 
snímky pk 

\: Sf.loVo ma~efiífaniaJ 

Prišiel 
Mikuláš 

Rozžiarené detské očká , a 
bolo ich neúrekom , čaka li v 
podvečer 5. 12. pred 
lstracentrom na príchod 
Mikuláša. A veru sa dočkali. 
Prišiel na koči v sprievode ne
odmysl itel'ného anjela a čerta. 
To , pravda, už s program om 
nemeškali súbory Kobylka, 
Grbarčieta a Klnka. T ie spre
vádzali program pri 
lstracentra, aj pri hoteli 
Morava. A deťúrence výskali , 
tlieskali , zborovo odpovedali .. 
len ked sa ich pýtal Mikuláš, či 
poznajú starostu Devínskej, na 

JV a filtuline 
rieky :Moravy 

M r7 lo, len tak prašťu l o. 

Pohybova l som Sil miestami, ka
diul' Z<l normálnych okolností 
prech ád?al rybársky chodník. Bol 
Zil valený ni ekoľkým i des iatkam i 
ce ntimetrov snehu . Mrzlo, len 
lak prašťulo. Oproti , v riedkom 
opure hmly, ktorá sa dvíhala nad 
ri ekou, som zbadal skup inu mla
dých ľudí. 

Boli to zvláštne pohyby. 
Pripomínuli hru "ruské gorodky". 
JJri tejto hr;c hráč máchne pálkou 
k zemi, aby ju mohol potom ho
di ť na ciel'. Hra pre jedn otlivcov. 

chvíľu z rozpači te li. Iba na 
chvíľu , pretože starosta Mč 
ONV Ing . V Mráz sa im aj na
ozaj predstavil . Nechýbal ani 
zástupca starostu V 
Baranovič, 
Devínskonovoveská televízia, 
ujovia policajti , čo zabezpečo
val i poriadok na ceste ... Veď aj 
bolo treba. Celý húf sprevá
dzal Mikuláša so suitou po 
lstrij skej až k hotelu Morava. 
Iba tam je pľac ako námestíč
ko, vhodný na takéto poduja
tia . 

Organ izátor pod ujati a 
lstracentrum ďakuje staros
tovi MČ ONV Ing . Mrázovi nie
len za podporu celej akc ie, ale 
i za účasť, vedeniu hotela 
Morava za spolupráci, všet 
kým účinkuj úc im za pekný 
program a technickému per
sonálu za zvládnutie organizá
cie programu v mene riaditelky 
lstracentra pani Bergerovej. 

Hotel Morava vyslovuje 
poďakovanie podnikate ľom , 
ktorí prispeli deťom: Coca 
Cola, Calimero, Potraviny 
Schóller, Drogéri a V Hojzák, 
Motorsport J . Studeni č , 
Mäsovýrobňa J. štermenský, 
Potraviny zelovoc V 
Baranov ič a, p rirodzene, 
Miestnemu úradu, lstracentru 
a personálu hotela Morava. 

pk, snímky autor 

Skupina asi siedmich mládencov 
stála v polkruhu na brehu rieky a 
mlátili okolo seba palicami, ako
by chcel i mlátiť obilie ... 

" Čo to rob íte, mládenci! " opýtal 
som sa ich. 
"N ič, " znela odpoveď. 
"Čo to tu robíte, mládenci! " opý
tal som sa ich znova. 
Nič. 

"Odchod! " povedal som im. 

Skôr; ako sa mi strati li z očí, sa 
jeden z nich otočil a skríkol: Len 
sa z toho nezbláznite!! ! Tá l ab u ť 

sa potom trochu otriasla a pripoji
la sa ku kŕdľu iných labutí, ktoré 
pláva li obďa l eč hladinou ri eky 
M oravy. 

rp 
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Z príležitosti Vianoc a 
Nového roka väčšina z nás si 
posiela pozdravy, blahoželania 
a spomienky. Predstavitelia 
spoločenských a cirkevných or
ganizácií sa prihovárajú k 
rudom pomocou svojich kat
edier, kazatel'níc, úradov a 
masmédií. 

Ako predstavitel' ci rkvi v 
našej ovujem aj ja. A vždy si 
pri takejto príležitosti uvedomu
jem, aký je vel'ký rozdiel medzi 
reprezentovaním nejakej idey 
a udalosti (napr. Vianoc alebo 
výročia vzniku štátu) a skutoč
ným vnímaním tej idey a uda
losti. Keď sa totiž idea a udalo
st' rituálne, právnicky a ideolo
gicky zaradí, dostáva sa do 
nebezpečenstva , že sa môže 
oslavoval aj bez citu , aj bez 
vkusu , aj proti l'udom, aj v pre
tvárke ... 

jadre "narodením " tohto po
solstva. 

Blahoželám všetkým, ktorí si 
uprostred moderného zhonu 
zachovali ochotu o takýchto 
témach "fi lozofovat'". A ešte 
viac tým, ktorí (č i už motivova
ní priam o kresŤa n stvom alebo 
inak), svojím životom dosve
d čuj ú, že je možné sa stat' a 

Stáva sa toto ideám a uda
lostiam, ktoré sa slávia ako 
štátne sviatky či ako pamätné 
dni a stáva sa to, samozrejme, 
aj cirkevným sviatkom. Určite 
je to aj prípad Vianoc. Kol'ko 
je tu len gxču , povrchnej emo
cionality, formálnych a slad
kých rečí! 

Nevládal by som povedal 
ani jedno slovko v súvise s 
Vianocami , keby Vianoce ne
znamenali predsa aj niečo iné 
ako ich často vel'mi biedne 
"zviditel'nen ie" . 

To iné sa skrýva v otázke, 
ako sa stat' človekom. "Ľud
ským" človekom. KresŤanstvo je 
práve posolstvom o tom , ze 
Tajomstvo všetkého, ktoré nie
kedy s váhaním nazývame 
Boh, sa s nami stretáva, a nám 
to umožňuje sa spozna( spo
znal, čo znamená byt' člove
kom . Vianoce sú vo svojom 

byt vždy ludskejším , spravodli
vejším , láskavejším človekom . 
Vdaka takýmto l'udom vládze
me ži( 

Prajem všetkým obyvatelom 
Devínske j Novej Vsi obohacu-

1
. ú ce v i a noč n é sviatky a zmys
uplný nový rok l 997 ! 
Karo l Moravčík , farár v 
Brati slave - Dev. N . Vsi 
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ohos lužby cez v i a n očné sv iatky l 996 
Každú nedel'u sú sv. omše v chráme o 8.00, l 0.30 a 18.00 
24.1 2.- po ln očná sv. omša o 23.00 
25.12. -o 8.00, l 0.30 a 18.00 
26.1 2.- o 8.00 a l O 30 
31.1 2. - poďa kova ni e za starý ľO k (bez sv. omše) o l 6.00, so sv. 
omšou o 17.30 
1.1. - o 8.00, 10.30 a 18.00 
(o 16.00 koncert (Jendruchovc i)) 

DEVEX 3 



( SPOLOČENSKÁ KRONIKA ) 
=========::----::::========~ 

( Naši jubilanti ) 
70-roční 

Otto Pišťanek 
štefan Klas 

75-roční 
Rudolf Petráš 

Alojzia Pongrácová 
Rozália Hrozeková 

80-roční 
Barbora Mikletičová 
Vincencia Olgayová 

Blahoželáme 

Odišli z našich radov 

Jiej~n Júnkouič 

Tichá spomienka 
na 

Ladislava NOSÁKA 
nar. 16.10.1916 

v Kamennej Porúbke 
popraveného 
18.12.1950 

rozhodnutím býv. Št. súdu v 
Bratislave, 

za vykonštruovanú velezradu a 
vyzvedačstvo. 

Rod ina pána Nosáka mala u 
nás na Grbe malý koloniálny 

obchod. Bola to rodina sporia
daná, skromná a vážená, ktorú 
totalitný komunistický režim vy-
hnal z obce a prenasledoval. 

Čest' jeho pamiatke. 

Je potrebné si práve dnes pri
pomenú( i tých, čo začali písal 
i novodobé dejiny Slovenska a 
obce a boli za svoje činy ne

právom perzekvovaní a popra
vení. 

Patrí im právom za to vdaka. 
F.G. 

Vinšovačky 
Vinšujem vám na tieto výročné 

sviatky, 
aby vám dal Pán Boh zdravia, 
šťastia, 

na deti čká ch potešenia, 
na poli dobrej úrody, 
do domu dobrej príhody 
a všetko, čo si od Boha žiadate. 

Slávny skutok boží 
stal sa nám tej noci : 

4 DEVEX 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

14.12. šachový majstrovský turnaj žiakov o 8.00 
15.12. spoločenské posedenie členov Slovenského 

zväzu zdravotne postihnutých s programom 
o15.00 

17. a 19.12. Organizované programy - približe 
nie v ianočných sviatkov deťom v naštudovaní 
dramatického predstavenia p. Júliou 
Zúbkovou o 9.00 a 11.00 

18.12. programové dopoludnie Zš l. 
Bukovčana 1 - divadelné predstavenie v réžii 
p. Júliusa Ferova o 9.00 

20 .12. Predvianočné stretnutie starostu Mč 
Devínska Nová Ves s osamelými občanm i 

o 14.00 
21.12. Vianočný predaj vo vel'kej sále 8.00-15.00 
28.12 . Disko - show na záver roka pre mládež 19.00 

vstup. : 50,- tel . č. : 77 OO 33 

Priestory 
/stra Centrum v Dev ín ske j 
Novej Vs i ž iada všetky mi est
ne organi zácie, zdru žen ia a 
ďa l š i e akti v ity vyvíjaj úce v 
mestskej čast i prav ide lnú č in 
nosť, aby nahl ás ili veden iu 
kul túrneho domu svo ju prí-

pa dnú pož iadav ku na prená
jom pri estorov s uvedením for
my (p latenej alebo bezp lat
nej). 
Pož iadavky pros ím e odovzd ať 
do 20. 1 2 1996 . 

PhDr. Katarín a Bergerová 
riad ite l'ka IC 

Vianočný príchod lásky 
Žiac i zo základných škôl l. Bu kovčana a P- Horova v spevoko
le MATIČ IARIK pripravil i pre o b čanov Devín skej Novej Vs i 
program, na ktorýc h vše tkých s rd eč ne pozývajú. 

17.12. - o 9.00 a 11.00 hod. pre Zš P.Horova v lstracentre 
19.12. - o 9.00 a 11.00 hod. pre Zš l. Bukovčana v lstracentre 
26.12. - o 10.00 v chráme Ducha svä tého 
29.12. - o 16.00 v lstracentre pre všetkých ob čanov ONV 

Za štedré dary, vďaka ktorým sme mohli malých spevákov ob
d a rovať, úprimne ďakuj eme: Dušanovi Encingerovi a Ing. Vl. 
Zú bkov i - Klenotníctvo Kleopatra. 

Srdečné pozvanie na koncerty adresuj eme vše tkým v 
Devínskej Novej Vs i. 
j. Zúbková- zbormaj ster 
MoMS - DNV 

narodil sa nám pán, 
z divnej božej moci. 
l vy ste rodičia 
moji potešení, 
že nám je spasitel' 
drahý narodený. 
On nech milosť svoju 
dá do nášho domu, 
vieru, lásku, cnosť, 
po časnom živote 
v tej večnej dobrote 
i nebeskú radosť. 

Napísali ste nám 
Náš blížny je každý človek , priateľ či ne
p riateľ. 

Miluj blížneho ako seba samého. 
Malé deli radost', veľké sla rast'. 
Život je slzavé údolie - nieklo lo má v živo
te ľahšie , niekto horšie. 
Každý musí v každom dome kríž Pána nie
sl'. 
Nikdy sa nepovyšuj nad slabšími. čo na 
druhom vidíš, sám čaka l' môžeš. 
Svetská sláva jak po l'ná tráva. 
Pýcha, peklom dýcha. 
Božie mlyny melú pomaly, ale iste. 
Všetko do čas u a Pán Boh naveky 

Ntul~~~~Ut 
meniny v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 

14. 12.- Bran islava, 
Bron i slava, I S 12. -
l v i c,a, 16. 12 . 
Alb 1na, 1712. 
Kon1él i a, 18 12 
Sláva, 19.12-
Jud1ta,20 12-
Dagmara;., 2 l . l 2. -
Bofld an, L2. 12. -
Adel a, 23. 12.
Nadežda 2 4. l 2. -
Adam a Eva- St edry 
ci eň , 25.12 - l . 
svia t ok vjanočný, 
26. 12. -Ste f an - ll 
svi at ok vianočný, 
27. 12. - Fil oména, 
28. 12. - Iva na, 
l v o na, 29. l 2. -
Mi lada, 30 . 12. -
Dáv i d, 3 1 12 
Silves t er, 1. 1. 1997 
- Nový I'Ok - Deň 
vzn i ku Slovensľel 
republiky 

Program 
kina 

@~WIT~ 
Celovečerné predstavenia: 
streda, štvrtok, nedel'a alebo 
sviatok 19. 45 hod. 

14.-15.12. - FANÚŠIK 
(Fanatik) USA- MP- st -
30,-
Thriller o oddanom fanúšiko
vi 
18.-1 9.1 2.- LEAVING LAS 
VEGAS USA- MN 15 - st. -
28,-
Romantický príbeh alkoholika 
21.-22.12. - SHOW GIRLS 
USA - MN 15 - st. - 28,-
aj o 17. 12 - Erotický muzikál 
26.-27. 12. - ZELENÝ SVET 
USA -MP -st.-28,-
Svet na golfových ihriskách 
28 , 29 , 30.12.- CHRÁM 
MATKY BOŽEJ USA- MP 
sd.- 32,-
animovaný film W Disney 

Mládežnícke predstavenia -
zač. o 17.15 hod. 
).71':--·15 12. - FANÚŠIK USA 
st. 
21.12. - LEAVING LAS VE
GAS USA st. 
26.-27.12.- ZELENÝ SVET 
USA st. 
28 , 29. 12. -CHRÁM MATKY 
BOŽEJ USA sd. 

tel.: 775 104 
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Motorizmus 
MAJSTER Slovenskej republ iky, čes
kej republiky, zóny strednej Európy 

Skonč i la sa športová automobilová 
sezóna 1996 a naši jazdci sa zúčastni
li slávnostných vyhlásení jednotlivých 
seriálov. Aj v týchto dňoch sa vrátila 
slovenská výprava jazdcov zo 
Zagrebu, kde sa konalo slávnostné 
vyhlásenie Majstrov zóny strednej 
Európy '96 v automobilových disciplí
nach. 

Medzi nimi nechýbal an i Brat i slavčan, 

19- r očný štátny reprezentant SR, jaz
dec MOTORSPORT Rac ing Teamu 
OMV STUAD Andrej Studenič -
Majster českej repu bi iky v medz iná
rodných pretekoch automobilov na 

ŠACH 
VÝsledkY Vel'kej ceny 
Slovenska. ktorú usPoriadal ŠK 
Strelec Devínska Nová ves v 
družstvách fdo ročníka 1982J: 

l. šachová škola Bratislava 
.. A" 19 
2. ŠK Dunajská Streda 18.5 
3. SK Strelec Dev{nska Nová 
ves ..A'" 17 
4. ToPolčanY .. A" 16 
s. ToPolčany .. B" 15 
6. Slovan Modra .. A" 14.5 
7 _ zš TJ Budmerice 14 
8. ŠK Strelec Devínska Nová 
Ves .. B" 11.5 
9. šachová škola Bratislava 
.. B" ll 
l 0. TOPO(ČanY .. C" ll 
l l. šach KamennÝ Most 1 O 
12. šachová škola Bratislava 
.. C" 9.5 
13. Slovan Modra .. B" 9.5 
14. ŠK Strelec Devínska Nová 
Ves .. C" 9 
15. KruPina l. ZŠ 7 

INTEGRÁCIA 
Bol názov seminára projektu 
Lien-Phare, ktorého účastníc i sa 
z sl1 v dňoch S. a 6.12.96 v 
Dev1nskej Novej Vsi, aby prero
koval i projekt na podporu koor
d inácie a zlepšenia podmienok 
a či nnos t í m11novládnych orga
ni zácií v oblasti integrácie zdra-

okruhu , Majster 
SR v pretekoch 
automob il ov do 
vrchu skup iny A 
a triedy A-2000, 
ktorý si zo 

Zagrebu odn iesol ďa l ší titul -
Majster zóny strednej Európy v 
pretekoch automobilov do vrchu sku
piny A. 
Sídlo Motorsportu v De
vínskej Novej Vsi sa, už po kol'ký
krát, zviditel'n ilo vo svete. Nielen pre
to , že európski funkc ionári rokoval i v 
hotel i Morava, navštív ili dielne a 
garáže v Devínskej, kde pr ipravujú vo
zidlá Andre jov i i jeho kolegom, ale 
predovšetkým výkonmi mladého 
Studeniča na tratiach na Slovensku i v 
Európe. 

16. ŠK Strelec Devínska Nová 
Ves •• O" 6.5 
17. ZŠ Til!!nerova Bratislava 6 
IB. ZŠ Dubčeka Bratislava 5 
19. ŠK Strelec Devínska Nová 
Ves .. E" 3.5 

Body družstva ŠK Strelec 
Devínska Nová Ves .. A": 
ŠIMON Lukáš 5 
HORVÁTH Karol 5 
JURČÁK Miroslav 4 
HORVÁTHOVÁ Zuzana 3 

ŠK Strelec Devínska Nová Ves 
B"· 

BABICKÝ Miroslav 4 
ZAŤKO Matúš 3 
ZAŤKO Juraj 3 
KOVÁČOVÁ Janka 1.5 

Ďalší zo série PriPravovanÝch 
turnajov v Devínskej Novej Vsi 
bude - RAPID-OPEN dňa 14. de
cembra 1996 o 8.00 hod. vo vel'
kej sále !STRA-centra otvorenÝ 
Pre všetkÝch. 

mJ. 

STOLNÝ TEN IS 
Ili. liga 

6. kolo 

Trnávka "B " - TTC ONV "A" 

-3:10 

TTC ONV "B"- Spoje " B" -

0:10 

7. kolo 

Spoje "C" - TTC ONV "A" -

2:10 

štadión - TTC ONV "B" -

10:8 

l. trieda 

6. kolo 

Svätý Jur "B"- TTC ONV "C" 

- 10:5 

ll. trieda 

6. kolo 

TTC ONV "0" - Banka - 7: l O 

Sineal - TTC ONV "0"- 0:10 

G.F. 

Komisia športu pri MZ- Mč 
Devínska Nov á Ves uspo
riadala dňa 24. ll .96 turnaj 
v stolnom tenise pre nere
gistrovaných občanov z 
DNV. Turnaja sa zúčastnilo 
37 súfažiacich. 

Výsledky: 
Zeny: 
l. kategória 
l. Mic haela Klačanová 
2. Ivana Zigová 
3 . Alena Zigová 
ll. kategória 
l. Zuzana Boskovičová 
2 . Dagmar Pániková 
3 . Andrea Medovičová 

Muži: 
l. Miroslav Fronc 
2. Ján Takáč 
3. Milan Jambor 

štvorhra: 
l. Ján Baracka - Ján Takáč 
2. Miroslav Fronc - Vladimír 
Pánik 
3. Milan Jambor- Miroslav 
Jambor 

G .F. 

pre všetk)ich záujemcov poriada MO MS v DNV 

31 .12. - utorok: Ukončenie turistickej sezóny 
Výstup náučným chodníkom k staroslávnemu Devínu, s možnosťou posede

nia pri vatre pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky. 
Informácie Oto Krčma, tel. : 778 269 

ŠNAPSER 
14.1 2. 1996 
Restaurácia U Mic hala 
Devínska Nová Ves uspo-
r iada XV . ročník 
Tun1aja v šnapse l' i 
Začiatok o 10.00 hod. v 
,-estaur áci l U 11icha l a 

Systém súťaže 
Hr á sa vo dVOJiCiach na 
dva vyhraté pum le vy l u 
čovacím spôsobom, na 
Jednu alebo dve prehry, 
poclľa počtu š t ar t uj(JCICh 

G.F. 

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OO SPOLOČNOSTI V RÁMCI MIESTNEJ KOMUNITY 
votne postihnutých občanov. 
Nie náhodou si za miesto roko
vania vybra li bezbariérový hotel 
Morava v DNV. Ako v informá
ciách o projekte hovoria vedúci 
projektu Ing . L. šutý a odborný 
vedúc i MUDr. M. Orsontišová, 
ponúkajú dlhodobé ciele, vy-

hliadky a záruky ďalšieho po
kračovan i a po zavŕšení projektu, 
predovšetkým však formy vzde
lávania, zvyšovania vzájomnej 
informovanosti, zvyšovania kva-

lity života zdravotne postihnu
tých, a predovšetkým integráciu 
zdravotne postihnutých do spo
ločnosti. 

pk snímky autor 

DEVEX 5 



Na 4. chorváts kom kongrese 30 .1 1 .96 v Devínskej Nove j Vs i 
sJ ~Crč<1s tn il i (z ľava) Dr. Šimun Šilo ČOR IČ- predseda svetového 
kongresu Chorvátov (Šva j č i a rs k o), Dr. Du ro DŽEŽA L I Č- vcl'vy
slanec Chorvátskej repu bli ky 11 <1 Slovensku , Ing. juraj CVEČKO
prPdseclil Chorv;íts keho spolku nil Slovensku, Antp BELJ O- jcd
n<Jtcl' chorvá tske j Matice, Ma rica GA RI SEK - predseda chorvá t-

pre architekta mestskej 
časti ONV 

Miestna rada 24.10.1995 odpo~uč il a dočasné prem iestnenie 
hokejba lového ihriska do areálu ZS l. Bukovča n a 3 po dohode s 
r· iaditelom školy a uloži la architektovi mestskej časti predložil' ná
vrh na definitívne riešen ie umiestnenia ihriska v roku 1996. 

- Čo sa za ten rok udialo? 
- Mi estna rada na zasadnutí 24.1 0.1995 pr i ja la UMR 
453/ 10/95 
l. Odporú čala doča s n é prem iestnenie hokejbalgvého ihriska do 
areálu ZS l. Bukovčana_po dohode s riaditelom ZS. 
Jed_nania zástupcov MC ONV so školskou správou neb_oli úspešné. 
2. Ziadala od architekta MC a Oddelenia výstavby a ZP MU pred-
19ži( návrh definitívneho riešenia ihriska v rámci rozpočtu r. 1996. 
Uloha bola sp lnená, návrh rozpočtu bol pre jednaný v komisiách 
MZ a definitívny rozpočet schválený MZ MC ONV _ 
Naviac možnost' um iestnenia ihriska bola prejedngná so ZSR na 
ich pozemkoch, s užívatel'mi športových areálov MC, s hyg ien ikmi 
možnos( r·iešenia úpravY. ih rísk v obytných zónach. Na zá kl ad~ 
výs ledkov jednaní, posudkov a schváleného Programu rozvo ja MC 

ONV, priestorových a vlastn íckych možností - MZ MČ ONV v roku 
19'Z6 schválilo výstavbu dvoch športových qreálov: 
A) Sportovo rea l<čno regene račného na ul. S. Králika. 
B) Cestovného ruchu a športu Rybník, ktorý bude nadväzova( na 
ihriská ul. Vápencová po priestorovom stabili zovaní preložky ko
munikácie Mlynská ul. 
Novopripravované ihriská budú slúži( F.re organi zovanú aj neor
ganizovanú telesnú výchovu aj hokejba . 

Ing. arch. Beláček 

6 DEVEX 

skej Matice, prof. ). Podolák - z úradu vlády SR, Ing. V. Mráz- sta
rosta MČ DNV, ďa l ej Ervin F I L I PČ I Č- tajomník chorvátskeho vcl'
vys lil nGr na Slovensku, Gord <1 n<1 HUNJADI - <J tJšé chorv;íxtskcho 
vcl'vys l<lnec tv<J , Duro DI DMAROV I Č- chorvá tsky vcl'vysl.lrll'< v 
Ukraj ine, M. K a ľavs k ý z Crril du vl;í dy SR, d'a lší hosti,1 "obč<1ni<l 
Devínskej, č l e nov i a Chorvátskeho spolku. pk snfmky autor 

Nedávno ste uverejnili kritiku 
občanov na pitie na verejných 
priestranstvách a h l učných 

spoluobčanov odchádzajúcich 
z diskoték. 

Ak si niekto kúpi fl'ašu rumu, 
trebárs na Bridlicovej, vypije ju 
na Kremencovej a robí randál 
pred predajňou kníh na 
Eisnerovej, koho treba obviňo
vať? 

a) za predaj 
b) za konzumáciu, 
c) za spôsobenie verejného 
pohoršenia. 
Rovnakú otázku si možno po
lož i ť, ak u mňa , či u vás sa zí
de partia. náležite oslávi čosi 
a ... 
Teda koho viniť, kto má poria
dok zabezpečiť? 

Podl'a môjho názoru vinný je 
konzument, a teda ten , čo vie 
čítať, registruje upozornenie, 
ale nedbá. Poriadok musí za 
bezpečiť polícia. Tá či oná. 
Hoci zákon jasne vymedzuje 
kompetencie a pravidlá, my sa 
silou-mocou chceme hnevat 
na iných. 
Pozatvárajme všetky predajne 
s alkoholom, všetky drogérie 
(toluén a ostatné veci pre feťá

kov), zatvorme všetky 1·eštau 
rácie. bary, zábavné podniky 
(tam sa dá napiť a rozgu 
rážiL), predajne áut (spôso
bujú nehody na cestách) ... len 
darebákov a gaunerov si ne
všímajme , tých nechajme vol
ne (bez vodítok a náhubkov) 
potulovať sa po uliciach. 

pat 
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BÁBIKA 
Ako tr o jr oč n e j prin iesol mi 

môj strýko Janko z mamkinej 
strany z bývalej Juhoslávie pre
krás nu bábiku . Mala pekný, na

riasený k l obúč i k, bie le to pánoč ky 
a utešené šatočky. 

Vlani pred Vianocami , ako tak 
prechádzam večer po vysv iete

nom síd li sku , zbadala so m takú 
istú vo výkl ade. Nuž, chvíl'u so m 
postála a veru dlho ne rozmýšl'ala, 
kúpi la so m ju v n uč ke pod stro
mček. No píšem to hlavne preto, 
že vyvolala vo mne spomien ku na 
časy, keď sme ako deti dostávali 
iba také bábiky, šité z pestrých 
handričiek , namiesto očí mali 
našité malé okrúhle gombíky 

V takýto jesenný čas sa vtedy 
šúpala kukurica, kde sa rozpráva
lo o všelijakých bosorkách a my, 

deti, sme veru ani nedýchali A 
neskôr v zime, sa zase chodieva
lo perie dr i apať a tu bo li zase na 
pretrase strigy, a to i s vese lými 

NEZABUDNUTENÝ 
ZÁŽITOK 

/nova prišiel kräsny čas, 

ked v clclských očkäch svieti 

L1l.S, 

radosť a šťaslia jas. 

TJkúto chvíl'u prežili det i z 
MŠ). Srmeka 8. V nedel'u po
poludní sa ako ve l'ká rod ina 
zišli s rodičmi, sCr rodencam i, 
niPktorí i so sta rými ľOdičm i v 
kultúmom st red isku na 
lstri jskej ul ici. Keď sa všetci 
us,1cl ili , deti n e d oč k avo t l ies
b li a vo lali M iku láša, aby už 
priš iel. A ten sa nenechal dlho 
p rehovárať. Pri nieso l so sebou 
ve l'ký kôš plný ba l íč k ov. No 
bždý škô lk;í r si ich muse l na j
prv zasiCr žiť. Postupne sa pre
m i t'ňa l i na spevákov, ta n eč n í

kov, hercov, snehové v l oč ky i 
sneh ul iakov. M ikuláš každému 
pocl'akov.1l a č ud ova l sa, aké 
sú ;1 j ti e nJ jmenšie d e ti č ky ši
kovné. Možno niektoré z detí 
spoznalo v M ikul ášovi uj a 
Mravca, ktorému vedenie 

príhodami. 
Z č ítanky sme sa u č ili : 

"Keď mami č ka perie pára, 
č ítame zo šlabikára, 
ke ď mami čka zhasne sviečku , 

šuchneme sa do postielky 
a snívame o s lni ečku ." 

A ti sme č ítava li nahlas, u č ili sme 
sa to nas pamäť. 

Naše mamky museli vtedy dl 
ho do noci zašívať , fl'a kovať a 
o b š ívať , aby sme my, deti , išli rá
no č i sté a pozašívané do školy, 
pretože na nove ve ru nebolo. 

A my sme nesmeli dlho pono
covať, to iba za záclonkou na dve
rách sme pozo roval i, ako mamka 
usilovne pracuje. Stará singerka 
t icho vrča l a a mamka, sklonená 
pod lampkou, tíško pospevovala: 
"Kto sto jí pod mojím oki e n oč 

kom, 
kto to klope zlatým p rsti e n oč

kom, 
otvorže mi, milá, holubienka sivá, 
otvorže mi, moja najmilejšia ..... 

Tá melódia je pre mňa nezabud-

škô lky d'a kuje, že bez finanč
rwj odmeny venova l deťom 
svoj voľný čas. Spo lu s učitcl'
kam i vytvo ri l i pre det i neza
bu d n u te ľný zážitok. 

Či sme malf a či vef'kf, 
vrátime sa do rozprávky. 
Aspoň na tento krátky čas, 
kým Vianoce prfdu zas. 

Ivana Obuchová 

DAŽDIVÁ ÚVAHA 

Niekedy, keď sa pozr iem von 
oknom a h ľad ím na hviezdy, 
príde mi na um , že vec i v 
našom svete nemajú vôbec 
význam, ktorý im prip isu jeme. 
Netúžim dozvedie( sa, ako da
leko sú odo mňa Slnko a 
Mesiac. Nezáleží mi na tom. 
Stačí mi, že ich môžem vidie( 
a milova( A vtedy sa ma 
zmocní pocit, ako keby mi bolo 
do smiechu , keď ľudi a p l ačú a 
do p la č u , k eď sa iní smejú. 
Pozerám von oknom, kvapka 

za kva pkou sa pomaly pred
bi ehajú po skl e. Pozerám von 

nutel'ná. A bábika pre vnuč ku vy-
vo lala vo mne túto spomi enku . 
Lenže ona, tá moja pekná bábika, 
sa vtedy dlho u nás nezohriala, 
bola som jej majitel'kou iba jeden 
jediný deň a tú prvú noc, čo som 

s ň ou , tuho ju zvierajúc v ná r u č í , 

aj spala. 

Ráno hrala som sa s ňou pod 

starou jabl oňo u na našom dvore. 

Sln iečko svietil o a na podstienke 

vyhrievalo sa pruhované mač i at 

ko. Ja som si na l av i č k e požun

drávala dáku uspávanku a hojda

la som ju v n ár uč í. 

Vtom ma zavo lala mam ička. 

Vbehla so m dn u a báb iku so m 

nechala na lav i čke. A keď som sa 

o zlomok chvíl'ky vrátil a, viac jej 

ne bolo. Prehl'adala som ce lý 

dvor, aj v búde Dun čov i som po

zerala, ale nenaš la som ju , nebo

lo jej, zmizla. 

Preplakala som celú nasledu

júcu noc, hl'adala ju po šírom 

okolia, viac som sa s ňou nestretla. 

oknom, vidím len tmu. Milujem 
tmu. Vždy, keď ma vezme do 
svojho náru č ia , pocítim akýsi 
poc it voľnosti . Problémy odo 
mňa utečú . Možno sa boja tmy 
- mo jej uteš itel'ky Aspoň na 
chvíl'u som lahučká ako pierko. 
Vznášam sa nad svoj imr 
hriechmi a problémami. V hla
ve mi blúdi myšlienka : život 
nemá zmysel. Ale malé isk ier
ky nádeje, ktoré svietia v mojej 
tme, mi šepkajú , že to nie je 
pravda. Prečo2 ! Pýtam sa od

hodlaná čaka( na odpoveď aj 
ti síce rokov. Pretože ži jeme pre 
tých dru hých. Žij eme preto, 
aby sme naš li to, čo hlodáme. 
Ži jeme pre život v nás. 

Silvia Čunderl íková 

Zima bez ladu, kaša bez me
du, 
potok bez ryby, to sú samé 
chyby. 

Blatnatý december, blatnatý 
celý rok. 

Mys leli sme si, že ju vza la žob
ráč ka, čo sme ju vo lali "paní má
ma", pretože ona tak každ ú gaz
di nkú nazvala, ale ju vozi l starý 
Flo rián na malom vo z íč ku a ten 
hrkotal naďaleko , a tak sme usú
dili , že to nemohla byť ona, ale 
moja milá malá prin cezná sa viac 
nenaš la, čo ako som za ňou žiali
la. 

Až vlani tá, čo som moje j 
vnučke kúp ila a ona s ňou takisto 
aj spáva. 

Ja som si tú moju vtedy ne
stihla ani pomenovať, no tu je jej 
fotog rafia, zhotovená v ten samý 
d eň , keď mi ju odovzdal, s apará
tom strýko, čo si doniesol z Boky 
Katarskej, ako pamiatku on sám. 
Som na nej v lone svojej bab ky, 
so sestrou a mamkou, ale nado
všetko s mojou krásnou bábikou, 
ktorej majit e ľkou so m bola iba 
jednu jedinú noc. 

G.M . 

Desí ma obmedzenosť času . 
Priťahuje volnosť vesmíra. 
chcem vnímať nekonečn 
úkrásu. 
svet. čo má len ten. kto si ho 
vYsníva. 
Chcem všade vidieť radosť. 
z maličkostí vedieť tešiť sa. 
necítiť nikdy smútok a zlosť 
a nikdY nebáť sa. 
Preto dnes. osud. Prosím Ťa. 
nesklam ma a VYPlň moje 
snY. 
nech neviem. čo je samota 
a neboHm sa tmY. 

Kto sa sám honosí, v hlave 
mnoho nenosí. 
SLOVENSK~ PRÍSLOVIE 

Priemerným l'uďom nie je n ič 
tak proti mysli, ako prevaha 
ducha. To je prameň všetkej 
nevraživosti. 
STEN O HAL 

Len mal í l'udia sa boja o pre
stíž, vel'kí ju majú. 
K.CAPEK 

DEVEX 7 



DES GRBARČIETA pri ZŠ l. Bukovlana 1 opä( reprezentoval Devlnsku Nov(/ Ves 
50 DFS Grbarč i eta pri ZS l. 

Bukovčana 1 opäť reprezentoval 
Devínsku Novú Ves. 

Náš detský folklórny súbor sa od 
21. 24. novembra 1996 zúč a stn i l 
opäť reprezentác ie v chorvátskom 
meste Os ijek Tak ako pred rokom aj 
tento raz sme bol i hosťam i tamojšieho 
tamburášskeho združen ia "Pajo 
Kolar i č". No tento rok sme neboli iba v 
Os ijeku, ale aJ ďalej Hlavným ciel'om 
našej cesty do Chorvátska bola účasť 
na 4. prehliadke Detských folk lórnych 
súborov v obci Jesipovac. V jednej z 
~ých chorvátskych dedín, kde sa kedy
si usídlili naš i krajan ia Slováci. 

V sobotu 23. novembra popoludní 
sme sa teda vybrali pozr i eť si ako deti 

. ročník 
Festiva l DNI ZUŠ vznikal v 

cose, ked' so tieto školy dostali 

clo tožkej situác ie. M nožstvom 

podujatí chcel širokej verejnos

ti dokáza( že ZUŠ majú v sys

téme nášho um eleckého škol

stvu dôležité pos lanie V roku 
1994 mi na dr·uhom roč níku 

fes tiva lu "du chovný otec" Dní 
ZUŠ prof. Miloš Jurkov i č pove

da l "V období , keď so ZUŠ 

dosta li do Íožkého po loženi a, 
bo lo dobr·é prezentovaí ich vý
sledky vo všetkých umeleckých 

odboroch. Tradícia Dní ZUŠ je 

založená . Verím , že pomôže 

tomu , aby si ZUŠ udržal i a j 
nadalej miesto, ktor·é v našom 

školskom systéme oprávnene 

ma jú Ak by sa nám stalo, že 

by tu vyrástla gener·ácio a lebo 

nebodaj dve generác ie bez to

ho všetkého , čo dáva ZUŠ , to 

by znamenalo katastro fu pre 

slovenský národ ." 

4. roč ník DNÍ ZUŠ 1996 

z.o r·ganizovola Asociácia uči -
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naš ich kra janov tancu jú a sp ievajú a 
zároveň u ká zať ako šír ia ku ltúru 
Chorvátov žij úcich na Slovensku det i 
z detského fol klórneho súboru 
Grba r č i eta . V Jos ipovc i nás ča kalo 
milé prekvapen ie Medz i vzácnymi 
hosťam i f e~t i va l u bol aj sp isovatel' 
Vincent Sikula s manže lkou. 
Prekvapen ie bolo obojstranné 

Publikum bolo skve lé, nečudo že 
slz i čka šťast i a sa zableskla v. oč i ach 
nejedného z prítomných. 

Hoci ľud i a z tejto ob last i boli ešte 
pred rokom vystavení ťažkým skúš
kam, nestráca jú cit a dobrosrdečnosť, 
ktorú nám preukázali Tohto zá jazdu 
sa zúča s t n i la aj _redaktorka 
Sl ovenského rozhlasu p. Sišoláková, 
ktorá dojmy detí zachytil a na magne-

talónový pás a vy ste si ich mohl i vy
počuť v relác ii Rádio 13 na stanici 
Slovensko 1. 

Zá jazd bohatý na nové zážitky sa 
DFS-u G rbarč i eta vydaril. Det i si ne
odn iesli len množstvo da rčekov. ale 
nadviazal i nové priatel'stvá a zdokona 
l ili sa v chorvátskom jazyku. 

Hoci unavení, ale šťastní sme sa 
vrát ili domov kde budeme pri rôznych 
podujat iach svojim tancom a spevom 
aj naďale j rozdávať radosť všetkým, 
ktorí s_a na naše vystúpen ie prídu po
zr i eť. Ze sa nám darí r eal i zovať takéto 
krásne zá jazdy a akcie Ďaku j eme naj
mä našej vedúce j Ni ke a manažerovi 
p. Jozefov i Kra t čírovj, Chorvátskemu 
zväzu, Riaditerstvu ZS l. Bukovčana 1, 

dní základných umeleckých škôl 

tel'ov hudby Slovenska, ISTRO

POLIS a Základné umelecké 

školy v Bratislave vdaka pomo

ci a spo lupráci Ministerstva 

ško lstva SR , Štátneho fondu 

kultúry PRO SLOVAKIA a 

Slovenskej výtvarnej únie. 

Jednotli vé odbory brat islav

ských ZUŠ sa prezentovali sa 

mostatne v ma lej sá le Teatru v 

Istropo li se. S pekným progra

mom vystúp ili aj žiaci ZUŠ E. 

Suchoňa , Dolinského l . Na li -

terárno-dramatickom podujatí 

sa predstavili ž iaci p . učite l'ky 

Z. Špačkove j v scénke O troch 

prasiatkach (obr.), na taneč 

nom žiaci pod vedením ped . L 
Hasbachove j vtipne a nápadito 

vy jadrili tancom pieseň Petra 

Nado Wajkiki kanibals a na 

hudobnom A. Hučková (z tr ie

dy p. učitel'ky A. Klattovej) -

najúspešnejšia bola najmladšia 

účastníčka medzinárodnej kla

vírnej súÍaže v Košiciach v r. 

pánu starostov i V Mrázov i, sponzo
rom a všetkým obetavým rod i čom i 
ostatným priaznivcom nášho folklóru. 
Blíž ia sa Vianoce- sviatky poko ja a 
mieru. 

Pri tejto príležitosti Vám Detský 
folklórny súbor G r barč i eta zavinšuJe 
Vinšujemo vam ovuo Nuovo lieta 
uov stari Božil), 
da bi vam cval o rodilo. 
puolje žitkuom, 
dvuor dob itkuom, 
guora drivom, vinograd vinuom, 
stan je dobr im zd ravi jem 
Čuda zdravi ja gospodaru, 
čuda zdravi ja gospodarici 
aj SUB) dici 

1996 - zahrala suitu E . 

Suchoňa Maličká som. 

Všetky tri podujatia boli dra
maturgicky zaujímavé a pri 

blížili náročnú , ale krásnu prá

cu ZUŠ . Uskutočnili sa ako 

úvodné umelecké vystúpen ia k 

BHS. Výstava výtvarného odbo

ru bratislavských škôl prebehla 
vo foyeri Istropoli su. Výs tava 

prác žiakov výtvarného odboru 
mimobratislavských ZUŠ bola v 

galérii Cypr iána M a jerníka. 
Prezentovali sa na nej mimob
ratislavské ZUŠ, ktoré pripravili 

aj bohatý a umelecky hodnotný 

program. 
Festival nebol konfrontačný a 

prebieha l v prajnej , pri atelskej 

a inšpirujúcej atmosfére . 
Nebolo to len krásne stretnut ie 

s umením, ale aj vel'ká pre
hliadka dosiahnutých úspe

chov. Chvályhodná je nielen 

úroveň, a le aj pohotovost pe 

dagógov a žiakov jednotlivých 
ZUŠ, ktoré vo ve l'm i krátkom 

čase po prázdninách dokázali 

pripravií hodnotné vystúpenia 
Text a foto: 

PhDr. DANICA JAKUBCOVÁ 

J<ORENIE ŽIVOTA ALEBONASILVESTROVSJ<ÚNÔTV 
Žena hovorí svojmu mužovi 

pred Vianocami : 
- Potrebujem nový zimný ka
bát. V starom ma l'udia po

važujú za kuchárku. 
- Tak ich raz pozvi na obed, 
hneď si to prestanú myslieť . 

Mamička hovorí Jankovi : 
-Janko, s tou čokoládou , čo 

si dostal na narodeniny, sa 
pekne napoly rozdel' so ses-

tričkou .. 
A deti sa rozbehli na pole .. 

- To je vrchol - hnevá sa sud
ca na obžalovaného. - Ako 

ste mohli okradnúť vlastného 
otca? 

- Pevná vôl'a všetko zdolá, 
pán sudca. 

-Ktoré ženy máš najradšej? 
Tie, čo stále rozprávajú , ale

bo iné? 
-Aké iné? 

Hovorí nahnevaná domáca 
svojej nájomníčke -Tých no
čných návštev vášho priatel'a 

mám už dost'! 
-Čože , on chod í aj k vám? 

Stretne profesor svoju bývalú 
žiačku , ktorá v škole vel'mi 
nevynikala vedomosťami . 

Zastaví sa pri nej a nesmelo 
pozrie do kočíka . nedá mu to 
a spýta sa, či je potomok po 

meči alebo po praslici . 
Dievča pohotovo odpovie :
Po mejdane, pán profesor! 

Vieš, že v Pezinku stavajú 
pre narkomanov novú ne

mocnicu? 
- Nie. 

- Veru . Bude stavaná do kru-
hu. Narkomani sa v nej budú 
prechádzať a budú sa zdra
viť , až kým sa neuzdravia. 

Disproporcia je nepomer me
dzi krátkosťou prázdnin a 
dÍžkou ško lského roka. 

Súdia amerického gangstera, 
ktorý spáchal ohavné z ločiny . 

Je stratený, vie to vel'mi dob-

re, no v zúfalej nádeji sa na
kloní k advokátovi a pýta sa 

ho : 
- Prosím vás, ako to so mnou 

vyzerá? 
-Myslím , že si budete môcť 

vybrať. 

- Ako to myslíte? 
- Medzi jednosmerným a 

striedavým prúdom. 

Po vyšetrení sa pýta lekár pa
cienta : 

- Mal niekto z vášho príbu
zenstva cukrovku? 

- Áno, strýko . Dva hektáre. 

Miško príde prvý deň do školy 
neskoro a vraví učitel'ke : 

- Prišiel som neskoro, lebo 
nám stáli hodiny. 

- čo to máte za hodiny, že 
stáli ? 

- Slnečné , pani učitel' ka. 

- čo je dôležité pre našu poli
tickú scénu? 

- Centrum, l'avica, pravica a 
ul ica. 

Prečo si nešiel na pohreb 
Janovej druhej manželky? 

- Aby som ti pravdu povedal, 
hanbím sa. On ma pozval už 
druhý raz a ja jeho ani raz . 

- Prečo si večer ku mne ne
prišiel? - pýta sa milá milého. 
- Prečo , prečo , bol som s ka
marátom v krčme a nemohol 
som prísť ani k sebe, nieto 

ešte k tebe. 

V preplnenom autobuse sedí 
na sedadle mladík a vedl'a 

neho stojí pani v rokoch . Po 
chv íli pozorovania sa ozve je

den muž : 
- Chlapče , nemohol by si 

pustiť tú pani? 
- Prečo? Veď ju nedržím .. 

Turista sa pýta : 
- Chlapče , ako sa dostanem 

do múzea? 
- Dajte sa vypchat'! 

-Ty, Fero, vieš, že Mišo je 
náboženský fanatik? 

- Tomu neverím, čo ho po
znám, tak bol vždy zarytá 

ateista. 
-Mne je to tiež divné, ale nie
kol'kokrát som ho videl , ako 

vstupuje do obchodu a hovo
rí: 

- Pane Bože, vidíš tie ceny? 

- Pán poručík , hlásim, že ne
môžem ísť na stráž. 

-Prečo? 

- Lebo som zjedol za tri tanie-
re fazule a mám obavu , že by 
som sa prezradil nepriatel'ovi . 

- Ako sa povie po nemecky 
pán pes? 
-Herpes! 

- Monika, keď som ti hovoril , 

že všetci muži sú rovnakí, 

nemusíš sa o tom deň čo der 

presviedčať. 

- Váš prípad je naozaj mimo
riadny. Verím, že obohatí me

dicínu .. 
- Áno, pán doktor, a má to 
byť fl'aša koňaku alebo ra

dšej obálka. 

Stretne Milan žabu a tá mu 
hovorí: 

-Milan , pobozkaj ma! 
- Nie!- hovorí Milan. 
Žaba znova zaprosí: 

-Milanko, pobozkaj ma a 
niečo dostaneš! 

Milan teda žabu pobozká a 
pýta sa : 

-A čo dostanem? 
Žabka na to : 

-Ekzém, ekzém! 

- Pán doktor, mám ploché 
nohy' 

-A odkedy? 
- Odvtedy, ako sa mi dostali 

do lisu! 

Bola svadba a ako vychádza
jú von z kostola mladoma-

nželia, ozve sa fotograf : 
- Prosím vás, chcel by som 
zvečniť najšťastnejšiu dvoji
cu , preto prosím, aby sa ve-
dl'a seba postavili mama s 

dcérou! 

Mr. Candervvood dostal jed
ného dňa list tohto znenia : 
- Ihneď pošli tisíc dolárov, 

inak ťa vyzradím. 
Poslat. 

O necelý mesiac dostal ďalší 
list: 

- Ihneď pošli stotisíc dolárov, 
inak ťa vyzradím. 

Poslal 
O mesiac prišiel list: 

-Pošli milión , inak ťa vyzra
dím ! 

Mr. Canderwood tentoraz po
slal poštou objemný balík s 

prípisom : 
- Tlač si to sám, kto ti má 

stačiť? 
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Príbeh najslávnejšej 

koledy 
Je to už takmer jedno a tri š

tvrte sto roč i a , keď si na osud 

dnes po celom svete najpopu
lá rnej še j ko ledy za hrala 

príslovečne chudobná kostolná 

myš. 

Vianoce boli predo dvermi a 
sa lzburské mestečko 

Obernsdorf v tesnej blízkosti 
bavorskej hranice žilo v ra

dostných prípravách, vrátane 
učitela regenschoriho Franza 
Grubera , organistu miestneho 
kostola sv. Mikuláša . Aj keď 
mal slávnostné zbory a piesne 
pre štedrovečernú omšu dávno 

nacvičené , predsa si zašiel s 
typickou pedantnostou kantora 

na chór, aby si ešte niektoré 
skladby zopakoval. Hrôza! V 

organe na prvý dotyk manuálu 
len zaškriekalo, potom zlovest
ne zahrkotalo - a koniec . Iba 
chrámová ozvena vracala zrú 
tené tóny zo všetkých strán a s 

nimi zvrátené nádeje na svia
točný zážitok celej farnosti za 

polnočnej omše. Čo teraz2 Na 

opravu nahlodaných mechov 
organa , ktoré padli za obe( 

pažravej myši, nebolo an i po
myslenie . Ale" keď je núdza 
najvyššia , pomoc božia najb

ližšia ", povie si zbožný orga
nista Pána . A namiesto pla 
ných nárekov uteká vyhlada( 
mladého kaplána Jozefa 

Mohra, aby si poradili , ako 
zachráni( dôstojnú oslavu na

rodenia Krista . Zanietený kňaz 
už na Štedrý deň ráno prinie
sol text básne na vianočnú té

mu , ktorá sa začínala slovami 

"Ti chá noc - svätá noc ... ". 
Gruberovi sa prosté slová vy
jadrujúce romantickú poéziu 
tajomných sviatkov hneď za
páčili a za niekol'ko hodín inš
pirovali ku skomponovaniu 

jednoduchej, ale pritom naozaj 
vydarenej melódie Nová kole
da bola na svete - a situácia 
zachránená: pri omši 24 . de
cembra 1818 sa v 
Obernsdorfe hralo i spievalo. 

Prvé prevedenie malo podobu 
dueta spievaného autormi , kto
rí sa sami sprevádzali hrou na 
gitaru . Po každej slohe potom 
detský zbor opakoval posledný 
verš piesne. 

Pravda, takáto neobvyklá pro
dukcia novej , ešte neznámej 

koledy, vyvolala spočiatku me
dzi pobožnými , konzervatívny
mi vidiečanmi nemalé rozpaky, 
neskoršie i pobúreni e a škan 

dál. Ale svojou podmanivou, 
lahko zapamätatel'nou melód i

ou i textom, s výstižnou vianoč

nou náladou sa postupn e ro
zš írila po celom okolí a ví(azne 
si razila cestu i za hranice 

" rodného" Rakúska . 

Rozšírila sa nielen po celej 
Európe, ale našla si cestu i do 
zámoria a všade sa rýchlo sta 
la vš eobecným nápevom 

NA VIANOČNÝ STÔL• NA VIANOČNÝ STÔL • NA VIANOČNÝ STÔL • NA VIANOČNÝ STÔL 

Kapor po námornicky 

l kg kap ra, 6-8 c ibu l í, šá l ka 
o leja, niekol'ko zrn iek č i e rn e 
ho koreniil , 1-2 bobkové li sty, 
lyž ica cukru, 1-2 lyž ice octu , 
4-5 lyžíc vody, 6-8 p látkov 
c itróna bez kôry, 5-6 pMada 
jok alebo lyž ica para dajko
vého pretl aku . 

Cibul'u pokrájanú na p látky 
praž ím e na ol eji tak dlh o, až 
je sk lov itá. Prid áme so l', č i e r-

Cjrécke čufty 
60 dag hovädzieho mäsa, 1 O 
dag masti, 12 dag ryže, pap
rika , čierne korenie , sol', vaj
ce, zväzok petržlenovej vňa
te, múka na obal'ovanie , lyži
ca masti , 2 lyžice múky, 3-4 
žítky, 2-3 lyžice kys lej smota
ny, 1 /2 citróna. 

Mleté mäso, masť , surovú 
ryžu a vajce premiešame, 
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ne ko reni e, bobkový li st, cu
ko r, ocot , c itrón. Rybu pokrá
jame nJ porc ie, roz lož íme na 
c ibul'u v pekáči, pril ejeme tro
chu vody a 15 m in C1t peč i eme 
v horúcej rúre. Počas peče ni a 
prid áva me podl'a chuti na pl át
ky pokrájané pa radajky alebo 
pretl ak, prípadne studenCI 
upeče nC1 rybu oblož ím e če r
stvými pok1·á j anými paradaj 
kilmi. Podáva me za studena s 
chl ebom. 

okoreníme čiernym korením a 
osolíme. Zo zmesi pripravuje
me gul'ky, obal'ujeme v múke 
a v drobno pokrájanej petržle
novej vňati. Pozorne ich uloží
me do takého vel'kého hrnca, 
aby pokryli dno. Zalejeme ich 
vriacou osolenou vodou a 
varíme na miernom ohni. Z 
lyžice masti a múky pripraví
me zápražku , pridáme do hrn
ca a varíme asi po l hodiny. 

Hotové šufty vyberieme na 
misu a udržiavame teplé. 
Šťavu , v ktorej sa čufty varili , 
odoberieme naberačkou . Do 
hrnčeka dáme žÍtky a za 
stáleho miešania k nim poma
ly pridávame šťavu . ŽÍtky so 

šťavou potom opatrne pri 
miešame do ostavenej omáč

ky, pridáme horúce čufty a na
pokon aj kyslú smotanu. 
Okyslíme citrónovou šťavou a 
podávame s hriankami z čier
neho chleba. 

Kurča plnené ryžou 
ku r ča. 3 lyžice masla. 2 pl

rlé Jy.21ce ryže. so l', mrkva. 'J-

6 Lrrl/Ck korenia . .3 ;rnká no
vého korenia. 3 dag slaniny, 
;v aw k zelenej petr žie noveJ 
vr"1ate. vývar L masa 

Na lyžici masla o pr a.2ímc 
rybu, pridáme po kr áJamí 
petržlenovú vr"1a ť, so l' a 

môžeme prida( aj pokr áJané 
lieskové alebo pistáciové 
oncšky Za lejeme vývarom z 
n1asa alebo vodou a varíme. 

kým nie Je ryža polornäkká 
Vypitvané a očistené kurča 
touto zmesou naplníme a 

;ašUeme Na masle opra.2íme 
nadrobno pokráJarlú mrkvu. 
pridáme č i erne_ korenie, na 
koc.ky po krájanú slaninU, flO i
r 1e petr žie noveJ vr"klte d Lale
jeme troškou hovädLieho vý
varu 7mes zah rejeme. pi i
dáme fi /nené k urč,l a pod 
pok1 ievkou dusíme. Temer 
hotové kurča v rLíre na 7/atis
lo opečieme 

Skalické 
záz.,orníky 

4 va jcia,300 g práškového cu kru , 10 
g dumiJieru, 400 g múky, na hrot no
ža amón ia. Tuk a múka na vymastenie 
pe káča. 

Celé vajcia s práškovým cukrom 

Špenát čistí hrnce , 
Po dovarení če r s tvých ~p en a
tových li stov vody nevyl1eva1te, 
ale oč istit e ňou nerezové hrn
ce. Vyleští ich kyselina š(avelo
vá ktorú špenát obsahu1e. 
Fl'~ky na chrómovaných hrn
coch či riade z ušlachtilel oce
le odstráni neriedený ocot. 

Rebarbora na smalt 
Popraskan iu alebo olupovan iu emai 
love j vr? tvy na smaltova~9!Tl. 
riade pred1dete, ak nebudete napustat 

JANUÁR 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
5 12 19 26 2 

APRÍL 
7 14 21 28 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 1 
4 11 18 25 2 
5 12 19 26 3 
6 13 20 27 4 

JÚL 
7 14 21 28 
8 15 22 29 

2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
5 12 19 26 2 
6 13 20 27 3 

OKTÚBER 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 1 
5 12 19 26 2 

vyšl'aháme do spenen ia, pridáme 
ďumbier, múku , amon ium a vymiesi
me cesto. Rozval'káme ho na po
mú čen ej doske natenko a f o rmi čko u 
vykrajujeme lístky č i iné tva ry. 
Poukladáme na vymstený a múkou 
vysypaný plech. Necháme odl ežať na 
tepl om mieste 4 hod iny. Potom 
peč i eme v mierne teplej rúre. 
Môžeme ich pr i praviť dlhší čas pred 

Vianocami , pretože čím dlhšie posto
ja , tým sú chutnejšie. 

Orecho"é 
tyčinky 

250 g orechov, 250 g práškového 
cukru, 1 bielok 
Pol eva 1 bielok, 150 g práškového 
cukru, 1 lyž ica citrónovej štavy 

DOBRÉ RADY PRE TaS 
studenú vodu do nádoby, ktorá je ešte 
horúca z varenia. Sčerneté vnútro ria 
du bude ako nové, keď v ňom uvaríte 
rebarboru. 

Pr&k do pečiva v termoske 
Do term osky zil hnec\nutej 
vnútri od k<ivy alebo č aju nLJ
Iejte vodu, v ktoreJ ste rozpu s
tili jeden b<Jiíče k prášku _cl o 
pcč i vJ. Po dvoch hoc\lll <Jch 
bude kanv ica opä( č i s tj . 

1997 
FEBRUÄR 

3 10 17 24 3 
4 11 18 25 4 
5 12 19 26 5 
6 13 20 27 6 
7 14 21 28 7 
8 15 22 8 
9 16 23 2 9 

MÁJ 
5 12 19 26 2 
6 13 20 27 3 
7 14 21 28 4 
8 15 22 29 5 
9 16 23 30 6 

10 17 24 31 7 
11 18 25 8 

lerm osku nikdy neumýva jte 
tak, že ju ce lú ponoríte. Keby 
Sil voda cl ost<J ia do pnestoru 
medzi skl om a i zo l ač n o u vrs
tvou, kanvicu by sme znehod
notili . Term osku vždy odkl a
dajte otvo renC1J 

Bylinkový olej do vysá
vača 

Aby izby po vys<'i vaní príjem-

MAREC 
10 17 24 31 
11 18 25 
12 19 26 
13 20 27 
14 21 28 
15 22 29 
16 23 30 

JÚN 
9 16 23 30 

10 17 24 
11 18 25 
12 19 26 
13 20 27 
14 21 28 
15 22 29 

AUGUST SEPTEMBER 
4 11 18 25 8 15 22 29 
5 12 19 26 2 9 16 23 30 
6 13 20 27 3 10 17 24 
7 14 21 28 4 11 18 25 
8 15 22 29 5 12 19 26 
9 16 23 30 6 13 20 27 

10 17 24 31 7 14 21 28 

NOVEMBER DECEMBER 
3 10 17 24 8 15 22 29 
4 11 18 25 2 9 16 23 30 
5 12 19 26 3 10 17 24 31 
6 13 20 27 4 11 18 25 
7 14 21 28 5 12 19 26 
8 15 22 29 6 13 20 27 
9 16 23 30 7 14 21 28 

Pomleté orechy, cukor a bielok 
spolu zmiesime. Na doske vyval'káme 
cesto do tvaru obdiaľnika širokého 
as i 5 cm a hrubého asi 1/2 cm. 
Natrieme ho polevou a pokrájame na 
tyč i nky široké asi 2 cm. Poukladáme 
na plech a vo ve l'mi mierne teplej rúre 
ich usušíme. Polevu dohusta vy 
miešame z uvedených prísad. Tyč i nky 
sú chutnejšie po niekol'kých dňoc h 
keď zmäknú. 

ne voií ali, po kroplc lil ll'r ak
bo zber né vrecúško niekoľ 

k ými kva pkil mi \J ylinkovi:·ho 
oleja . 

Haky na koberci_ . . , , 
Máte na koberci za1dene flaky 
neznámeho P,Ôvodu2 Skúste 
okenu . Jednoducho ju nastrie
kajte na flaky a č i stou handrou 
ich vyšúchajte. Týmto spôso
bom zídu aj škvrny od Krému 
na topánky 

DEVEX 11 



PRÍPRAVA OBČANOV NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC 
S rozvojom priemyslu bez 

ohl'adu na stále dokonalejšie 
technológie, sa neustále zvyšu
je potenciálne ohrozenie v dô
sledku výroby, skladovania 
alebo prepravy nebezpečných 
škodlivín. Zvyšovanie ohroze
nia a kvalitatívne nový prístup 
k ochrane života a zdravia 
občanov je hlavným dôvodom 
s ú čas n e j modernizácie tech
nického vybavenia systému , 
ktorý hlásna služba používa . 
Základné právo na ochranu 
život9 a zdravia deklaruje a 
ri eši Ustava SR. 

Nedelitel'nou súčastou civil
nej ochrany je príprava obča
na na sebaochranu a vzájom 
nú p omoc. 

Sebaochranou sa rozumie 
pomoc vlastnými silami a pro
striedkami, ktorá sa zamenava 
na ochranu vlastnej osoby a 

jej najbližšieho okolia a smeru
le k zmierneniu alebo zame
dzeniu P,Ôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti. 

Cielom tejto prípravy je umo
žn it' čo najväčšiemu počtu 
občanov získanie nevyhnut
ných vedomostí, návykov a 
zručností k seba ochrane a po
moci iným v núdzi. Pretože mi
moriadna udalost' môže vznik
nút' kedykolvek a v rôznych 
častiach mesta, nemôžu obča
nia očakávať, že všade bude 
včas poskytnutá nutná pomoc. 
Je preto logické, že občania 
musia byt' pripravení tak, aby 
si najskôr pomohli sami a aby 
boli schopní v rámci svojich 
možností poskytnút' pomoc 
iným. 

Jedným z najdôležitejších 

vl/\RIANUM- POHREBNíCTVO V BRATISLAVE 
mestská príspevková organizácia, Svätoplukova ul. č . 3 

KREMAČNÉ SLUŽBY 
Pracovný deň l Sobota l Nedel'a l 
l . Zapožičanie obradnej miestnosti 112 hod. 740,- Sk 888,

Sk, 1.036,- Sk 
zapožičan ie na 1 hod . 1.250,- Sk 1.500, - Sk, 1.750, - Sk 

2. Obradník, organizátor 120,- Sk 144,- Sk, 168,- Sk 
Smútočný prejav, recitácia pri občianskom obrade 240, 
Sk 288,- Sk, 336,- Sk 

3. Chladiar. zariadenie za každý 1 započatý deň 120,- Sk 
120,- Sk, 120,- Sk 

4. Špeciálne chlad. zariadenie do 3 dní 250,- Sk 250,- Sk, 
250.- Sk 
od 4 dní do 1 O dní 350,- Sk 350,- Sk, 350,- Sk 
nad 10 dní 500,- Sk 500,- Sk, 500,- Sk 

5. Použitie rovnošaty- rečník 80,- Sk 96, - Sk, 11 2,- Sk 
6. Použitie rovnošaty- organizátor 80,- Sk 96, - Sk, 11 2,-Sk 

Centrum poradenstvo 

bezplatné odborné poraden
~ké služby 
Individuálne poradenstvo: 
- pomoc pri ri ešení osobných 
problémov v škol e, na pracovis
ku, pri nadväzovaní kontaktov 
s l 'uďmi , zvládaní konfliktných 
situácií v takýchto vzt'ahoch 
- pomoc pri zvládaní krízových 
situácií 
- pomoc pri mobilizácii síl 
- pomoc pri sebaspoznávaní a 
poznávan í vlastných schopností 
c1 vlastností 
- pomoc pri ri ešení probl émov 
v po l"lncrských vztahoch - pred 
1nnnžr. lstvom i počas jeho trva
ll/ Cl 

- rozvodové o porozvodové po
rnclenstvo 
· rodinné poradenstvo: problé-
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myvo vzt'ahu medzi rodi čmi a 
det'mi , konflikty pri súžití dvoch 
či troch generácií v rodine 
- pomoc pri riešení problémov 
v intímnom živote 
- pomoc pri riešení problémov 
v neúplných rodinách - vytvá
ranie nových rodinných vzt'a 
hov 
- prvá pomoc jednotlivcom, 
ktorí vo zvýšenej miere konzu
mujú alkohol , užívajú drogy 
alebo sú závislí na hrách (gam
bleri) 
- pomoc členom rodiny so zá
vislým jedincom 
- odpovede na otázky, ktoré 
vás zaujímajú, no v tomto 
stru čnom prehlade neboli uve
dené. 

V týchto i dalších problémoch a 
otázkach vá m môžu poskytnút' 
pomoc psychológovia v Centre 
poradensko· psychologickýc h 
slu žieb pre jednotlivca, pár a 

opatrení, ktoré môže výrazne 
zníži( straty na l'udských živo
toch a majetku pri mimoriad
nej udalosti , je včasné a spola
hlivé varovanie a vyrozumenie 
obyvatelstva. Tieto opatrenia v 
civilnej ochrane SR zabez
pečuje hlásna služba civilnej 
ochrany, ktorá tvorí súčast' 
špeciálneho informačného sys 
tému. Mimoriadna situácia sa 
vyhlasuje spustením elektric
kých poplachovýc_h sirén sig_
nálom "VSEOBECNA 
VÝSTRAHA" - 2-minútový kolí
savý, viackrát opakovaný tón. 
Následne potom sa ihneď pro
stredníctvom hromadných in
formačných prostriedkov vyro
zumie obyvatel'stvo o vzniku 
mimoriadnej situácie. 

Preto je potrebné, aby kaž
dý občan ihneď po mimoriad
nej situáci i spustil hromadné 
informačné P,rostriedky (televí
zor, rádio) kde mu budú po
skytnuté dalšie informácie. 

K zabezpečeniu prevádzky
schopnosti elektrických popla
chových sirén je vykonávané 
ich pravidelné preskúšanie v 
mierovej dobe, každý druhý 
piatok v mesiaci o 12.00 hod. 
Na celom území SR je varova
nie a vyrozumenie zabezpeče
né teritoriálnym systémom, a to 
prioritne na územiach s vel'kou 
koncentráciou obyvatel'stva a 
na územiach potencionálne 
ohrozených. Tam, kde je mož
nost' ohrozenia obyvatel'stva 
nebezpečnými škodlivinami , 
zqkladný systém postupne do
plňajú autonómne systémx, 

Roman Sipoš 

7. Hra na organ 200, - Sk 240,- Sk, 280,- Sk 
8. Reprodukovaná hudba 80,- Sk 96, - Sk, 112,- Sk 
9. Spopolnenie 1.050,- Sk 1.050,- Sk 
1 O. Základná úprava popola 150,- Sk 150,- Sk 
11. Zapožičani e vencov - živé kvety 350,- Sk 350,- Sk, 

350,- Sk 
- umelé kvety 200,- Sk 200,- Sk, 200,- Sk 

12. Zapožičanie ikebany- z umelých kvetov 200,- Sk 200,- Sk, 
200,- Sk 

13. Urna základná (popoln ica) 130,- Sk 130,- Sk, 130,- Sk 
14. Zapožičanie ozdobného veka 200,- Sk 200,- Sk, 200,- Sk 
15. Zapožičanie obradnej rakvy 400,- Sk 400,- Sk, 400,- Sk 
16. Poplatok za vybavenie pohrebu (matrika, odhlásenie dô 

chodku, vyhladanie urnového miesta a pod.) 250,- Sk 
250,- Sk 

17. Dočasná úchova urny 20,- Sk 
CENY PLATNÉ OD: 1.7.1 996 
POHREBNÁ SLU2:BA TEL. č íSLO : 211 304 

526 46 49 

rodinu. Centrum zaručuje kli
entom prísnu mlčanlivost' vo 
všetkých otázkach , s ktorými 
sa na neho obrátia . 

Vstupnú konzultáciu si môžu 
záujemcovia dohovori( osobne 
alebo telefonicky na čís
le 762 366 

Ako sa zbaviť 
jedov v organizme 

Najl'ahší spôsob, ako sa zba
viť jedov v organizme, je, 
keď od ôsmeJ hodiny ráno 
každú hodinu vypijete štvrť 
litra vody, či už z vodovodu, 
prípadne čerstvú vodu zo 
zdravého prameňa alebo mi
nerálku. A to v pomalých, 
malych hltoch. Takto možno 
odstrániť únavu, nespavosť, 

Centrum poradensko-psycho
logických služieb poskytuje 
svoje služby v pondelok - pia
tok od 8.00 hod. do 16.00 
hod. Mimo týchto hodín je mo
žné telefonicky si dohodnú( in
dividuálnu časenku 

zápchu, bolesti hlavy, migré
nu . V každom prípade sa 
účinok kúry zvýši, ak súčasne 
s ňou prestanete zaťažovať 
svoj organizmus V praxi to 
znamená menej jesť, podl'a 
možnosti nijaké živočíšne tu
ky, má lo mäsa, radšej ryby, 
vel'a ovocia, zeleniny, celo
zrnné výrobky, mliečne pro
dukty. Tri týždne pite každý 
deň trikrát žihl'avový čaJ. 

(~) 

OBCHODNÉ CENTRUM 
Priemysel a potraviny KATKA 
lstrijská 77 
ďakuje svojim zákazníkom , 
za prejav dôvery a návštevu po cely r?k, 
želá príjemné prežitie Vianočných sviatkov, 
vera zdravia a úspechov v roku 1997. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

(~_0_2_-P_R_ED_A_J_~) 
• Škodu 1 OO. Tel.: 376 052. 
• Chladničku Minsk. mrazničku 
50 l, aut. pračku TAMAT. Tel. : 
779 432 večer. 
• Predám pánsky oblek na výšku 
173 cm , pánsky slov. kožuch, 
novú uniformu - podplukovník a 
rôzne šatstvo. Tel.: 777 587. 

• Predám det. postiel'ku (300,-), 
det. fusak modrý (200,-). bielu 
deku (50,-) , menšiu det. pastier
ku (300,-). Tel. :_ 778 955. 
• Predám lacno lyže dl. 160, via
zanie Tyrolia a lyž. topánky na 
nohu č. 5. Tel.: 361 352 večer. 
• Predám chovný pár akváriových 
rybiek Cychlasoma nigrofascia-
tum. Tel.: 775 275. 
• Predám OPEL KADETT COMBI 
1,6 D r. v11/86. ťažné zariadenie, 
vel'mi dobrý stav. Tel.: 776 659. 

( 03 - VOtNÉ MIESTA) 

• Tlačiaren prijme: ofsetového 
t l ačiara 

sieťotlačiara (možnosť zaučeni a ) 
tlač iara na Grafopress. 

Tel.: 779 779. 

INVERHOUSE 
lnver House má 260-ročnú tradíciuyq výrqb~.majk~al_itrejších jemných 
whisky blendovanQch i čistých , ktore st obľubtlt laouzntcl na celom svete. 
Anglická kráľovná Elizabeth ocentla spoločnosť a znač~u lnver ~?use v ro
ku 1992 udelením "The Oueen 's Award ~or Export Achtevement . 
Mac Arthur's, Oougherty's - 3-ročna 
Hankey Bannister - 4-ročná whisky . . _ 
lnver House Green Plaid -s typickou korentstou ch uto u, 6-ročna 
Catto's- 6-ročná 
Glenn Drumond, Blairmhor - 8-ročná 
Speyburn - 1 O-ročná 
Pinwinie -12-ročná 
lnver House - 12-ročná 
Catto's - 12-ročná . 
AnCnoc -12-ročná. Najkvalitnejší výrobok spoločnosti lnver House . 
Heather Cream - likér, vyrobený zo škótskej smotany a "malt" wh!sky. 
Je to výnimočný škóts.ky ~ýro_bok, uznávaný na celom svete, ktory bol 
ohodnotený cenou anglickeJ kraľovne] . . . . . 
Tr, čo už vlani v predvianočnom čase 9chutnalt lahodnosť tychto napOJOV, 
sa stali pravidelnými hosťami a labužntkmt. .. 
Pre veľko- i maloodberatel'ov možnosť objednať v inzertnej kancelán1 
Devex, Novoveská 14 (z dvora). 
Po-Pia: 15.30-18.00 So: 8.00-11 .00 
Tel./fax: 775 275 

Potraviny - Cukráreň - Lahôdky 
Pri sv. Trojici 

želajú cteným zákazníkom 
vera zdravia, spokojnosti a úspechov 

v roku 1997 

Potraviny NA GRBE 

6ridlicová 17 /B 
Dakujú svojim zákazníkom za prejavenú priazeň 
ajelajú všetk-ím _ 
ŠTASTNÉ A VE,SELE VIANOCE _ 
VEIÄ OSOBNYCH A PRACOVNYCH 
ÚSPECHOV 
V NOVOM ROKU 

Darujte si pod stromček 
PRESNÝ ČAS! 

V hodinárstve DENISA 
na P Horova l 2 

ponúkame: 

Po-Pia: 9 00-12.00 

a 12.30-1 7 OO 

Predvianočné soboty 

a nedele 

SElKO 
CASIO 
Miyoko 
A&A 
Rusudan 
Kienzle 
Garant 

14 a l 5. 12. aj 2 1. a 22. 12. 

bude 

Hallar 
STAIGER 
EUROCHRON 
H&H 

OTVORE Nt S&S 
v čase 9.00-13.00 hod . Prim 

lANKO 

• KLINILAB, spol . s r.o . - neštátne 
zdravotné laboratórium, lstrijská 20, 
Devínska Nová Ves 

Lacno. Tel. : 777 925. 

prijme 
zapracovanú zdravotnú laborantku 
(hemat. , biochem.). Plat p odľa doho
voru . 
Hláste sa na č . tel.: 770 135 alebo 
osobne dopol udnia. 
• Hľadám ženu na upratovanie 1-3-
krát do mesiaca. Tel .: 777 587. 
• Ponúkam prácu pre upratovačky z 
ONV Tel .: 525 95 89. 

(...__0_4_-_ SL_V_Ž_BY_~) 

• Elektroinštalácie, 
montáž,oprava 
078. 

bleskozvody
Tel. : 770 

•Vo doin š tala č né a kúrenárske 
práce . Tel. 776 888. 
• TV servis Baláž - Oprava televízo
rov Na Grbe 43. 

Tel./ zázn. 776 963. 
•Chcete mať deti na videu? 

•AJ - NJ + Pedagog . =D o u č ova 
nie.778 835.A. šarovský. Dp.L. ul. 

VIANOČNÉ 
DARČEKY 

AJ PRE NÁROČNÝCH 

• brúsený prírodný kameň 
mramor 
svietnik, dóza, popolník, za
paľovač 
••• 
• škótska whisky 
fi INVER HOUSE 

• hračky - kamióny 
• drevené rámiky na obrázky 
• dáždniky ... 
nájdete v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30 So 8.00-11.00 

Vel'a zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti 
vroku 1997 ~ 

želá cteným zákazníkom V 
Obchod Baranovičová 
Otvorené: 23., 27., 30.12.96 - 6.30-18.30 hod. 
24., 28., 31.12.96- 6.30-12.00 hod. 
Zatvorené: 1.1.-6.1.97. 

DEVEX 13 



Presskam, s.r.o.' Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 841 07 
Bratislava 

prijme 

- 2 technológov (postupár) 
VLde lanie: vS-strojnícka 

odbo r: tvá rnenie, li sovani e 
alebo SPS- strojnícka 

- 1 sekretárku riaditela 
vzde lanie: OA. SES 

ov ládan ie NJ 
- 1 ekonóma - účtovník 

vzde lanie: úSO, prax v podvoj. účt. 
- 2 mechanikov - nastavovač 

vzde lan ie: SPS-stro j, a lebo 
SOU-stroj., maturi ta 
prax 2 roky, po ZVS 

- 2 prevádzkových elektrikárov 
vzde lan ie: SOU elektr. 

odbor: elekt. p re stro je a ;a riad. 
- 5 zváračov C0

2 

po2iadavky štá tne skúšky 
- 1 a utomechanika 

vzde lanie: SOU , po ZVS 
-1 skladníka 

vzdelanie: SPS-slroj a lebo 
SOU- stroj. , maturita. prax v autodoprave 

- 1 n~strojára t)rtJsič 

vzrlclanic : SOU . prax 
Bližšie inforrn~cie : l.č.: 787- 206 

DÁŽ DN l KY 
VAKY 

PLÁŠTE 
NOHAVICE Arkáda 

RYBÁRSKE STOLIČKY 
BIŽUTÉRIA náhrdelníky 

a náramky 

lstrijská 68 

15.12.96 strieborná nedela 
9.00 12.00 hod. 
22.12.96 zlatá nedel'a 
900-15.00 hod. 
23.12.96 - 9.00-18.00 hod. 
24.1 2.96 - 9.00-12.00 hod. 
25. -26. a 30.12. - zatvorené 

(~_0_4 _- _SL_UZ_B_Y _) 
• AJ - NJ + Pedagog = Doučovanie. 
778 835. A. Šarovský Dp.L ul. Na 
Kaštieli 12. 

(~ __ 05_ -_B_YT_Y __ ) 
• Vymením alebo aj doplatím 2-izb. 
byt v Dúbravke za podobný v ONV. 
Tel. 766 365. 

( 06 - NEHNUTEtNOSTI ) 
• Kúp im záhradku s chatkou v ONV 
Tel. 775 486 po 18.00 hod . 

""'( OPRAVOVŇA ELEKTROSPOTREBIČOV 
(\ \ rozširuje svoje služby 

\.. \ ~\' • Porodíme pri kúpe nového elektrospo trebiča 
~ \ ' •U nóstokiWený tÓV(]r rnó zrow no servis o prevádzku l o % 

L 'l Y pocos životnosti prístroja 

l š. Králika 10 po -pia: 14 OO · 18.00 
Tel. 776 902 

YMCA TOUR Cestovná 
kancelária mládeže 

ponúka do celého sveta: 
• mládežnícke, študentské a učitel'ské karty na zl'avy v cestovnom ruchu 

(G0'25, EUR0<26, ISIC, ITIC , KMC) 
• špeciálne a zľavnené ceny leteckých , vlakových, autobusových a lod

ných cestovných lístkov 
• prenájom áut v požičovniach 
• rezervácie lacného ubytovania 

• záJazdy a vstupenky na športové podujatia 
• jazykové, študijné, pracovné a dovolenkové pobyty 

• cesty okolo sveta 
• turi st ické mapy 

• komplexné cestovné poistente UNION, KOOPERATÍVA 
PRE KAŽDÉHO KLIENTA NAJDEME NAJVÝHODNEJŠIE PONUKY! 

lstrijská 39, DEVÍNSKA NOVA VES, tel ./fax 778 230 
Otvorené: utorok, štvrtok 10.00-12.00 14.00-18.00 

TATRA FATRA MATRA 
spol. s r.o. 

predaj , servis, náhradné diely a nastavovanie 

B l CYKLOV 
ul. Š. Králika 2 

po· pia: 15.00 - 18.00 so: 9.00- 12.00 

tel : 422 042 fax: 240 8030 

POL O T OVA RY ARIN 
otvorené denne do 

22:00h 
na Elsnarovej 5 , ONV 

informujt e sa na d enné zľavy 

~~A. DÁŽD}\f~~ 
O~ Ak máte opravitel'ný dáždnik, O ..t,.. 

nezahadzujte ho. Techno/en plus s.r.o. 
zriadil v Devínskej Novej Vsi zberňu na opravy 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

Novoveská 14 (z dvora). ~ 15.30 - 18.00, so: 8.00 · 11.00 Kazety SPIEVAME NOVÉ 
MODLITBIČKY 

po-pia : 15.30-18 .00, sobota 
8.00-11.00 

v inz . kancelárii DEVEX, 
Novoveská 14 

Inzercia: Cenník l znnk = l Sk, l /8 str. 527 Sk, l/ 4 SIL = l 054 Sk, l /2 siL= 2108 Sk, l stm na 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Zl'avy: pri troch uverejneniach zn sebou S%, pri S o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uve rej ň ovo n ie 23 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 
Zamestnonie hradám · 50 %. Príplatky: l. stm na' l OO %, posledná s frona + 50 %. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelúrin: Novoveská 14 z dvom (nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, So: 8.00 · 11.00 

DEVEX 14 

Nikdy neber drogu: 

Blíži sa koniec ďalš i eho roku nášho 
života. Znovu si povieme: .. A zase 
sme o rok starší". Mnohí z nás, tak 
ako každý rok v tomto čase, si dáva
me rôzne predsavzatia do nového ro
ka. Sú to prevažne naše že lan ia, pred
savzatia vyvarovať sa n i ečo h o nega
tívneho, čo náš život ochudobň uj e 

duševne, ale aj fyzicky Dovarte mi pri 
te jto príležitosti vás oslov i ť v súvis
losti s problémom. ktorý tráp i celú 
našu spoločnosť, každého z nás, či sa 
nás to v súčasnost i týka osobne alebo 
netýka Je to problematika drog a dro
govej závislosti l'udí, predovšetkým 
mladistvých. 

V súčasnost i , keď sa neustále 
znižuje veková hranica prvého kon
taktu s drogou a tvrdé drogy doslovne 
prichádzajú za mladým človekom pro
stredn íc tvom dealerov, je dôležitá 
prevencia. Mladí l'ud ia by mali ve
dieť, čo sú to drogy, ako vzniká závis
l osť na nich a aké sú predovšetkým 
ich dôsledky. Mali by sa nauč i ť ohod
not i ť svoju silu a hran ice, aby dokáza
li odmietnuť lákadlo drogového zážit
ku. 

V prevencii boja proti drogám máte 
predovšetkým vy, rodičia, nezastu
pitel'né miesto a dominantné po
staven ie. Svetovy ko l o toč drog sa ne
ustále točí. Drogy nie sú pre človeka 
n i č ím novým, nakollo ako také ich 
nevynašiel (okrem chemických pro
duktov). len spoznal. Dvads iate storo
č i e so svojou nervozitou a neustálymi 
sociálnymi problémami vytvor ilo z 
drog globálny problém. 

Položili ste si niekedy otázku, čo je 
vlastne droga? A dokázali ste si dať na 
ňu správnu odpoved? Len vel'mi malé 
percento l'udí to dokáže. Definícií o 
drogách je vyše dvesto a v každej z 
nich sa prejavuje zameranie autora. 
Ak by sme ich zhrnuli , potom základ
nou myšl ienkou je 

"Droga je substancia (prirodzená 
alebo umelá), ktorá - vpravená akým
ko lvek spôsobom do organ izmu -
môže za určitých okolností vyvolať 
chorobný stav - závislosť. " 

Záv i slosť predstavuje súbor prízna
kov (tzv syndrómov). ktoré vznikajú 
nás ledkom pôsoben ia drogy na orga
nizmus či psychiku človeka. Droga 
pôsobí na telesnú aj duševnú stránku 
naraz, ale nie je výnimkou an i izolo
vané pôsobenie na jednu z týchto zlo
žiek. Príznaky závislosti sa akt ivizu jú 
pri znížení hlad iny vody v organ izme, 
ale najmä pri jej abstinenc ii. Tento 

stav sa nazýva syndróm abst inencie 
drogy. 

Pozr ime sa na niektoré druhy 
drog, ich telesné prejavy a predo
všetkým na následky, ktoré ich užíva
nie môže spôsob i ť 

Lepidlá a riedidlá - sem patrí 
nap r. Toluén, Vu lkán. 
Ich užívanie sa prejavu je sčervena
ním kože v okolí nosa a úst. žalúdoč
nými ťažkosťami. Vzhl'ad človeka je 
ako po požití alkoholu, nekoordino
vané pohyby, agresívne správanie, 
rozosnený alebo zastretý výraz, ne
prítomný pohl'ad Následkom ich uží
van ie sú haluc inácie, anémia (málo
krvnosť), poškoden ie pl'úc, CNS, 
smrť udusením. 

DROGA 
V AžENt RODIČA 

Barbituráty Nitrazepam, 
Rohypnol. Diazepam. 
Ich užívanie sa prejavuje v ospalosti, 
únave, v spomalených reakciách . vo 
výpadkoch pamät i, v zlej art ikulácii. 
Následkom ich užívan ia dochádza k 
chronickej únave, halucináciám, ané
mii a zhoršenej č i nnost i mozgu, a na
kon iec k smrt i z predávkovan ia 

Amfetamíny - Efedrin, Fermetrazín, 
Trifen idril. 
Ich užívan ie vyvoláva premenl ivé 
nálady, agresiu, prebytok energie, po-

pletené myšl ienky, rýchlu reč, sucho 
v ústach, nespavos ť, vyčerpan osť , 
tr iašku , nechu tenstvo . Následkom 
ich užívania sú halucinácie, pan ika, 
depres ie, vynechávanie srd ca, pri 
vpichovaní hepatitída , AIDS , smrť z 
predávkovan ia 

Marihuana, Hašiš - tzv. canabi
sové produkty 
Ich užívan ie vyvoláva narušenú koor
dináciu pohybov, červe n é oč i , rozší
rené zren i čky, ospalosť, ža rtovan ie, 
veselosť, filozofovan ie. Ú č i nné látky 
obs iahnuté v mari huane sa z orga
nizmu tažko vyluču j ú, vyvolávajú túž
bu b rať silnejšiu drogu a vyvolávajú 
depres ie. 

ZNAMENA 
STRATU 

Heroín - prášok. pichá sa do žily, 
fa j čí sa alebo šnupe 

Jeho užívanie sa prejavuje v sklene
ných očiach, zúžených z ren i čkách. 

eufórii, zretel'né sú stopy po vp i

choch, stopy krvi na odeve, vyvoláva 
nechutenstvo. Následkami jeho uží

van ia je poškoden ie mozgu, pečene, 
AIDS, podvýživa a najhoršie- smrť z 
predávkovania 

Vážen( rodičia! Ako však zistit' 
že vaše die ťa berie drogy? Ako s~ 
zmení vztah rod i č- d i eťa? 

1. Dieta si nerobí domáce úlohy, 
2. Zhoršilo si prospech, 
3. čoraz viac zanecháva školské 

povinnosti , 
4. Klesá jeho motivácia v škole 
5. často mešká do školy, ' 
6. V tri ede zaspáva , 
7. Vynecháva hodiny alebo celé 

vyučovan i e , 

8. Má problémy s disciplínou, 
9. ča sto je trestané, 

1 O. Vynecháva krúžky, n i č ho nezau
jíma a túla sa s cudzou partiou, 

11 . Svojím prístupom stavia prot i 
sebe rod i čov, 

12. Pre neprospech odchádza zo 
školy 

Mení sa aj celková osobnosť 
d i eťaťa. Prejaví sa náhla zmena jeho 
povahy a nálad v krátkych časových 
intervaloch , pod ráždenosť, tajnost i a 
nevypočitatel'né konan ie. Má depresie 
a nie je ochotné spolupracovať, je ne
priateľské, apatické, utiahnuté do se
ba. Ľ.ahko sa nechá vyprovokovať , je 
prec it livené, nervózne, rozpoltené, zá
budl ivé a má pocity úzkosti. 
..Nikdy nezober drogu " 

Nie je to len názov pesničky M. 
Paštekovej, ale predovšetkým výzva 
všetkým l'uďom v Devínskej Novej Vsi. 
Pretože na zač iatku je vždy len zveda
vosť. Skúsiť niečo, o čom som počul , 

čo som videl . jednoducho skús i ť 
niečo nové. 

Vaše d i eťa prejaví vysokú mieru 
fantázie pri hl'adaní úkrytov pre drogu 
Na ul ici ich málokedy bude schová
vať, lebo tu by často musel men i ť 

úkryt medzi bežné úkryty stále patria 
miesta a veci, kam často nechodíme, 
ktoré sú - obrazne povedané - .. zapad
nuté prachom" Môžu to byť staré 
lyžiarske topánky, topánky na povale 
č i v pivn ici Ale vaše dieta si neuvedo
muje, že s užívaním drogy ide ruka v 
ruke kr iminal ita, prost itúc ia, sociálne 
a sexuálne !ažkost i. Mladý narkoman 
hnaný túžbou po dávke so zbraňou v 
ruke je schopný vy l úp i ť obchod , pre
padnúť n i č netuš iaceho človeka, často 
starého nevládneho človeka. Pre dro
govo závislého je jed inou motiváciou 
zaobstarať si ďalšiu dávku drogy A tu 
sa začína nikdy neukončený kolotoč 
pen iaze- dávka. 

Zamys lime sa nad tým a robme 

rýchlo n i ečo, pokial' ešte nie je neskoro. 

JUDr. Frant išek Baňas 
vel i teľ st MsP- ONV 

DEVEX 15 



Okienko 
[ij]@~~~lli®] ! 

._. polície~ 
Dňa 29.11 . 96 na základe te

lefonickej požiadavky z HO PZ -
DNY bola poskytnutá pomoc 
hliadkou st. M sP - DNY pri 
predvádzaní občana R.T. z ul. 
Hrad ištnej k šetreniu na HO PZ 
DNY 

Dňa 30 .11 . 96 o 09 .20 hod . 
na základe telefonickej požia
davky HO PZ - DNY bol vyko
naný zásah na ul. P. tjorova č. 
9, kde ma lo dôjsí k spoločnej 
hádke medzi druhom a d ruž
kou . Hádka údajne bola o zve
rené dieía . Prípad bol vyriešený 
pohovorom. 

Dňa 30. ll . 96 vo večerných 
hodinách na základe požiadav
ky miestneho úradu zq isíova la 
hliadka st . MsP - DNY bezpeč
nost' účastníkov svetového kon
gresu Chorvátov, ktorý sa kona l 
v ku ltúrnom dome lstracentrum. 

D ň a 3. 12.96 o 22.20 hod . 
na základe požiadavky HO PZ -
DNY bo la hliadka st. M sP -

Krízo.,ka 
Vodorovne: A/ Tretia časť taj
n i č ky. - B/ Spolková republika 
Nemecko - revíry - známy ka
nadský hokej ista. Cl 
Cu dzokraj ný kopytník - čes ké 
mu žské meno - drhne . - Dl 
Optické umen1 e - krútňg.v a -
prog ram (zastar ). - E/ Ceský 
hrad - zbay zamorenia- pol'ská 
neka. - F/ Cast' tváre - operačný 
nôž - športový kód Slovenska. -
GI Ch l apčenské meno - domáci 
strážca - dravá ryba , hrča - H/ 
Atol v Indonézi i -časti skeletu -
gruzín ske mesto . ll 
Odprisahať po latinsky - bal
kánska rieka - ázijská po los
trov. - J/ Začiatok tajničky. 

Zvisl~ : 1 l Druhá časť tajničky. 
- 2/ Uzky záhyb na látke - dy
mom oveješ. - 3/ Vyberanie po
h\'adávok - večemá recepcia. -
4/ Povel pre psa - výsledok zá
pasu (číselný) . - 5/ Fli ačka po 
česky - rieka v Rusku - systém 
znakov na vyjad renie informá
cií. - 61 Severské mužské meno 
- ruský súhlas - pre po francúz
sky. - 71 Vyškieram zuby - vzťa-

DNY vys laná na ul. 
Záh radnícku, kde malo dô jsí k 
spáchaniu trestného č inu vláma
nia sa do dielne . Po príchode 
na uvedené miesto bolo zi stené, 
že neznámy páchate!' vykon al 
vlámanie do priestorov dielne, 
pri čom majitelovi bola spôsobe
ná majetková škoda. Po vykona
ní prvotných úkonov bol prípad 
odovzdaný k ďal š i emu ri ešeniu 
HO PZ - DNY 

Dň a 4 .12 . 96 o 14.50 hod. 
na základe telefonického ozna
mu zasahovala hliadka st. MsP -
DNY na ul. M . Mareč ka č . 22, 
kde ne[akí "výras tkov ia " vy
pal'ovall domové zvončeky . Po 
príchode na uvedené miesto 
hliadka zi stila , že sa oznam za
kladá na pravde, pri čom v okolí 
sa "vypalovači" už nenachádza
li . Pretože nejde o prvý prípad, 
žiadame obča nov, ktorí by mali 
akékolvek in formácie k tomuto 
neduh u mlad istvých, alebo by 
bezprostred ne vi deli vypal'ova
nie zvončekov, nech to oznámia 
na sta nicu MsP Devínska Nová 
Ves. 

Dňa 4.12. 96 na základe te le
fonického oznamu , že vo vcho
de bloku na ul. M . Marečka č . 
22 prespáva nejaký bezdomo
vec , vykonávala hliadka vo vý
kone služby zvýšenú kontrolu 
uvedeného vchodu. V ranných 
hodinách o 03 .00 hod . zist i la , 
že sa tam na schodi šti nachá-

hujúci sa na les. - 8/ Ruský re
volucionár - cicavec z pralesa -
postavenie. - 9/ Existoval - li s -
meno býv. prezidenta 
Eisenhauera . - 1 ONýznamný 
ameri cký ekonóm - obec pri 
Luče nci . - 11 l Nákl adné auto 
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dza bezdomovec P.K. z Vel'kých 
Levár, ktorý bol vyriešený poho
vorom a vykázaný z uvedeného 
miesta. 

Dňa 5.12.96 o 11 .05 hod. te
lefonicky oznámila ,.edna 
obč ianka z bytu na u . M . 
Marečka č. 12, že jej niekto do 
bytu neustále zvoní a chce sa jej 
asi dostaí do bytu , že má 
strach. Na miesto bola vys laná 
hliadka st. M sP - DNY, ktorá zis
tila , po preverení u telefonu júcej 
občian ky, že ide o jej bratranca, 
s ktorým sa už dlhšiu dobu nevi
dela. 

Dňa 5. 12. 96 v čase od 17.00 
hod . do 19.00 hod. za isÍovala 
hliadka st. MsP bezpečnost' detí 
z DNV pri mikulášskom sprievo
de z lstracentra po ul. lstrijskej a 
M lynskej až k hotelu Morava. 

N a záver mi dovol'te, vážení 
spo l uobčan i a , pri pomenú!' jed
nu uda l osí. Dňa 27. l l . 96 vo 
veče rnýc h hodinách, presne o 
19.35 hod. pri plnení úloh 
hliadka st. MsP - DNY zistila , že 
na vyhradenom parkovacom 
mieste na ul. Ei snerove j 38-40 
parkuje motorové vozidlo, ktoré 
tam nemalo vyhradené parkova
cie miesto. Pri zakladaní imobi 
lizátora, pretože vodič uvede
ného vozidla sa na mieste prie
stupku nenachádzal , pričom po
ru šil Vyhl. č . 99/ 89 Zb ., § 25 
ods. l písm . i/ a spáchal pri e-

( m n . č) po anglicky - súvislá 
plocha slanej vody. - 12/ Sólový 
spev z opery - pletená časť 
odevu. - 13/ Koniec tajničky. -

Pomôc~y: Dl Opart. - H/ Ndao -
Poti. -l/ Eiuró. - 61 Pour - 11 / Lorrys . 

7 8 9 10 ll 12 13 

stupok pod lo § 22 ods. l písm. 
a/ Zákona SNR č. 372/90 Zb. 
o pr iestup koch, doš lo medzi 
hl iadkou st. MsP - DNY a nezá
vislým občanom k slovnej potýč 
ke a neadekvátnemu slovnému 
vyjadreniu sa zo strany velitel'a 
hliadky. Svedkom uvedenej uda
losti bola aj jedna nemenova ná 
obč i a nka . Chcem pripomenú!' 
uvedenému nemenova nému 
občanov i , ako aj obč i a nke, ktorí 
aj napriek tomu, že som sa im 
slušne predstavil , on i tak n euč i
nil i, že hliadka v uvedenom prí
pade si pln ila len svo je úlohy. A 
kontrola vyhradených parko
vísk a riešenie pri estupkov na 
nich je jedna z nich . 

Vážený nemenovaný občan a 
občian ka , tak ako som vám dal 
slovo pri osobnom pohovore , 
tak toto slovo plním. Dovol'te mi, 
aby som sa vám za neadekvát
ne jednanie hl iadky úprimne 
ospraved lni l a prijmite toto 
ospraved lnen ie aj od vel itel'a 
hliadky 

Zároveň v mene celého kolek
tívu stanice MsP - DNY pra,. em 
všetkým spoluobčanom vese é a 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, deíom mnoho darčekov 
pod stromčekom a všetkým vel'a 
šÍastných a radostných dní v no
vom roku . 

Velitel' stanice M sP 
JUDr. František Baňas 

Vti~y 
od nastch 
č i ta te ľo" 

Bol Maďar, Rus a Slovák. Kto vydrží 
najviac v izbe, kde sú samé mravce. 
Prvý ide Maďar, vydrží hod inku. 
Druhý ide Rus, vydrží päť hodín. Tretí 
ide Slovák, vydrží deň , dva dni , tri 
dni. Vyjde von a pýtajú sa ho Ako to. 
že si tam vydržal tri dni?" Ale zabil 
som jedného mravca a druhí išl i na 
pohreb. 

Bolo jedno kino, v ktorom dávali film 
Zach ráňte Vil i ho 1. Išiel na neho aj 
Dežo. Prišiel a postav il sa do radu. 
Keď je už na rade, vypýta si lístok na 
státie. 

Išiel Dežo kúp i ť si kazetu CD. Ide do 
stánku a hovorí: "Prosím vás , mohli 
by ste mi pust i ť túto kazetu?" Áno , 
hneď vám ju pustím: Slimáčik máč i k. 
'íú radšej nie. Skúste túto: Van , ťu , fi , 
fo. Túto kúpim. Dežo si ju doma pus
tí: Van , ťu, fi , fo S l imáčik máč i k. 
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